
ДОГОВІР №________                                         ПВІ №4 

про надання освітніх послуг іноземним громадянам  

на підготовчому відділенні міжнародного факультету ОНМедУ 

м. Одеса                                                                                                       «__»_________ 20__р. 

Одеський національний медичний університет, що діє на підставі Статуту, 

іменований далі «Університет» в особі ректора  ____________________________,  з 

одного боку,  та громадянина (ки) ____________________, 

                                                        (країна) 

_________________________________________________________________,  

                                                                      (П.І.Б) 

що іменується надалі «Слухач», з іншого боку, разом іменуються «Сторони», уклали цей 

Контракт про навчання на комерційній основі 

__________________________________________________________________ 

(П.І.Б. Слухача) 

1. Предмет Контракту 

1.1. Університет, відповідно до умов цього контракту, приймає на себе зобов’язання 

забезпечити підготовку «Слухача» на підготовчому відділені, в подальшому ПВ, 

Одеського державного медичного університету на контрактній основі для подальшого 

вступу на навчання у ВНЗ України. 

2. Обов’язки «Сторін» 

З метою найбільш ефективного виконання цього Контракту, «Сторони» приймають 

на себе наступні обов’язки: 

2.1. «Університет» зобов’язується: 

2.1.1. Здійснювати навчання «Слухача» у відповідності з діючими нормативними актами, 

навчальними планами і програмами для ПВ. 

2.1.2. При можливості і наявності місць, надавати житло в гуртожитку на умовах договору 

за окрему плату по затвердженому тарифу. 

2.1.3. Надавати «Слухачу» можливість безкоштовного користування читальними залами, 

бібліотекою, інформаційними фондами, спортивними та культурними комплексами 

«Університету» у межах норм та нормативів, що відповідають діючим навчальним планам 

та програмам. 

2.1.4. Сприяти в здобутті, установленому Законом порядку, віз при в’їзді та виїзді на 

Батьківщину, в треті країни і пересуванню по території України. Такі послуги надаються 

за рахунок осіб, які їх оформлюють. Видавати «Слухачу» без оплати довідки та інші 

документи, що передбачені обов’язковим переліком необхідної документації. 

2.1.5. Надавати «Слухачу» канікулярну відпустку в період між семестрами у відповідності 

з графіком навчального процесу. 

2.1.6. Здійснювати надання додаткових послуг «Слухачу» згідно діючого Законодавства, а 

також «Положення про порядок надання платних послуг іноземним студентам в 

ОНМедУ». 

2.1.7. Після виконання всієї навчальної програми ПВ і успішного складання випускних 

екзаменів видати «Слухачу»  свідоцтво про закінчення ПВ встановленого Законодавством 

України зразка. 

2.2. «Слухач» зобов’язується після зарахування до «Університету»: 

2.2.1. Прибути на навчання до 1 вересня року зарахування та до початку кожного 

начального семестру. 

2.2.2. Представити в «Університет» на день подання заяви на навчання наступні 

документи: 

- заява на ім’я ректора університету; 



- особисту анкету встановленого зразка та паспорт (оригінал); 

- оригінал диплома (свідоцтва) про закінчення підготовчого відділення; 

- оригінал документа та легалізовану нотаріально завірену копію з перекладом на 

українську або російську мову, який підтверджує наявність середньої освіти з 

обов’язковим зазначенням предметів та іспитових оцінок з хімії, фізики та біології; 

- свідоцтво про народження (легалізовану нотаріально завірену копію з перекладом на 

українську або російську мову); 

- легалізований медичний сертифікат, який свідчить про відсутність у «Слухача» 

медичних протипоказань для проживання на території України та навчання в медичному 

університеті, виданий на Батьківщині (довідка дійсна протягом 2-х місяців з моменту 

видачі); 

- легалізований медичний сертифікат, який свідчить про відсутність ВІЛ/СНІД інфекції, 

виданий на Батьківщині, а при відсутності сертифікату іноземець зобов’язаний своєчасно 

за власні кошти пройти медичне обстеження на ВІЛ/СНІД інфекцію в ЛПЗ України; 

- 9 фотокарток розміром 3х4; 

- медичний страховий поліс по наданню екстреної медичної допомоги; 

- зворотній квиток з відкритою датою повернення на Батьківщину строком до1 року. 

2.2.3. У випадку нанесення «Університету» матеріальних збитків, «Слухач» зобов’язаний 

придбати відповідне майно (інвентар тощо) або компенсувати збитки за існуючими 

цінами через касу «Університету» у місячний термін. 

2.2.4. Відвідувати обов’язкові навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі 

види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами. Виконувати графік 

навчального процесу та вимоги навчального плану. 

2.2.5. Дотримуватись діючого Законодавства України, Статуту Університету, правил 

внутрішнього розпорядку, сплачувати навчання у встановлені ст.3 даного Контракту 

строки. 

2.2.6. В установлений термін зареєструватись в органах ГУ НП України в Одеській 

області. 

2.2.7. Повідомити декана про місце свого проживання в Одесі. 

2.2.8. При зміні місця проживання повідомити про це деканат протягом 5 діб. 

2.2.9. Після відрахування з «Університету», колишній «Слухач» зобов’язаний протягом 

трьох тижнів отримати в деканаті обхідний аркуш, підписати його згідно переліку 

підрозділів в ньому; оформити документи в органах ГУ НП України в Одеській області 

про виїзд на Батьківщину (чи в інше місто України, у випадку закінчення навчання і 

вступу до ВНЗ); придбати квиток з фіксованою датою вибуття з Одеси. 

2.2.10. Видача документів «Слухачам», відрахованим згідно положень, передбачених 

п.п.4.6. здійснюється «Університетом» у термін 2 тижнів з моменту відрахування, при 

представлені оформленого обхідного аркуша, документів про зняття з обліку в органах 

внутрішніх справ України, оформлення візи про виїзд до Батьківщини та пред’явленню 

придбаного квитка з фіксованою датою виїзду, після виселення з гуртожитку. 

3. Плата за навчання та порядок розрахунків 

3.1. Розмір плати за навчання встановлюється на весь термін і не може змінюватись 

відповідно до ст.61 Закону України «Про освіту» та ст.64 Закону України «Про вищу 

освіту». 

3.2. Вартість навчання за весь період встановлюється в національній валюті в 

еквіваленті___________________________________ доларів США (USD), за курсом НБУ 

на день укладання договору. 

3.3. Оплата за навчання здійснюється на день заключення контракту, після чого видається 

наказ про зарахування до університету. Оплата за наступний семестр проводиться за 7 

днів до його початку. 

3.4. У разі повторного зарахування на навчання «Слухач» приймається за умовами нового 

контракту при цьому оплата здійснюється за 7 днів до початку навчання. 



3.5. У разі відрахування «Слухач» відповідна частка плати за навчання (після дати 

відрахування) повертається. 

3.6. Оплата за цим контрактом здійснюється на рахунок «Університету». Ксерокопія 

квитанції або платіжного доручення передається до деканату для зберігання в особовій 

справі. 

3.7. У разі несвоєчасної плати за навчання, «Слухач» відраховується з «Університету» в 

перший день поточного семестру, а цей контракт розривається. 

3.8. У випадку, коли «Слухач» оплатив навчання, але не приступив до занять після 

початку семестру (іншого терміну, передбаченого наказом ректора «Університету»), та 

протягом тижня не довів до відома адміністрації «Університету» наявність поважних 

причин своєї відсутності, відраховується з «Університету» як такий, що порушив умови 

цього Контракту. В такому випадку внесені за його навчання кошти повертаються йому в 

повному обсязі. 

3.9. За умовами цього Контракту «Університет» не сплачує «Слухачу» стипендію. 

3.10. Університет не сплачує витрати по страхуванню життя і особистого майна 

«Слухача». 

4. Відповідальність «Сторін». 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Контрактом «Сторони» 

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

4.2. У разі суперечок або розбіжностей у зв’язку з цим Контрактом «Університет» та 

«Слухач» приймуть заходи щодо їх урегулювання шляхом переговорів. Якщо «Сторони» 

не досягнуть домовленості, їх суперечки і розбіжності можуть бути передані на розгляд до 

Суду відповідно до правил процедури вказаного Суду. 

4.3. Доповнення чи зміни до цього Контракту вносяться в установленому порядку у 

відповідності до діючого законодавства України за обоюдною згодою «Сторін». 

4.4. У випадку невиконання однією з «Сторін» взятих на себе обов’язків, інша «Сторона» 

має право на розірвання Контракту в установленому порядку у відповідності до діючого 

законодавства України. 

4.5. При вибутті з «Університету» без підписів у обхідному аркуші відповідальних 

посадових осіб, «Слухач» несе матеріальну відповідальність за діючим законодавством 

України. 

4.6. «Університет» має право відраховувати «Слухача» за наступними підставами: 

4.6.1. за академічну неуспішність; 

4.6.2. за пропуски занять понад 30 днів в семестр без поважної причини; 

4.6.3. за станом здоров’я на підставі висновку медичної комісії у зв’язку з 

необхідністю виїзду на Батьківщину без подовження навчання; 

4.6.4. за власним бажанням «Слухача»; 

4.6.5. за несплату за навчання в установленні терміни; 

4.6.6. за порушення законів України правил внутрішнього розпорядку 

«Університету», невиконання п.2.2.4. умов Контракту; 

4.6.7. за підробку документів, здійснену «Слухачем», або при представлені 

підроблених документів» 

4.6.8. за ненадання до деканату фактичної адреси свого проживання в м. Одесі та не 

інформуванні у п’ятиденний термін про його зміну. 

4.7. В разі відрахування «Студента» за невиконання навчального плану, академічну 

заборгованість, порушення дисципліни, правил перебування в Україні, а також за власним 

бажанням дозвіл на переведення до іншого ВУЗу таким «Студентам» не надається. 

5. Термін дії Контракту. 

5.1. Контракт вступає в дію після підписання його «Сторонами» та сплати в установлений 

термін суми згідно п. 3.2. цього Контракту та наказу про зарахування «Слухача» на 

навчання. Контракт діє до закінчення встановленого терміну навчання та отримання 

«Слухачем» свідоцтва про закінчення ПВ державного зразка. 



Цей Контракт припиняє свою дію також у випадках передбачених пунктами 4.6., 5.3.. 

5.2. У випадку відрахування «Слухача» за власним бажанням, через стан здоров’я, за 

академічну заборгованість, порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього 

розпорядку ОНМедУ або через інші обставини, в тому числі передбачені пунктами 4.6., 

5.3., цей контракт припиняє свою дію. У цьому випадку сума сплати за період навчання до 

дати відрахування у поточному  семестрі та за попередній період не повертається, а цей 

Контракт вважається розірваним. 

5.2.1. Сума, що сплачена «Слухачем» як передплата, повертається йому частково та 

розраховується з дня розірвання Контракту. 

5.3. У випадку, якщо «Слухач» при вступі чи поновлені на навчання до «Університету» 

представив підроблені документи, цей контракт втрачає свою юридичну силу з моменту 

встановлення фальсифікації представлених документів, «Слухач» відраховується з 

«Університету» з утриманням суми за фактичний термін навчання. 

6. Форс-мажор 

6.1. «Сторони» звільняються від відповідальності щодо часткового або повного 

невиконання зобов’язань за цим Контрактом, якщо це стало наслідком обставин 

нездоланної сили, що виникли після підписання Контракту, а саме: через пожежу, повінь, 

війну, військові дії будь-якого характеру, блокаду, страйки, урядові постанови чи 

розпорядження державних органів, коли ці обставини вплинули на виконання зобов’язань 

«Сторін» за цим Контрактом. 

6.2. При цьому термін виконання зобов’язань, якщо «Сторони» не вирішать інакше, 

віддаляється на відповідний термін, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки. 

6.3. «Сторона», для якої склалась неможливість виконання своїх обов’язків з а цим 

контрактом, зобов’язана терміново повідомити іншу «Сторону» про виникнення чи 

ліквідацію таких обставин та представити відповідні документи, які засвідчують форс-

мажор.  

6.4. Несвоєчасне повідомлення про такі обставини не надає відповідній «Стороні» 

посилатись на них у майбутньому. 

7. Інші умови договору 

7.1. Цей контракт складено в 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, два з 

яких передаються «Університету», один – «Слухачу». 

7.2. Взаємовідносини сторін не урегульовані цим договором, регулюються іншим 

Законодавством України. 

 

8. Юридичні адреси та підписи «Сторін» 

 

«УНІВЕРСИТЕТ»          «СЛУХАЧ» 

Україна, 65082, м. Одеса, П.І.Б._____________________ 

Валіховський пров., 2, Адреса____________________ 

Одеський національний                                                    __________________________ 

медичний університет                                                       __________________________ 

Розрахунковий рахунок:  

UA428201720313251003201007338 ___________________________ 

ДКСУ м.Київ ___________________________ 

МФО 820172 Контактний телефон_________ 

ІНН 020108015536                                                            Паспорт: серія______________ 

Свідоцтво № 100307468 Номер_____________________ 

 Виданий___________________ 

 Дата видачі_________________ 

 ___________________________ 

 (підпис) 

Ректор ОНМедУ________________ 


