


І. Загальні положення 

1.1 Положення  розроблено відповідно до вимог Закону України «Про 

вищу освіту», «Положення про державний заклад освіти», «Статуту 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили (далі ЧДУ)» і 

«Положення про бакалаврат ЧДУ», Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України у 2016 році, Правил прийому на навчання до ЧДУ 

у 2016 році.  

1.2 Положення визначає порядок укладання, продовження і припинення 

Контрактів для отримання  вищої освіти в ЧДУ. Контрактом регулюються 

основні права та обов’язки Сторін, умови надання та оплати навчальних послуг 

ЧДУ, припинення або продовження дії Контракту. 

1.3 Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», за 

контрактом до складу студентів ЧДУ можуть бути зараховані громадяни 

України, іноземних держав і особи без громадянства без обмеження віку, 

незалежно від їхнього походження, соціального і майнового стану, расової та 

національної належності, статі, ставлення до релігії та віросповідання, 

політичних поглядів, роду і характеру занять, місця проживання, які мають 

загальну середню освіту, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та 

виконали вимоги до вступу, передбачені Правилами прийому на навчання до 

ЧДУ у 2016 році. 

1.4 Зарахування до складу студентів ЧДУ за Контрактом здійснюється за 

умови оплати повної вартості надання навчальних послуг студентові за перший 

рік навчання.  
 

2. Умови та порядок укладання контракту 

2.1. Терміни зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб 

регулюються п. 5.2 - 5.5 Правил прийому на навчання до ЧДУ у 2016 році. 

2.2. Підставами для укладання Контракту є письмова заява до Ректора ЧДУ 

від фізичної особи, яка виявила бажання отримати вищу освіту, готовність 

сплатити повну вартість визначених у Контракті навчальних послуг самою 

фізичною особою чи іншою фізичною або юридичною особою та наявність 

прохідного балу за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання або 

вступних випробувань. 

2.3. Контракт укладається в письмовій формі між ЧДУ, фізичною особою 

(далі Студент), яка буде отримувати навчальні послуги, і юридичною або 

фізичною особою (далі Замовник), яка оплатить навчальні послуги на основі 

Контракту. Предметом Контракту є надання ЧДУ навчальних послуг Студенту 

по отриманню вищої освіти на обраному факультеті чи департаменті за  
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програмою відповідно до навчального плану. 

2.4. Контракт укладається у двох або трьох примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу, набуває чинності після його підписання Сторонами і 

сплати (відшкодування) вартості навчальних послуг. Зберігається по одному 

примірнику у кожної із Сторін. Оригінал примірника Контракту, що належить 

ЧДУ зберігається у бухгалтерії, а ксерокопії цього примірника у відділі кадрів і 

деканаті відповідного факультету (департаменту). 

2.5. Контракт підписують: з боку ЧДУ – Ректор або інша уповноважена ним 

посадова особа, з іншої сторони – фізична або юридична особа, що приймає на 

себе обов’язок сплатити ЧДУ вартість навчальних послуг, а також та фізична 

особа-Абітурієнт, якій безпосередньо будуть надаватись навчальні послуги. 

2.6.Після підписання контракту, Сторона, що взяла зобов’язання сплатити 

ЧДУ відповідну грошову суму, повинна до 21 діб (але не пізніше 31 серпня) 

виконати це зобов’язання і подати до Приймальної комісії копію фінансового 

документу, що підтверджує сплату грошей за Контрактом.  

2.7. Ректор ЧДУ в термін, визначений п. 5.9 – 5.12 Правил прийому на 

навчання до ЧДУ у 2016 році, на підставі рішення Приймальної комісії та 

укладеного Контракту видає наказ про зарахування Абітурієнта до складу 

студентів ЧДУ. 

2.9. Оплата за навчальні послуги, що будуть надані ЧДУ у наступні 

навчальні роки, проводиться до 25 серпня поточного року, після чого Ректор 

ЧДУ видає наказ про переведення Студента на наступний рік навчання. 

2.10. У разі не виконання оплати з будь яких причин, Ректор ЧДУ до 1 

вересня поточного року видає наказ про відрахування Студента з наданням 

довідки про прослухані курси. 
 

3. Права і обов'язки студента 

3.1. Студент, зарахований за Контрактом, користується всіма правами 

студента ЧДУ. 

3.2. Студент, зарахований за Контрактом має право: 

 отримувати знання, що відповідають сучасному розвитку науки, техніки і 

культури, відображають різноманітність світоглядних позицій, концепцій, 

теорій; відвідувати лекції, в тому числі додатково, на інших факультетах і 

департаментах  відповідно до Положення про навчання в ЧДУ;  

 вибирати тему своєї наукової роботи та її керівника; 
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 брати участь у науково-дослідній роботі ЧДУ і, за відповідних умов, 

одержувати за неї платню; 

 публікувати свої праці у виданнях ЧДУ; 

 діставати консультації фахівців при виконанні кваліфікаційної роботи за 

рахунок навчального навантаження, передбаченого на цю роботу; 

 отримувати направлення на навчання, стажування до інших закладів, у 

тому числі за кордон; 

 користуватися у встановленому порядку навчально-виробничою, 

культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою ЧДУ; 

 мати безпечні й не шкідливі умови навчання та праці; 

 брати участь у створенні органів самоврядування для вирішення питань 

студентського життя в ЧДУ; 

 брати участь в обговоренні й вирішенні питань удосконалення 

навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, 

побуту тощо; 

 складати іспити та заліки достроково, за умови виконання всіх вимог 

Статуту ЧДУ та Положення про навчання в ЧДУ; 

 вести трудову діяльність у позанавчальний час. 

3.3. Студент, зарахований за Контрактом, зобов'язаний: 

 виконувати “Положення про контрактний набір студентів до ЧДУ”, 

“Статуту ЧДУ”, Правила внутрішнього розпорядку в ЧДУ, дотримуватися 

правових та етичних норм поведінки; 

 виконувати всі правила охорони праці та правила техніки безпеки, 

особливо на лабораторних, практичних заняттях, при проходженні виробничих, 

експлуатаційних та інших практик; 

 виконувати у визначені терміни всі види контролю успішності, 

передбачені відповідними навчальними й науковими планами (програмами).  

 вчасно інформувати ректорат ВНЗ в разі неможливості з поважних 

причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, 

виконувати контрольні роботи та приймати участь у семінарських заняттях, 

тощо. 

3.4. За порушення обов'язків, визначених Контрактом (п. 3.3), до Студента 

можуть бути застосовані заходи, передбачені  Статутом ЧДУ та іншими 

відповідними Положеннями – дисциплінарні та матеріальні стягнення включно 

до відрахування з університету без відшкодування невідпрацьованої частини 
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вартості Контракту. 

3.5. Відповідно Закону «Про вищу освіту», «Положення про державний 

вищий заклад освіти», затвердженого постановою Кабінету міністрів від 5 

вересня 1996 р. № 1074 та Статуту ЧДУ студент може бути відрахований: 

 за власним бажанням; 

 за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії; 

 за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального 

процесу; 

 за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в 

нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння; 

 за вироком суду, що вступив в законну силу, чи постановою органу, до 

компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або 

застосування заходів громадського впливу; 

 за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил 

внутрішнього розпорядку ЧДУ (за погодженням з профспілковою організацією). 

3.6. Замовник має право контролювати якість навчання шляхом запитів 

результатів екзаменаційних та залікових сесій. 

3.7. Форми і методи контролю: 

 отримувати по запиту поточну інформацію на момент запиту або 

результатів сесії; 

 бути присутнім з дозволу декана на поточних заняттях; 

 спілкуватися з викладачами в присутності декана; 

 отримувати інформацію про академічні заборгованості чи порушення 

Студентом правил внутрішнього розпорядку, охорони праці чи техніки безпеки.  

3.8 Студент, зарахований за Контрактом, отримує студентський квиток 

встановленого зразка як і студент, який зарахований на навчання за державним 

замовленням. 

3.9. Студент, зарахований за Контрактом, який виконав усі вимоги 

навчальних планів і програм, допускається до підсумкової атестації, за 

результатами якої вирішується питання про присудження випускникові 

освітньо-кваліфікаційного рівня, а також за умови виконання відповідних вимог 

Положення про навчання в ЧДУ – наукового ступеня, і видачі йому відповідних 

дипломів.  

3.10. Студент, зарахований за контрактом, який виконав лише частину 

навчальних планів і програм, одержує відповідну довідку ЧДУ або укладає  




