
ЛОІ ОВІР
ПРО ЗДОБУТТЯ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ *Л Д УА Л Ь Н О Ю  Ф ОРМ ОЮ

№__________ м. Кам'янсшь-ГІодільськии «_____ » « __________ » 20___рЗ метою налагодження ефективної співпраці між ІІРЗВС) «К'ам'янеіп. Подільський державний інстиіеі» (далі і не 1111 \ і ). в особі в.о. рекіора Іріпака М .М ., що ді( на підставі Статере. пілпрік еіство (оріані зація.усіаиоиа. фі л і ч і м  особа-підприомець) _  відділення 160 \І «Таскомбанк» (лалі ><(. уо <кі господарювання») в особі генерального директора Василевпча Хндрія. пю дн на підставі статуту, та здобувай вищої освіти Олійник Ю рій, (далі «Здобувай освіти»), разом іменовані «(' торонп». уклали пеіі договір ( іалі «, (.отвір-) пре наступне.
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ1.1. Предметом договоре є надання освіїньої послу їй та дуальною фореюю здобуття освіти за професією (спеціальпісію)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

2. О БО В ’ЯЗКИ Т \ ПРАВ \ ( ГОРІМ ДОІ ОВОР>

2.1. Обов’язки Закладу освіти:2.1.1. Падати Здобу вачу освіт и осві шю после ту на рівні відповідної о сіан іаріу професійної ОСВІ І и.2.1.2. Розробляти освітні програєш та робочі навчальні плани та реальною формою здобуття освіт и спільно із Суб'єктом і осполарювання.2.1.3. Інформувати Здобувана освіш  про правила та виеюги щодо оріанізапп надання освітньої послуги за дуальною фореюю, її якосіі іа зеїісіу. про ію ю  права і обов'язки під час надання і а отриєїання зазначеної после і и.2.1.4. Своєчасно (не пізніше, ніж за два ніжні до почаїке навчання па робочому місці) ін формувати Суб'єкта господарювання про строки проведення навчання на робочих місцях Суб'єкта і осполарювання. а іакож падавши інше інформацію за запитом Суб'єкта і осполарювання.2.1.5. Закріпити відповідального працівника Коледже, який забезпечу ваі нек організацію та контро.тюватиеіе виконання програєш .реальної фореіи навчання та практичної діяльності, оцінюватиме його результати.2.1.6. Забезпечувати теоретичну іа загадьпопрофссійну пілю ю вке. ііервшпшп інстру ктаж Здобе вача освіти, вивчення ниеі правил іехпічиої екеп.іе а іапп виробничого обладнання, правил безпеки життєдіяльності, охорони прані іа інших норм.2.1.7. Забезпечити проведення спільно із Суб'єктоеі господарювання оцінювання результатів навчання Здобевача освіш .2.1.8. За умови успішного завершення Злобу вачееі освіти відповідної освіїньої програми та здобуття за реве.іьіаіаеш оцінювання освітньої іа і ір<х)>ес і її і о. ч кваліфікації відповідного рівня видати Здобуване о с в іт  докееіепі про осипе



державного зразка (якщо відповідно до законодавсі ва освиньою іірої рахюіо'4 
передбачено видачу такого доко м е т а ) .

2.1. Права Закладу освіти:
2.2.1. Координувати процес організації та надання освішьої послу іи ті 
дуальною формою здобуті я о с в і т  на робочих місцях ( Л о б к и  
господарювання.

2.2.2. Надавати працівникам (Ч б 'є к і а  господарювання, зокрема, наскшпикам 
дуальної форми здобуття освіти, методичну ДОПОМОГУ.

2.2.3. Оцінювати разом із Суб'скточі і осподарювання резчльїаш навчання 
Здобувана освіти іа дуальною формою згідно з освітньою програмою.

2.3.4. Вимагати від Здобувана о с в і т  або іреііх сторін своєчасно вносиш 11 і 11 > 
за освітню послугу в розмірах іа в порядки всиновлених пн. 4.5 іа 4.(і ш.ч, > 
Договору.2.3. Обов'язки Суб'єкта господарювання:2.3.1. Розробляти спільно із Закладочі о с в іт  о с в іт і програєш іа навчалі.п. плани за ду альною формою здобу і ія осві і и.
2.3.2. Перед прийо.Уіом Здобу вана освіти на навчання в строки, ви шанеш 
робочим навчальниуі планом, в и д а т  наказ про персональний роню п 
Здобувачів освіти на робочі уіісця або навчально-виробничі ділянки 
виробничих підрозділів ВІДПОВІДНО ДО ВИУЮІ І 110‘іреб ОСВІШЬОЇ програми.

2.3.3. Призначити Здобувану о с в і т  наставника.

2.3.4. Ознайомити Здобувана освіти і правилами впч і ріпшього ірчдовоіо 
розпорядку, правилами поведінки па робочих уііспях і на іеритори. 
санітарними, протипожежними, іншими загальнообов'язковими норхіамп і 
правилами Суб'єкта господарювання, проводи їй і 11 е і р\ кіажі з охорони прані.

2.3.5. Забезпечити Здобувана о с в і т  справниуі устаткч ванняхі. і неї ру хіешом.  
технологічними картами, описами, схемами іншими чіаіеріадачш. необхі іннмн 
для здобутая зазначеної в цьому Договорі професії (спеціальное ті).

2.3.6. Забезпечити Здобувана о с в і т  спеціальним робочим одяїохі. в з у и я у і  і . і 
іншими індивідуальними засобачіи захисту та ве іанов.іеними ця відповідних 
штатних працівників С'уб'с кта господарювання норуїами.

2.3.7. Залучати Здобувана освіти до виконання лише шх робіт. що відповідаю! і. 
змісту освітньої програми.

2.3.8. Здійснювати контроль за викопанняуі Здобу вачечі оевіїп прави . 
внутрішнього і ру дового розпорядку С у б ’є к т  і осподарювання. рошоділч и  
своєчасного переміщення, роїаіпї по цехах, відділам іа іншим с іру к і у рпим 
підрозділам С у б ’ єкта господарювання.

2.3.9. Вчиняти усі залежні від нього іа необхідні дії або у і р і і у і у ва і неї. ьі . 
певних дій з метою недопущення переривання оеві т в о г о  процесу.



2.4. Права Суб’єкта господарювання2.4.1. Здійснювати матеріальне та моральне стимулювання Стооувача о с в іт , зокрема виплачувати Здобувану освіти додаткове сіинендію. аоо тастосову ваі и заходи дисциплінарного виливе при порушенні правил трудового розпорядку2.4.2. Проводити конкурсний відбір серед Здобувачів о с в іт  з метою подальшого працевлаштування. 1 ірацев.іашге ваіи Здобувана освіш . який закінчив навчання за дуальною формою здобуїгя освіти, та умови наявносіі вільних робочих місць.2.4.3. Вносити пропозиції щодо гепни тмісіе освітніх програм та оновлення робочих навчальних планів.2.4.4. Створювати за необхідності навчально-виробничі підрозділи відповідно до вимог і потреб освітньої програми.2.4.5. Надавати можливість стажування на виробництві працівникам Іпстиіе іу  відповідальним за виробниче навчання, проводиш робо і у т професійної орієнтації молоді.2.4.6. Видавати сертифікати Здобуване освіти про дуальне навчання.
2.5. Обов’язки Здобувана освіти:2.5.1. Відвідувати заняття, бути присушім на робочоме місці і виконувані завдання в межах вимог освітньої програми т професії спеціальності.2.5.2. Дотримуватися під час освітнього процесе обов'язків, передбачених статтею 53 Закону України «Про освіїу»: вимої правил вну ірішньоїо трудового розпорядку, охорони прані, інших докеменіів Закладе о с в іт  іа Су б ’ є кта г ос п одарюва н н я.2.5.3 Дбайливо та ощадливо ставитися до еіайна Закладу освіти та Суб'єкта господарювання.2.5.4. Відшкодувати Суб'єкте господарювання частину витрат на навчання (якщо надання освітньої послуги за дуальною фореюю здобу пя о с в іт  здійснювалося за державниеі регіональним замовленням) у розеїірі_________________  гривень та/або у розеїірі виплаченої грошової винагороди.призначеної відповідно до п. 2.4.1 Договору у випадку дострокового припинення цього договоре за вчасною ініціативою.2.5.5. Протягом одного року пройти стажування або відпрацювати у С убй кп і господарювання на умовах, визначених сторонаеіи у додатку до цьоіо Договору.
2.6. Права Здобувана освіти:2.6.1. Отримувати грошове винагороду (включаючи стипендії та інші види матеріального заохочення) під час навчання на робочоеіу місці Суб'єкта господарювання (крім зареєстрованих безробітних).2.6.2. Відмовитися від дорученої роботи, якщо вона < небезпечною тля й о т  життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля.



2.6.3. Інші права, передбачені етаї гею 53 Закон) України «Про оеві іу».
4. ПЛАТА ІА НАДАННЯ О СВ ІТ Н Ь О Ї ІІОС Л> I II і \ Д> АЛ ЬНОІО Ф О РМ О Ю

ЗДОЬ> І І Я ОСВІТИ4.1. Дуальна форма здобуття оеві ги може бх ти бе юплат пою або оплач) маною.4.2. Дуальна форма здобуття освіти ( безоплатною є разі здобуття Здобхвачееі освіти професійної (професійно-технічної) освіти та бюджетні к о ш т  \ випадках, передбачених законами України «Про освіту» га «І Іро профееійн) (професійно-технічну) ОСВІТ) ».4.3. У разі відсутності підстав, передбачених чинним законодавеї вом для здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, дуальна форма здобуті я оеві їй * платною.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ5.1. Цей Договір наб\ вас чинності з моменту його підписання Сторонами і д:<протягом _______  (__________ ________ ) років. Якщо хоча б однією зі Сіорін невиконано будь-яке зобов'язання та ним договором, іермін дії цьою догомор) продовжується до момент) належного виконання нього зобов'язання.5.2. Перебіг строк) дії договоре починається на наступний день після й о т  укладання.

6. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОР56.1. Додаткові умови та зміни до Договоре розглядаються ('тронам и х десятиденний строк і оформляються додатковими угодами в письмовій формі6.2. Договір може бути змінений або розірваний х с удовому  порядкує або за згодою Сторін, що підтверджується додатковою у г о д о ю  до пьоіо договоре, підписаного уповноваженими представпикаеш Сторін.6.3. Договір може бути розірваний в односторонпьоеі) порядку з ініпіативп Здобувана освіти у випадках не виконання положень пі д пу н кт ів  2.1. та 2А Договору. Договір може бети розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Закладе освіти у випадках не виконання положень пі дпу нкт ів  2.3. і а2.5. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініиіаіиви С у б ’єкта господарювання у випадках не виконання положень пі дпу нкт ів  2.1. іа2.5. Договору.6.4. Про односторонню відмову від Договору (одностороннє розірвання) ініціююча Сторона повідохі.тж інші Сторони в письуювій  форхй. \ иьоеіе випадку цей Договір вважається припинепиеі т дати, зазначеної в гакоеіе повідомленні, а якщо це новідоеїлення було отримано ініпиуіи Сторонаеіи після настання такої дати, -  т моуієнту огриеіання ініниеш Сторонауіи іакоіо повідомлення.6.5. Підставами дострокового розірвання договору є:1) згода сторін;2) неможливість виконання Стороною договоре своїх зобов’ язань у зв'язк) з прийняттям нормативно-правових актів, що зсппили ееюви. встановлені



договором щодо освітньої послуги та дуальною формою здобеия о с в іт , і незгоди будь-якої із Сторін внесім зміни до договору;3) ліквідація юридичної особи - Суб'єкта господарювання або Заклад) освіти, якщо не визначений правонаступник;4) відрахування з навчального заклад) 'Здобувана освіти згідно іт закон одавсі вом;5) рішення суду, що набрало законної сили, яким встановлено факі порушення або невиконання (неналежного виконання) Стороною е еюи договору.6.6. Дія договор\ тимчасово призупиняється ) разі надання одержувач) освітньої послуги академічної відпустки відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні темни до договору.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1. Сторони несуть юридичну відповідачьніс і ь та невиконання або неналежне виконання своїх тобов'ятань та цим Договором відповідно до чинною законодавства У  країн и.7.2. У  разі дострокового розірвання договор) внаслідок порушення Закладом освіти чи Суб'єктом господарювання договірних зобов'язань або т ініціативи Здобувана освіти, е раті відрахування Здобувана освіти (крім випадків, коли Здобувай освіти відрахований е з в ' язка з невиконанням обов'язків) кошти, щобули внесені Здобувачем освіти як плата та надання освітньої после їй. повертаються йоме в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договоре' (якщо освітня после та та /реальною формою тдобемя освіти с платною).7.3. У раті дострокового ротірвання доюворе е тв'язке т порушенням або невттконанняеі Здобувачеет освіти договірних тобов'ятань, копни, що бели внесені Здобувачеет освіти, залишаються е Закладе освіти іа викорисюве юі ься для виконання його статутних тавдань (якщо освітня после та та деальною формою здобуття освіти є платною).7.4. Сторони звільняються від відповідальності та невиконання тобов'ятань та даним Договором, якщо це стадо наслідком обставин непереборної сили.

8. ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ8.1. Усі спори та розбіжності, що впникаюіь т цього Договоре або _е тв'язке і ним. Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів і розбіжносіей шляхом переговорів ці спори іа розбіжності вирішуються судом е вегановленоете законом порядку.
9. ІНШІ УМОВИ9.1. У випадку зміни реквітигів Закладе освіти. Себ'єкта господарювання, фактичної адреси Здобувана освіти, інших теїін. які еюжуть створиш іредноїш виконання обов'язків за даним Договороеі Сторони тобов'ятані повідоевпи одна



Іодну не пізніше 10 календарних дній домені\ цих *мін.9.2. У  всьомх іншомм. не передбаченому умовами даною Договору, відіїоеипп сторін регулюються нормами чинного «аконодавс гва.9.3. Договір укладений у 3-х (ірьох) примірниках, які маюіь однакову юридичну силу.
10. РЕКВІЗИТИ С ТОРІН

ІН СТИ ТУТ С У Б С К Т А  ГО СП ОД АРЮ В АН Н Я  ЗДОБУВАЧНР1ВО "Кам'янець- 1 Киільський лержавний 
11ІС І ИТ> І »

в\л. 1 одова н ця, 13\і Кач'янець-Поді.іьський32300
У ХмельницькійН.о. реки^Т^Гртттак М М


