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ДОГОВІР 

про надання освітніх послуг 

іноземним громадянам 

 

м. Запоріжжя    № _____________  “___”_________ 20___ року 

 

Запорізький державний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, іменований 

надалі - Виконавець, в особі ректора Колесника Юрія Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї 

сторони, та ____________________________________________________________________________________ 

                                                (ПІБ фізичної особи, яка замовляє освітню послугу) 

(далі – Замовник), який(а) діє на підставі право- та дієздатності 

для ______________________________________________________________________________________ 

–                                   (ПІБ фізичної особи та країна прибуття) 

(далі - Студент), який (а) діє на підставі право- та дієздатності, надалі разом іменовані «Сторони», відповідно 

до: 

- Закону України «Про освіту» №2141-8 від 05.09.2017 р. із змінами; 

- Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014р.із змінами; 

- Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, 

затвердженого наказом МОН України №1541 від 01.11.2013р. із змінами; 

- Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами 

(наказ МОН, МЕ і МФ України № 736/902/758 від 23.07.2010 р.) із змінами; 

- Постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах 

охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» №1138 від 17.09.1996 р. із змінами; 

- Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності (постанова 

КМ України №796 від 27.08.2010 р. із змінами); 

- Типового Договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною 

(юридичною) особою, затвердженого Постановою КМ України № 634 від 19.08.2015р.; 

- Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, 

затвердженого наказом МОН України № 245 від 15.07.1996 р. із змінами; 

- Статуту Запорізького державного медичного університету; 

 

уклали цей Договір про нижченаведене: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Предметом цього Договору є надання освітніх послуг.  

Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника здійснити надання Студенту 

освітніх послуг, а саме:  

форма навчання    денна 

назва освітніх послуг   підготовка до вступу у ЗВО 

місце надання освітніх послуг  І міжнародний факультет  
       (кафедра, факультет)  

 строк надання освітніх послуг ____________________________________________________________ 
                          (визначається датами зарахування та відрахування Студента з навчального закладу)  

1.2. Освітні послуги за цим Договором надаються як платні освітні послуги відповідно до законодавства. 

1.3. Зарахування Студента до Запорізького державного медичного університету (Університет) на 

навчання проводиться наказом Ректора за умов:  

а) Студентом наданні належним чином оформлені документи  для зарахування до Університету; 

б) Укладання Договору про надання освітніх послуг; 

в) Замовник/Студент здійснив оплату за навчання в порядку, передбаченому розділом 5 цього Договору. 

1.4. Завершення навчання на І міжнародному факультеті проводиться наказом Ректора за умов, якщо 

Студент успішно виконав план та програму довузівського етапу навчання та успішно склав випускні іспити. 

1.5. Навчання за цим Договором не дає права Студенту для отримання державної стипендії.  

1.6. Оплата обов’язкового медичного страхування, медичних оглядів і реєстрація в органах Державної 

міграційної служби України здійснюється за кошти Замовника/Студента/Третьої особи. 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

 

2.1. Надати Студенту освітні послуги на рівні державних стандартів освіти.  
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2.2. Забезпечити дотримання прав Студента як учасника навчального процесу відповідно до 

законодавства України. 

2.3. Інформувати Замовника/Студента про правила та вимоги щодо організації надання освітніх послуг, 

її якості та змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання та отримання таких послуг відповідно до 

чинного законодавства України.  

2.4. Забезпечити проведення нострифікації документів про попередню освіту Замовника/Студента в 

зарубіжних країнах за рахунок Замовника/Студента. 

2.5. Видати Студенту Свідоцтво про закінчення підготовчого факультету державного зразка за умови 

виконання Студентом навчальної програми в повному обсязі (оплата вартості Свідоцтва здійснюється 

Замовником/Студентом/ відповідно до чинного законодавства, перелік інформації, яка повинна міститись у 

документі, встановлюється Міністерством освіти та науки України). 

2.6. Забезпечити Студента у встановленому порядку житлом за окрему оплату, визначену Виконавцем, 

відповідно до чинного законодавства. 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

 

3.1. Своєчасно здійснити оплату за освітні послуги в розмірі, строки та порядку відповідно до умов цього 

Договору. 

3.2. Проявляти належну повагу до науково-педагогічного, навчально-допоміжного, адміністративно-

господарського та інженерно-технічного складу Виконавця. 

3.3. Відшкодувати Виконавцю збитки, спричинені діями Студента, в порядку передбаченому чинним 

законодавством та цим  Договором. 

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТУДЕНТА 

 

4.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Виконавцю документи, необхідні для вступу до 

Університету. 

4.2. Своєчасно вносити плату за освітні послуги в розмірі, строки та порядку відповідно до умов цього 

Договору. 

4.3. Своєчасно та у повному об’ємі відвідувати заняття, передбачені навчальним планом та графіком 

навчального процесу. 

4.4. Своєчасно та належним чином виконувати всі види завдань за дисциплінами, передбаченими 

навчальними планами та програмами. 

4.5. У встановленому державними стандартами обсязі оволодіти теоретичними знаннями та 

практичними навичками. 

4.6. Своєчасно складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи, 

відпрацьовувати заняття в терміни та за графіком, встановленими відповідними кафедрами Виконавця. 

4.7. Своєчасно інформувати деканат про причини пропуску занять.  

4.8. Інформувати деканат щодо неможливості з поважних причин відвідувати заняття, та надавати 

документальне підтвердження їх пропуску. 

4.9. Постійно прагнути до підвищення загальної культури, морального і фізичного вдосконалення. 

4.10. Проявляти належну повагу до науково-педагогічного, навчально-допоміжного,  адміністративно-

господарського та інженерно-технічного складу Виконавця. 

4.11. Дбайливо ставитись до державного майна, яке йому надано в користування. 

4.12. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку Університету. 

4.13. У повному обсязі відшкодувати Виконавцю збитки, нанесені невиконанням чи неналежним 

виконанням умов цього Договору  в порядку передбаченому чинним законодавством та цим Договором. 

4.14. У разі відрахування, Студент зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів оформити та здати 

до деканату обхідний лист, а також пред’явити проїзний квиток на батьківщину, здійснити зняття з реєстрації 

та від’їзд за межі України у встановленому порядку. 

4.15. У відповідності до чинного законодавства України, Студент після кожного приїзду з-за кордону 

зобов’язаний пройти медичне обстеження та надати Виконавцю довідку про його проходження протягом 10 

(десяти) календарних днів з моменту повернення до місця навчання. 

4.16. Студент має права, передбачені статтею 62 Закону України «Про вищу освіту». 

 

5. ВАРТІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 

5.1. Розмір плати за весь строк надання освітніх послуг за цим Договором встановлюється в доларах 

США і не змінюється Виконавцем, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством, з урахуванням 

ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», про що Виконавець інформує Замовника/Студента. 

5.2. Вартість освітніх послуг становить: 

-  за весь термін навчання _____________________________________дол.США. 
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Вартість освітніх послуг звільняється від ПДВ на підставі підпункту «г» підпункту 197.1.2 пункту 197.1. 

статті 197 Податкового кодексу України. 

5.3. Оплата за навчання за цим Договором здійснюється одноразово Замовником/Студентом/Третьою 

особою банківським переказом у національній валюті України за курсом НБУ на день оплати на 

розрахунковий рахунок Виконавця. 

Банківські витрати за операціями по перерахуванню коштів, які є платежами за надання освітніх послуг, 

здійснюються за рахунок Замовника/Студента, який здійснює таку оплату. 

5.4. Кошти, отримані за надання освітніх послуг за період навчання за цим Договором, залишаються в 

розпорядженні Виконавця для вирішення його статутних завдань згідно з чинним законодавством у випадку 

відрахування Студента з наступних підстав: 

- за академічну неуспішність; 

- за пропуски занять без поважних причин протягом 30 (тридцяти) календарних днів; 

- за встановлення фактів порушення Студентом законів України та правил внутрішнього розпорядку 

Виконавця; 

- за надання Студентом документів, які не відповідають дійсності; 

- якщо протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після допуску до занять Студент не надасть повний 

комплект документів. 

5.5. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок порушення Виконавцем договірних 

зобов’язань або з ініціативи Замовника/Студента, у разі відрахування Студента (крім випадків, коли студент 

відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, визначених статтею 63 Закону України «Про вищу освіту» 

та п.5.4 цього Договору) кошти, що були внесені Замовником/Студентом як плата за надання освітніх послуг, 

повертаються йому на підставі відповідної заяви в обсязі оплати частини послуг, не наданих на дату 

розірвання цього Договору. 

5.6. Додаткові (індивідуальні) заняття, що проводяться зі Студентом понад встановленого навчальним 

планом та розкладом занять часу, підлягають додатковій оплаті у встановленому Виконавцем порядку. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.  

6.2. При достроковому розірванні цього Договору Замовник/Студент зобов’язаний відшкодувати 

Виконавцю вартість фактично отриманих освітніх послуг за цим Договором. 

6.3. При виникненні академічної заборгованості Студент зобов’язаний ліквідувати її у встановлений 

Виконавцем строк. У разі невиконання Студент може бути відрахований на розсуд Виконавця. 

 

7. ОБСТАВИНИ  НЕПЕРЕБОРНОЇ  СИЛИ  (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ) 

 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язань, передбачених цим Договором, 

якщо таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які 

виникли після укладання цього Договору. 

7.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються 

будь-які надзвичайні або невідворотні за даних умов здійснення діяльності обставини (події) зовнішнього 

характеру, які викликані дією сил природи, зокрема, але не виключно: землетрус, повінь, просідання чи зсув 

циклон, пожежа, несприятливі метеорологічні умови (нагромадження снігу, ожеледь, ураган, буря), перебої чи 

перерви в газо- та (або) електропостачанні внаслідок аварій на об'єктах газо- та (або) електропостачання, 

громадські хвилювання, терористичні акти, війна чи воєнні дії, епідемії, зафіксовані у встановленому законом 

порядку факти вчинення протиправних дій третіми особами, страйки, блокади, закриття шляхів сполучення, 

тимчасові заборони транспортування продукції залізницями, проголошення надзвичайного чи воєнного стану, 

антитерористичні операції, заборона експорту чи імпорту, видання органами державної влади чи органами 

місцевого самоврядування будь-яких актів, які не уможливлюють чи суттєво перешкоджають виконанню 

Стороною зобов'язань за цим Договором.    

7.3. Сторона, що внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) позбавлена 

можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором, повинна письмово повідомити про 

це інші Сторони протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення у неї неможливості виконання 

зобов'язань за цим Договором та підтвердити факт настання дії обставин непереборної сили (форс-мажорних 

обставин) сертифікатом Торгово-промислової палати України, регіональної торгово-промислової палати, або 

будь-яким іншим офіційним документом органу влади).  

Не інформування або несвоєчасне інформування позбавляє Сторону права посилатися на обставини 

непереборної сили (форс-мажорні обставини) як на підставу, яка звільняє від відповідальності. 

7.4. При настанні зазначених обставин, якщо вони безпосередньо негативно впливають на можливість 

виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, строк виконання зобов'язань для Сторони 
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продовжується на весь час дії таких обставин.  Якщо зазначені обставини діятимуть  протягом 3 (трьох) 

місяців поспіль і не виявлять ознак припинення, кожна зі Сторін має право відмовитися на майбутнє від 

виконання своїх зобов'язань і відцього Договору шляхом направлення іншим Сторонам повідомлення про 

розірвання цього Договору не пізніше, ніж за 10 календарних днів до такого розірвання. При цьому оплата за 

фактично надану освітню послугу повинна бути здійснена у день розірвання цього Договору. Жодна зі Сторін 

не має права на відшкодування їй збитків, спричинених відмовою іншої Сторони від виконання зобов'язань і 

від цього Договору.  

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

8.1. Цей Договір набуває чинності від дати його підписання Сторонами та діє протягом строку, 

зазначеного в п.1.1. цього Договору, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за цим Договором. 

Закінчення строку договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання.  

8.2. Дія цього Договору призупиняється у разі переривання навчання Студентом з підстав, передбачених 

діючим законодавством, на весь строк такого переривання з урахуванням п.9.1. цього Договору. 

8.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:  

8.3.1. за згодою Сторін;  

8.3.2. якщо виконання Сторонами своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно 

правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором щодо освітніх послуг, і одна із Сторін не 

погоджується на внесення змін до цього Договору; 

8.3.3. у разі відрахування Студента з навчального закладу з наступних підстав: 

8.3.3.1. за власним бажанням; 

8.3.3.2. за академічну неуспішність; 

8.3.3.3. за пропуски занять без поважних причин протягом 30 (тридцяти) календарних днів; 

8.3.3.4. за станом здоров'я на підставі довідки МСЕК; 

8.3.3.5. за встановлення фактів порушення Студентом законів України та правил внутрішнього 

розпорядку Виконавця; 

8.3.3.6. у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу освіти; 

8.3.3.7. за надання  Студентом документів, які не відповідають дійсності; 

8.3.3.8. якщо протягом 60 (шестидесяти) календарних днів після допуску до занять Студент не надасть 

повний комплект документів; 

8.3.4. за ініціативою однієї із Сторін у випадках передбачених розділом 7 цього Договору; 

8.3.5. за рішенням суду; 

8.3.6. в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством. 

8.4. Датою розірвання цього Договору та відрахування Студента є дата, зазначена у відповідному наказі 

Виконавця.  

 

      9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін шляхом видання відповідного 

наказу ректора, з яким ознайомлено студента або шляхом підписання додаткових угод, які є його невід’ємною 

частиною.  

 9.2. Виконавець і Замовник гарантують, що на момент укладання цього Договору вони не є жодним 

чином обмеженими законом, іншим нормативним чи право установчим актом, судовим рішенням або іншим, 

передбаченим відповідним чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей Договір та 

виконувати усі умови, визначені у ньому.  

 9.3. Виконавець і Замовник підтверджують, що укладання цього Договору та виконання передбачених 

ним умов для Сторін не суперечать нормам чинного в Україні законодавства, у відповідності до яких 

здійснюється господарська або інша діяльність Сторін, а також відповідно підтверджують те, що укладання 

цього Договору та виконання передбачених ним умов не суперечить цілям діяльності Сторін, положенням їх 

установчих документів чи інших локальних актів Сторін.  

9.4. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог 

антикорупційного законодавства, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не 

пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, 

будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь 

неправомірні переваги чи в інших неправомірних цілях. 

9.5. Замовник/Студент надає згоду на обробку та зберігання персональних даних для здійснення 

повноважень за цим Договором відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VІ 

від 01.06.2010 р. 

 9.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, 

протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше 
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стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов 

цього Договору.  

 Сторони дійшли згоди, що відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, умови цього Договору 

застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладання. 

9.7. У правовідносинах, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються матеріальним правом 

України. 

9.8. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за 

умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 

9.9. Усі суперечки і розбіжності, що виникають із цього Договору та у зв'язку з ним, Сторони 

врегулюють шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть прийти до згоди, суперечка вирішується у 

судовому порядку відповідно до діючого законодавства України. 

9.10. Замовник/Студент повідомляє письмово Виконавця про зміну будь-яких реквізитів протягом 5 

(п’яти) календарних днів з дня виникнення таких змін. Зміна реквізитів Виконавця розміщується на 

офіційному сайті Виконавця: http://www.zsmu.edu.ua. Виконавець не несе відповідальності за помилкове 

перерахування Замовником/Студентом грошових коштів за невірними банківськими реквізитами, що не 

відповідають розмішеним на офіційному сайті Виконавця, на момент такого перерахування. У такому випадку 

вважається, що плата за надання освітніх послуг за цим Договором не здійснена належним чином. 

9.11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською 

та англійською мовами у двох (трьох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 

одному для кожної із Сторін. 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Виконавець:        Замовник: 

ЗДМУ      

 

пр. Маяковського, буд. 26, м. Запоріжжя, 69035,  ________________________________ 

Р/р (нац. вал.) 31259264103552 в  ДКСУ м. Київ,   Адреса:__________________________ 

МФО  820172,       ________________________________ 

Р/р (ін. вал.) 25302000000018     паспорт: серія ______ № ___________ 

в філії АТ  «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя   виданий_________________________ 

Код ЄДРПОУ   02010741     ________________________________ 

ІПН 020107408297      ________________________________ 

Св-во пл-ка ПДВ №11785521     ________________________________ 

тел.(061)224-64-69; факс 233-60-07    тел. _______________________ 

Е-mail :zsmu@ zsmu.zp.ua ».     E-mail:_____________________ 

 

Ректор  _______________     ________________________________ 
        ( підпис )                         ( П.І.Б. )  

___________________/Ю.М. Колесник/   

 М.П.        

       

 

         

 

         Студент: 

      ,  ________________________________ 

        Адреса:__________________________ 

        ________________________________ 

        паспорт: серія ______ № ___________ 

        виданий_________________________ 

        ________________________________ 

        ________________________________ 

        ________________________________ 

        тел. ____________________________ 

        E-mail:__________________________ 

          

        ___________________________ 

                                    ( підпис )                 ( П.І.Б. )  

http://www.zsmu.edu.ua/

