
 

  Додаток № 1  

до Порядку працевлаштування 

випускників вищих  

навчальних закладів,  

підготовка яких здійснювалась  

за державним замовленням 

 

ТИПОВА УГОДА  

про підготовку фахівців з вищою освітою  

№ _____                                  "__"_____________199__ р. 

  

_________________________________________________________________ 

              найменування вищого навчального закладу 

_________________________________________________________________ 

                      його підпорядкованість 

в особі керівника ________________________________________________ 

                        прізвище, ініціали 

та студента: ____________________________________________________ 

                   прізвище, ім'я та по батькові 

курс, факультет _________________________________________________ 

напрям підготовки _______________________________________________ 

спеціальність (спеціалізація) ___________________________________ 

уклали цю угоду. 

     Вищий   навчальний  заклад  зобов'язується забезпечити: 

     якісну теоретичну і  практичну  підготовку  фахівця  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  менше 

трьох років. 

     Студент  зобов'язується: 

     оволодіти всіма видами професійної діяльності,  передбаченими 

відповідною кваліфікаційною характеристикою  фахівця  за  напрямом 

підготовки _______________________________________________________ 

              (напрям, спеціальність, спеціалізація) 

_________________________________________________________________ 

  

     погодити із замовником тему  дипломної  роботи,  а  також  на 

вимогу підприємства (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  "__" 

___________ 200__р. 

     Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у  кожної 

із сторін і мають однакову юридичну силу. 

     Юридичні  адреси  сторін: 

     Вищий навчальний заклад ______________________________________ 

                         (поштовий індекс, адреса, номер телефону) 

розрахунковий рахунок ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                  (найменування установи  банку) 

Студент _________________________________________________________ 

       (місце постійного проживання, адреса, номер телефону) 

паспорт _________________________________________________________ 

                (серія, номер, ким і коли виданий) 

  

Ректор _________________                   Студент ______________ 

          (підпис)                                   (підпис) 

  

Головний бухгалтер ____________________________ 

                             (підпис) 

****************** 

     Примітка. До угоди можуть бути внесені  й  інші  зобов'язання 

сторін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток № 2 

до Порядку працевлаштування 

випускників вищих навчальних 

закладів, підготовка яких 

здійснювалась за державним 

замовленням  

    Форма № I  

     

 

КАРТКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКА  

 ________________________________________________________________ 

(найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість) 

_________________________________________________________________ 

  

Прізвище  ________________________________________________________ 

Ім'я   ___________________________________________________________ 

По  батькові  ____________________________________________________ 

Рік  народження  _________________________________________________ 

Освітньо-кваліфікаційний   рівень   _________________________________ 

Напрям   підготовки   за 

професійним спрямуванням (спеціальність) __________________________ 

Спеціалізація (для  магістра - назва освітньо-професійної програми 

підготовки магістра) ______________________________________________ 

Сімейний стан  ___________________________________________________ 

Адреса постійного місця проживання (адреса батьків) __________________ 

Додаткові відомості 

(заповнюються за бажанням випускника) ____________________________ 

     Випускник  _____________   Дата   заповнення 

     Відповідальний працівник 

     вищого навчального закладу 

     _________________________          "__"_______________199_ р. 

             (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Додаток № 3  

до Порядку працевлаштування  

випускників вищих навчальних  

закладів, підготовка яких  

здійснювалась за державним  

замовленням  

    Форма № 2  

     

 

НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ № ____  

  

_________________________________________________________________ 

                (прізвище,  ім'я,   по   батькові) 

який  (яка)  закінчив(ла) _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість) 

в   ______________  199__р.  за  спеціальністю ___________________ 

направляється     в     розпорядження ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

(найменування та адреса підприємства (установи, організації) його 

підпорядкованість) 

згідно   з   карткою   працевлаштування   від ____________________ 

для    роботи    на    посаді ____________________________________ 

з    місячним окладом ______________________________________________ 

Забезпечити житлом _______________________________________________ 

                            (вид житла) 

Дата прибуття                             "__"___________ 199_р._ 

                Керівник міністерства, 

М.П.            центрального органу виконавчої влади, підприємства 

                (установи, організації)__________ 

                                        (підпис) 

  

                                          "__"____________199_р. 

  

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ  

     №   _________    від    _________________________ 

(підлягає поверненню до вищого навчального закладу в п'ятиденний 

термін з дня укладення з випускником трудового договору) 

_________________________________________________________________ 

(найменування   підприємства    (установи,    організації)  його 

підпорядкованість) 

  

повідомляє, що випускник __________________________________________ 

                            (прізвище, ім'я, по батькові) 

  

призначений на посаду _____________________________________________ 



з місячним окладом ________________________________________________ 

забезпечений житлом ______________________________________________ 

                                   (вид житла) 

              Керівник підприємства         ________________ 

М.П.          (установи, організації)            (підпис) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток № 4  

до Порядку працевлаштування  

випускників вищих  

навчальних закладів,  

підготовка яких здійснювалась  

за державним замовленням  

    Форма № 3  

     

 

ДОВІДКА ПРО НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНОГО  

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ № ________  

  

__________________________________________________________________ 

                (прізвище,  ім'я,   по   батькові) 

який  (яка)  закінчив(ла)_____________________________________________ 

                         (найменування вищого навчального закладу, 

__________________________________________________________________ 

                      його підпорядкованість) 

в _______________ 199__  р. за  напрямом підготовки, спеціальністю 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

надано можливість працевлаштовуватися самостійно. 

     На  підставі   (підкреслити   необхідне):  заяви  випускника; 

відсутності можливості працевлаштування. 

  

М.П.   Керівник вищого навчального закладу, 

       підприємства (установи, організації) ______________________ 

                                                   (підпис) 

                                  "__"______________ 199__ р. 

  

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ДОВІДКИ ПРО НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ 

САМОСТІЙНОГО  

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ № __________ від ___________  

  (підлягає  поверненню  до   вищого   навчального   закладу   в 

      п'ятиденний  термін  з  дня  укладення  з  випускником 

                        трудового договору) 

_________________________________________________________________ 

(найменування   підприємства    (установи,    організації)   його 

підпорядкованість) 

_________________________________________________________________ 

  

повідомляє, що випускник __________________________________________ 

                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

призначений на посаду _____________________________________________ 

з місячним окладом ________________________________________________ 

забезпечений житлом _______________________________________________ 



                                      (вид житла) 

  

            Керівник підприємства (установи, 

М.П.            організації)___________________ 

                            (підпис) 

  

                                   "__"____________ 199__ р. 

  

 


