
 

ТИПОВА У Г О Д А 
 

про підготовку  фахівців  з вищою освітою 
 

 

            № _____                                                     “ ____ “ ______________ 20 ___ р. 

 

 

          Полтавська державна аграрна академія, Міністерство аграрної політики  

та продовольства України. 
 

         в особі керівника: ректора академії, професора Аранчій Валентини Іванівни 

         та студента:           Іванова Івана Івановича____________________________     ________ 

         курс, факультет   Обліку та фінансів                  _________________   __________________ 

        напрям підготовки Облік і аудит_________________________________________________ 

        спеціальність ( спеціалізація) Облік і аудит           _______________________  __________ 

        уклали цю угоду _______________________________________________________________ 

        Вищий навчальний заклад зобов’язується забезпечити: 

- якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з вищою освітою згідно з 

навчальними планами та програмами і вимогами кваліфікаційних характеристик фахівця; 

- після закінчення навчання та одержання відповідної кваліфікації 

місцем працевлаштування в державному секторі народного господарства, де він 

зобов’язаний відпрацювати не менш трьох років. 

 

        Студент зобов’язується : 

- оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною 

кваліфікаційною характеристикою фахівця за напрямом підготовки 

      _________________________Облік і аудит                 __________________________________ 
(напрям, спеціальність, спеціалізація) 

      _______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 

- погодити із замовником тему дипломної роботи, а також на вимогу  підприємств ( установи, 

організації теми курсових робіт); 

- прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце  направлення і відпрацювати 

не менше трьох років; 

- у разі відмови їхати за призначенням відшкодувати до державного бюджету вартість 

навчання в установленому порядку 

  



ІНШІ  ПОЛОЖЕННЯ : 

 

- зміни та доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод; 

- дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом); 

- усі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішуються в судовому порядку. 

        Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до “ ____ “  _____________ 20   р. 

        Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають 

однакову юридичну силу. 

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: 

Вищий навчальний заклад Полтавська державна аграрна академія 

36003 м. Полтава, вул. Григорія Сковороди 1/3, тел. 50-02-73  ЗКПО 00493014   

ГУДКСУ у Полтавській обл.  МФО 831019  р/р 35213001002554            
 

 

Студент  Іванов Іван Іванович  3842, Полтавська обл. Решетилівський р-н.                   

с. Піски,  вул. Леніна,15 _06658****9____________________________________________ 
                                                                       ( місце постійного проживання, адреса, телефон) 

 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 паспорт  КО 256***  Решетилівським РВ _УМВС України в Полтавській 

обл.06.12.2005р. _______________________________________________________________ 
                                                                ( серія, номер, ким і коли виданий) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

    Ректор    ___________________                       Студент   ______________ 
                                 ( підпис)                                                                                       ( підпис)                             

 

 

 

 

                                                  Головний бухгалтер _______________ 
                                                                                              (підпис) 

 

                


