
 

ДОГОВІР №________________ від «____»______________20____ року 

про проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі 

у Донецькому національному медичному університеті  

 

Донецький національний медичний університет в особі в.о. ректора, професора 

Герасименка Олександра Івановича., що діє на підставі Статуту навчального закладу, далі 

Виконавець та ______________________________________________________________________, 

далі – «Замовник», далі – Сторони, що уклали цей договір про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити його навчання 

в інтернатурі за спеціальністю ___________________________________________ на базі кафедри 

___________________________________________________________________________________

____________ ДНМУ з метою підвищення рівня практичної підготовки інтерна згідно з Типовим 

планом і програмою навчання в інтернатурі та досягнення Замовником професійної придатності 

до самостійної лікарської діяльності. 

Загальний термін навчання: з ____________________ року по ____________________року 

2. ОБОВ`ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

2.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти терміном ______ 

міс. на 1-му році навчання, _____  міс. на 2-му році навчання, _____  міс. на 3-му році навчання. 

2.2. Своєчасно (не раніше ніж за місяць, не пізніше ніж за тиждень до початку очного циклу) 

направити на Базу стажування путівку, якою Замовник викликається до очної частини навчання. 

2.3. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства. 

2.4. Видати Замовнику документ про освіту державного зразка. 

2.5. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, 

її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання таких послуг 

(Правила, вимоги та заходи навчального закладу, з якими ознайомлюється Замовник, можуть 

бути викладені в додатку до договору, про що зазначається в тексті договору). 

2.6. Забезпечити умови для виконання інтерном навчального плану та програми проходження 

інтернатури. 

3. ОБОВ`ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що 

встановлені цим договором. 

3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту (положення)  Виконавця з організації надання 

освітніх послуг. 

3.3. Інформувати Виконавця (надати квитанцію про сплату за навчання в бухгалтерію та деканат) 

про виконання своїх зобов’язань , визначених п.п.5.2,5.3 та 5.4. 

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Розмір плати встановлюється на весь строк надання освітньої послуги і не може 

змінюватись. 

4.2. Вартість навчання Замовника в інтернатурі на кафедрі ДНМУ становить відповідно до п.2.1.: 

____________ гривень (____________________________________________ грн., 00 коп) 

за 1-й рік навчання, 

____________ гривень (_____________________________________________ грн., 00 коп) 

за 2-й рік навчання, 

____________ гривень (_____________________________________________ грн., 00 коп) 

за 3-й рік навчання, 

Загальна вартість навчання становить ____________ гривень (_______________________ 

________________________________________________________________________грн., 00 коп). 

4.3. Платник вносить плату за навчання Замовника на кафедрі ДНМУ: ______________________ 
                                                                                                                                                                               (одноразово,  щороку) 

4.4. Первинний внесок за навчання в інтернатурі здійснюється Замовником не пізніше ніж за 

три  дні до початку очного циклу навчання. 



4.5. Плата за наступний рік навчання вноситься Замовником на рахунок Виконавця за 15 днів до 

початку навчального року. 

4.6. У разі дострокового припинення дії Договору Виконавець повертає Замовнику кошти, що 

були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги в частині ненаданої 

послуги. 

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством. 

6.2. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг, згідно п. 4.2., 4.3., 4.4. 

Замовник підлягає відрахуванню з інтернатури. 

7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. 
7.1. Договір є укладеним з дати його підписання Сторонами і діє до закінчення строку 

навчання. 

7.2. Дія договору припиняється: 

- за згодою Сторін; 

- якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з 

прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо 

освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору; 

- у разі ліквідації юридичної особи – Виконавця або, якщо не визначена юридична особа, 

що є правонаступником ліквідованої сторони; 

- за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов Договору. 

7.3. Дію договору має бути пролонговано у разі відпустки з догляду за дитиною, тяжкої тривалої 

хвороби або з інших причин, що підтверджені відповідними документами. 

8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

       Договір складено у 2 примірниках, які мають однакову юридичну силу, і зберігаються: 1 

примірника- у Виконавця,  1 примірник – у Замовника,  

9.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: 

Виконавець: Донецький національний медичний університет  

Адреса: 84404, Україна, Донецька обл.,  м. Лиман,  вул. Привокзальна, 27, (06261) 2-65-30, 

Одержувач: ДНМУ, Код ОКПО 02010698, IBAN UA428201720313201001201000594в ДКСУ м. 

Київ, МФО 820172. 

Індивідуальний податковий номер 020106905632, номер свідоцтва про реєстрацію 100078731. 

Замовник: (ПІБ) __________________________________________________________ паспорт 

серія _________  №______________________ виданий _____________________________________ 

____________________________________________,  домашня адреса: _______________________ 

___________________________________________________________________________________, 

ІПН №___________________, диплом серія ____________ №_______________________ виданий 

___________________________у ________ році, контактні телефони: ________________________ 

 

Виконавець 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МЕДИЧНИ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

__________________________________________ 

Олександр ГЕРАСИМЕНКО 

 

«____» ______ 20___р. 

Замовник 

 

 

 

 

___________________________________________ 
(підпис)

 

 

«____» ______ 20___р. 

 

Узгоджено: Деканат ФІПО  ________________ 


