
ДОГОВІР
ПРО ЗДОБУТТЯ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ ЗА Д УА Л Ь Н О Ю  Ф ОРМ ОЮ

А»_________  м. Кам’янець-Подільський «_____ » «________________ » 20___|»З метою налагодження ефективної співпраці між Н РЗВО «Кам'янсць- Подільський державний інститут» (далі Інетиту і ). в особі в.о. ректора Іріпака М .М ., що діє на підставі Стату ту. підприє мство (організація, установа, фізичнаособа-підприємець) ____ відділення 160 А і « Гаскомбанк» (далі «С уб їїк ігосподарювання») в особі генерального директора Васидевича Хндрія. що дк на підставі статуту, та здобувач вищої освіти Сіепасю к Вікторія (далі «Здобував освіти»), разом іменовані «Сторони», уклали цей договір ( іа.п «Договір») про насту пне.
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ1.1. Предметом договоре є надання освітньої послуги та дуальною формою здобуття освіти за професією (спеціальністю)072 Фінанси, банківська справа іа сі рахування

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН ДОГОВОР>

2.1. Обов'язки Закладу освіти:2.1.1. Надати Здобувану освіти освітню послугу на рівні відповідного стандарту професійної освіти.2.1.2. Розробляти о с в іт і прої рами та робітні навчальні плани та дуальною формою здобуття освіти спільно із С у б'є ктом господарювання.2.1.3. Інформувати Здобувана о с в іт  про правила іа вимоги щодо оріанпації надання освітньої послуги за дуальною формою. її якості та з м і с і у . про й о т  права і обов'язки під час надання іа отримання зазначеної послу ги.2.1.4. Своєчасно (не пізніше, ніж та два тижні до початку навчання па робочому місці) інформувати Суб'єкта господарювання про строки проведення навчання на робочих місцях С у б ’єкта господарювання, а також надавати іншу інформацію за запитом Суб'єкта і оснодарювання.2.1.5. Закріпити відповідального працівника Коледжу, який забезпечу вп і йме організацію та контролюватиме виконання програми дуальній’ форми навчання та практичної діяльності, оцінюваі йме його результат и.2.1.6. Забезпечувати теоретичну іа загалі, непрофесійну підіотовку. і іерни н 11 и А інструктаж Здобувана о с в іт , вивчення ним правил технічної ексіїдуаіаїш виробничого обладнання, правил беніеки жи і к діяльнеє і і. охорони прані .а інших норм.2.1.7. Забезпечити проведення спільно із Суб'єктом господарювання оцінювання результатів навчання Здобувана освіти.2.1.8. За умови успішного завершення 3 юбувачем о с в іт  відпєтвідної освіт ньої програми та здобуття за результаїамп оцінювання освіїньої іа професійної кваліфікації відповідного рівня видати ^добувачу о с в іт  документ про освіт



державного вража (якщо відповідно до законодавства освітні.ою програмою) передбачено видач) такої о док> мсн і а).
2.1. Права Закладу освіт и:2 .2 .1. Координувати процес оріанізапії іа надання освіїньої пос.і)іи дуальною формою здобуття освіти на робочих місцях С \ о < к і.і господарювання.2.2.2. Надавати працівникам Счб'єкта господарювання, зокрема. наставникам дуальної форми здобуття освіти, методичнч допомогу.2.2.3. Оцінювати разом із Счб'єкточі господарювання рсзудьтаїи павчсг. Здобувана освіти за дуальною формою и ідпо з освіїньою прої рамою.2.3.4. Вимагати від Здобувана освіти або третіх сторін своєчасно вносиш плаї за освітню послуг) в розмірах та в порядку, встановлених нп. 4.x іа 4.6 цьо: Договор).
2.3. Обов'язки Суб'єкта господарювання:2.3.1. Розробляти спільно із Закладом освіти о с в іт і програми іа павчлдьг плани за дуальною формою здоб) і ія освіти.2.3.2. Перед прийомом Здоб\вача освіти на навчання в сіроки. визнане." робочим навчальним планом, видати наказ про персональний роиіод; Здобчвачів освіти на робочі місця або навчально-виробничі ділянки виробничих підрозділів В ІД П О В ІД Н О  ДО ВИМОІ і потреб освіїньої програми.2.3.3. Призначити Здобчвачч освіти насіавпика.2.3.4. Ознайомити Здобувана освіти з правилами впч ірішнього ірчдовоіо розпорядку, правилами поведінки на робочих місцях і на тершорп. санітарними, протипожежними, іншими загальнообов'язковими нормами правилами Суб'єкта господарювання, проводити інструктажі з охорони прані.2.3.5. Забезпечити Здобувана освіти справним ч статку. вапням. інстрч ментом технологічними картами, описами, схемами іншими маїеріадами. необхі ти м . для здобуття зазначеної в цьочіч , їоі оворі професії (спеїііадьнос і і ).2.3.6. Забезпечити Здобчвача освіти спеціальним робочим одягом, в з ч і і я м  . іншими індивідуальними засобами захисту за встановленими для відповідних штат них працівників С'убй кіа і осподаріованпя нормами.2.3.7. Зал\чати Здобчвача освіти до виконання дише іпх робіт, що відповідаю;.. зміст) освітньої програми.2.3.8. Здійснювати контроль за виконанням Здобувачем освіти правії.: внутрішнього трудового розпорядк) СиТєкга господарювання, розподіл) т  своєчасного переміщення, ротації по цехах, відділам та ішпичі стрчкічрппм підрозділам Суб'єкта господарювання.2.3.9. Вчиняти усі залежні від пьоіо та необхідні дії або ч іричіуваї ись вії певних дій з метою недопч шення переривання О СВІТНЬОЇ О процес).



2.4. Права Суб’єкта господарювання2.4.1. Здійснювати матеріальне та моральне стимулювання Здобувана освіїи. зокрема виплачувати Здобувану осві їи додаткову стипендію, або застосовувати заходи дисциплінарного впливу при порушенні правил трудового розпорядку.2.4.2. Проводити конкурсний відбір серед Здобуваній освіїи з меюю подальшого працевлаштування. 1 Іраневлаштуваги Здобувана освіїи, який закінчив навчання за дуальною формою здобуття освіти, за умови наявності вільних робочих місць.2.4.3. Вносити пропозиції щодо зміни змісту 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 Інстшу ту, відповідальним за виробниче навчання, проводити роботу т професійної орієнтації молоді.2.4.6. Видавати сертифікати Здобу вану освіти про дуальне навчання.
2.5. Обов'язки Здобувана освіїи:2.5.1. Відвідувати заняття, бути присутнім на робочому місці і виконувані завдання в межах вимог освітньої програми з професії спеціальності.2.5.2. Дотримуватися під час освітнього процесу обов'язків, передбачених статтею 53 Закону України «Про освіту»: вимог правил внутрішньою трудового розпорядку, охорони праці, інших документів Закладу освіти іа Суб'єкта господарювання.2.5.3 Дбайливо та ощадливо ставитися до майна Закладу освіти та Суб'єкта господарювання.2.5.4. Відшкодувати Суб'єкту господарювання частину витрат на навчання (якщо надання освітньої послуги та дуальною формою здобуття освіти здійснювалося за державним регіональним замовленням) у розмірі_________________гривень та/або у розмірі виплаченої грошової винагороди.призначеної відповідно до п. 2.4.1 Договору у випадку достроковою припинення цього договору за вчасною ініціативою.2.5.5. Протягом одного року пройти стажу вання або відпрацювати у Суб'єкта господарювання на умовах, визначених сторонами у додатку до цього Договору.
2.6. Права Здобувана освіти:2.6.1. Отримувати грошову винагороду (включаючи стипендії та інші вили матеріального заохочення) під час навчання на робочому місці С у б ’єкта господарювання (крім зареєстрованих безробітних).2.6.2. Відмовитися від дорученої роботи, якщо вона є небезпечною для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничою середовища чи довкілля.



2.6.3. Інші права, передбачені статтею 53 Закон} України «І Іро освіт}».
4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ О СВ ІТ Н ЬО Ї П О СЛ У ГИ  і А Д> ЧДЬНОІО Ф О РМ О Ю

здоь> т т я  ОС ВІТИ4.1. Дуальна форма здобуття освіти може 6} ти безоплатною або оплачуваною.4.2. Дуальна форма здобуття освіти є безоплатною у разі здобуття Здоб\вачем освіти професійної (професійно-технічної) освіти за бюджетні коні їй } випадках, передбачених законами України «Про о св ії}»  га «Про нрофесійн} (професійно-технічн}) освіту».4.3. У  разі відсутності підстав, передбачених чинним законодавством для здобуття вищої освіти за б ю д ж еті кошти, дуїльна форма здобупя о с в іт  < платною.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ5.1. Цей Договір набуває чинності з момент} його підписання Сторонами і дмпр отягом _______ (____________________ ) років. Якщо хоча б однією зі Сторін невиконано будь-яке зобов'язання за ним договором, термін дії цього доіовор} продовжується до момент} належного виконання цього зобов'язання.5.2. Перебіг строку дії договору починається на наступний день після його укладання.

6. ЗМ ІНА ТА РОЗІРВАННЯ Д О ГО В О РУ6.1. Додаткові умови та зміни до Договор} розглядаються Сторонами } десятиденний строк і оформляються додатковими угодами в письмовій формі.6.2. Договір може бути змінений або розірваний } судовом} порядку або за згодою Сторін, що підтверджу"ГЬСЯ додач КОВОЮ  } голою до нього договор} . підписаного уповноваженими представниками С т р ій .6.3. Договір може бути розірваний в односіоронньом} порядк} з ініціашвн Здобувана освіти у випадках не виконання положень підпунктів 2.1. іа 2.3. Договору. Договір може 6} ш розірваний в односгоронньом} порядк} і ініціативи Заклад} освіти у випадках не виконання положень и ід т н к іів  2.3. іа2.5. Договір може бути розірваний в односторонньому порядк} з ініціашвн Суб'єкта господарювання у випадках не виконання положень підиуікчі» 2.1. іа2.5. Договору.6.4. Про односторонню відмов} від Доіовор} (односторонні розірвання) ініціююча Сторона повідомляє інші Сторони в письмовій формі. У цьом} випадку цей Договір вважається припиненим з дати, зазначеної в гаком} повідомленні, а якщо цс повідомлення б у ю  отримано іншими Сторонами після настання такої дати, -  з моменту отримання іншими Сторонами гакоіо повідомлення.6.5. Підставами дострокового розірвання договор} с :1 ) згода сторін;2) неможливість виконання Стороною договор} своїх зобов'язань } з в ' язка з прийняттям нормативно-правових ак і і із. що змінили умови, встановлені



договором щодо освітньої пос.кги за дуальною формою здооупя осипи, і 
незгоди будь-якої із Сторін внести зміни до договору;3) ліквідація юридичної особи - Суб'єкта господарювання або Закладу освіти, якщо не визначений правонаступник:4) відрахування з навчального закладу Здобувана освіти згідно із законодавством:5) рішення суду, що набрало законної сили, яким встановлено фам порушення або невиконання (неналежної о виконання) Стороною у м о в  договору.6.6. Дія договору тимчасово призу пинят і ьея \ раті надання одержувачу 
освітньої послуги академічної відпустки  відповідно до законодавства на весі, 
строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни До д о кто ру.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1. Сторони несуть юридичну відповіла.іьпіст ь за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цихі Договором відповідно до чинного з а к о и о д а в с т в а У к р а ї н и.7.2. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення Закладом освіти чи С х б ’ сктохі і'осподарювання договірних зобов'язань або з ішпіаїшзп Здобувана освіти, у разі відрахування Здобувана освіїи (крім випадків, коди Здобхвач освіти відрахований х зв’ язку з невиконашіяхі обов’ язків) к о ш т , щобули внесені Здобх вачем о с в іт  як ішача за палання ос ві т в о ї нос ім и. повертаються йому  в обсязі оплати ч асти н  п о с л у г и , не наданої на іак розірвання договору (якщо оевішя послу  і а за дуальною формою здобх тля освіти г платною).7.3. З’ разі дострокового розірвання доктору \ зв’ язку  з порушеннях) аби невиконанням Здобувачем о с в іт  локтірппх зобннз’ я зань. копни, що п у л и  внесені Здобувачем о с в іт , залишаються у Закладу освіїи іа використвуютьея для виконання йото статутних завдані, (якщо оевішя послуга за .кальною формою здобхття освіти ( платною).7.4. Сторони звільняються віл вілповідальносгі за невиконання зобоїз'язань за даним Договором, якщо це стало наелідкохі обставин непереборної сили.
N. ВИ РІШ ЕНН Я С МОРІВN.1. V сі спори та розбіжності, що виникають з цього Договору або у з в ’ язку з ним. Сторони зобов'я зу ю і ьем вирішувані шляхом персі опорів. \ разі неможливості вирішення спорів і розбіжностей шляхом персі оворів ні спори І .1 розбіжності вирішуються с \ д о у і  у встановленому законом порядку.

9. ІНШІ > МОВИ9.1. V випадку зміни реквізитів Заклад) осві їи. Суб'єкта і осподарювапня фактичної адреси Здоб) вача освіїи. інших змін, які у ю ж у і ь  створити іруднопи виконання обов язків за данихі Доіоворохі ( трони зобом язаіп і ю в і д о у ш ш  очна



одну не пізніше 10 календарних днів з моменту цих змін.9.2. У  всьому іншому, не передбаченому умовами даного Договору, відпосш сторін регулюються нормами чинного законодавства.9.3. Договір укладений у 3-х (трьох) примірниках, які маюіь однаков юридичну силу.
10. РРТчВІ ШТИ СТОРІН

ІН СТИ ТУТ С У Б 'Є К Т А  ГО СП ОД АРЮ В АН Н Я ЇДОЬУВАЧНІ’ЗВО «Кач'янець- Подільський державний ІІІСШІЛ ] ■■в\л. Годованця. ІЗ м. Кам'янець-1 Іодідьеький


