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НАКАЗ 
 

20 вересня 2017 року   м. Полтава   № 214-Н 
 

Про введення в дію Порядку 

визначення академічної різниці, її 

складання та перезарахування 

(зарахування) навчальних дисциплін  

 

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 

2015 року № 646 «Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

20 травня 2015 року № 305 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796» та відповідно до Постанови 

Науково-методичної ради Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 19 вересня 2017 року, 

протокол № 1 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Порядок визначення академічної різниці, її складання та 

перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін (Додаток 1). 
Перший проректор Педченко Н.С. 

Директор науково-навчального центру 

Герман Н.В. 

2. Встановити, що складання академічної різниці при переведенні, 

поновленні студентів на навчання до університету здійснюється на платній 

основі на підставі договорів про надання додаткових освітніх послуг 

(Додаток 2). 
Перший проректор Педченко Н.С. 

Директор науково-навчального центру 

Герман Н.В. 

Головний бухгалтер, в.о. начальника 

фінансово-економічного управління 

Зінчик С.М.  

З 1 жовтня 2017 року 

3. Внести зміни до наказу по університету від 3 липня 2015 року 

№ 151-Н «Про затвердження переліку платних освітніх та інших послуг», а 

саме додати до переліку платних освітніх послуг, які надаються університетом, 

складання академічної різниці при переведенні, поновленні студентів. 
Директор науково-навчального центру 

Герман Н.В. 

Головний бухгалтер, в.о. начальника 

фінансово-економічного управління 

Зінчик С.М.  



З 1 жовтня 2017 року 

4. Встановити, що вартість складання академічної різниці 

розраховувати відповідно до прийнятого в університеті механізму розрахунку 

беззбитковості витрат на підготовку студентів з кожної спеціальності з кожної 

навчальної дисципліни в кредитах (з розрахунку 50% вартості 1 кредиту). 
Перший проректор Педченко Н.С. 

Директор науково-навчального центру 

Герман Н.В. 

Головний бухгалтер, в.о. начальника 

фінансово-економічного управління 

Зінчик С.М. 

З 1 жовтня 2017 року 

5. Довести даний наказ до відповідних структурних підрозділів, 

деканатів інститутів, факультетів, кафедр та студентів університету. 
Директор науково-навчального центру 

Герман Н.В. 

Т.в.о. директора інституту економіки, 

управління та інформаційних технологій 

Гасій О.В. 

Декан факультету харчових технологій, 

готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу, Скрипник В.О. 

Декан факультету товарознавства, 

торгівлі та маркетингу Тягунова Н.М. 

Директор інституту заочно-

дистанційного навчання Іванов Ю.В. 

До 1 жовтня 2017 року 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
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Полтава - 2017 



1. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок є процедурою визначення академічної різниці, її 

складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін для осіб, 

які: 

 переводяться до університету з інших вищих навчальних закладів; 

 переводяться на іншу форму навчання в рамках спеціальності; 

 поновлюються на навчання в університеті після відрахування; 

 продовжують навчання в університеті після академічної відпустки 

або залишені на повторний курс навчання; 

 приймаються на навчання на другий курс (з нормативним терміном 

навчання) на базі диплому молодшого спеціаліста за невідповідною (іншою) 

спеціальністю для здобуття ступеня бакалавра; 

 не менше року здобувають ступінь бакалавра в університеті та 

приймаються на навчання за іншою спеціальності (денна або заочна форми 

навчання) для здобуття ступеня бакалавра; 

 здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста та приймаються на навчання в університеті для здобуття ступеня 

бакалавра з іншої спеціальності (освітньої програми, спеціалізації, програми 

професійного спрямування). 

1.2. Цей Порядок розповсюджується на всі факультети, інститути, 

центри, кафедри, відокремлені структурні підрозділи. 

1.3. Академічна різниця – це перелік навчальних дисциплін чинного 

навчального плану, які особа, що переводиться, поновлюється, приймається на 

навчання або бажає продовжити навчання відповідно до п. 1.1 цього Порядку, 

не вивчала або вивчала не в повному обсязі (менше 70% обсягу навчальної 

дисципліни, передбаченої чинним навчальним планом підготовки студента в 

університеті). 

Академічна різниця виникає як наслідок наявності академічних 

розбіжностей навчальних планів (перелік навчальних дисциплін, що не 

вивчалися) та академічних розбіжностей з навчальних дисциплін (перелік 

дисциплін, що вивчалися не в повному обсязі). 

Академічна розбіжність з навчальної дисципліни – це розбіжність за 

обсягом (менша кількість навчальних годин) або за формою підсумкового 

контролю (залік замість диференційованого заліку або екзамену), або за 

змістом навчальних дисципліни, за якою особа атестована раніше, та 

відповідної дисципліни чинного навчального плану. Мінімальна різниця в 

обсязі дисциплін, яка викликає академічну розбіжність, – 1 кредит. 

1.4. Зміну назви навчальної дисципліни без зміни її обсягу, форми 

підсумкового контролю та змісту дисципліни академічною розбіжністю 

з дисципліни не вважають, і вона може бути перезарахованою (зарахованою) 

деканом/директором факультету/інституту (директором навчально-наукового 

центру) відповідно до вимог цього Положення. 



1.5. Навчальні дисципліни перезараховують (зараховують) за заявою 

студента (див. додатки 1, 2) на підставі академічної довідки або додатка до 

документа про вищу освіту (молодшого спеціаліста/бакалавра, спеціаліста, 

магістра), виданого вищим навчальним закладом України, який має право на 

провадження освітньої діяльності за відповідним рівнем вищої освіти, чи 

витягу з навчальної картки студента. 

Перезарахування (зарахування) дисциплін здобувачам вищої освіти 

університету, які навчалися за програмами кредитної академічної мобільності, 

здійснюється відповідно до «Положення про академічну мобільність здобувачів 

вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», схваленого Науково-методичною радою 

Університету 17 березня 2015 року (протокол № 3) та затвердженого ректором 

університету. 

1.6. Ліквідація академічної різниці є додатковою освітньою послугою і 

підлягає оплаті (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2015 

року № 646 «Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 

травня 2015 року № 305 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 р. № 796», Постанова Вченої ради Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» від 3 липня 2015 року, протокол № 8). 

 

2. Визначення та ліквідація академічної різниці 

 

2.1. Визначення академічної різниці з навчальних дисциплін здійснює 

деканат факультету/інституту, науково-навчальний центр і це має тривати не 

більше одного робочого тижня з дня подачі документів. 

2.2. Особа, яка переводиться, поновлюється, приймається на навчання 

або продовжує навчання після академічної відпустки, ліквідує академічну 

різницю в термін, визначений директором науково-навчального центру, але не 

пізніше дати початку екзаменаційної сесії наступного семестру. Декан/директор 

видає відповідне розпорядження по факультету/інституту щодо графіка 

ліквідації академічної різниці. 

2.3. Кількість підсумкових форм контролю з навчальних дисциплін, які 

складають академічну різницю, не повинна перевищувати 10 (заліки (ПМК), 

екзамени, курсові роботи/проекти, захист звіту з практики). 

Якщо навчальним планом передбачено складання заліку та екзамену 

з дисципліни, то академічну різницю з такої дисципліни ліквідують у формі 

екзамену. 

2.4. Основною формою оволодіння навчальним матеріалом під час 

ліквідації академічної різниці є самостійна робота.  

Особі, яка переводиться, поновлюється, приймається на навчання або 

продовжує навчання після академічної відпустки, з метою сприяння успішній 

ліквідації нею академічної різниці деканат факультету/інституту, науково-

навчальний центр надає необхідну консультативно-роз’яснювальну допомогу. 



2.5. Кафедри, за якими закріплені навчальні дисципліни, що складають 

академічну різницю, надають необхідні навчально-методичні матеріали та 

рекомендації для самостійної роботи, забезпечують достатній рівень 

консультативної допомоги та об’єктивний підсумковий контроль знань осіб, які 

ліквідують академічну різницю. 

2.6. Для забезпечення ліквідації академічної різниці особі, яка 

переводиться, поновлюється, приймається на навчання або продовжує навчання 

після академічної відпустки, навчально-науковий інформаційний центр видає 

логін-пароль для доступу до електронних ресурсів університету (у тому числі, 

дистанційних курсів) в термін два робочих дні з моменту визначення 

академічної різниці деканатом факультету/інституту (на підставі копії заяви 

студента). 

 

3. Процедура перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін 

 

3.1. Декан/директор факультету/інституту університету приймає рішення 

про перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін на підставі повної 

відповідності навчальних дисциплін (обсягів, форм контролю). 

3.2. В разі невідповідності навчальних дисциплін студенти подають 

декану/директору факультету/інституту заяву про перезарахування 

(зарахування) навчальних дисциплін (Додаток 1). 

3.3. На підставі поданої заяви створюється експертна комісія про 

виявлення наявності чи відсутності академічних розбіжностей з навчальних 

дисциплін, якщо: 

 назва навчальної дисципліни, яку особа вивчала раніше, не збігається 

з назвою дисципліни навчального плану підготовки студента в університеті; 

 загальний обсяг годин (кредитів ЄКТС) навчальної дисципліни 

(модуля), яку особа вивчала раніше, становить не менше 80% обсягу навчальної 

дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки студента 

в університеті; 

 кілька навчальних дисциплін, які особа вивчала раніше, загалом 

відповідають одній навчальній дисципліні, передбаченій навчальним планом 

підготовки студента в університеті; 

 одна навчальна дисципліна, яку особа вивчала раніше, за змістом та 

обсягом відповідає кільком навчальним дисциплінам, передбаченим 

навчальним планом підготовки студента в університеті. 

3.4. До складу експертної комісії входять декан факультету/директор 

інституту, завідувач кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна. 

Експертна комісія розглядає заяву про перезарахування (зарахування) 

навчальних дисциплін, вивчає надані особою документи про раніше здобуту 

освіту, порівнює програми навчальних дисциплін та приймає рішення щодо : 

 можливості перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін; 

 наявності академічних розбіжностей з навчальних дисциплін та 

потреби додаткової атестації1 з окремих тем; 



 неможливості перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін (в 

такому випадку навчальна дисципліна вноситься до академічної різниці). 

Термін, упродовж якого розглядають документи та приймають рішення 

щодо перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін, не повинен 

перевищувати десяти днів з дати подачі заяви (Додаток 1). 

3.5. Рішення про перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін 

приймають, якщо: 

 в разі порівняння чинного навчального плану спеціальності та поданих 

особою документів назви навчальних дисциплін ідентичні або мають незначну 

стилістичну відмінність; 

 назви навчальних дисциплін відрізняються, але у навчальних 

програмах дисциплін збігаються змістова частина та вимоги до знань, умінь 

і навичок студента; 

 загальний обсяг годин, відведених для вивчення нормативної 

дисципліни, не менший, ніж передбачений затвердженим навчальним планом 

відповідної спеціальності; 

 у порівнюваних навчальних планах форми підсумкового контролю 

з дисципліни збігаються, або форма звітності (контролю) з дисципліни, яку 

склала особа, була вищою. 

3.6. У разі перезарахування (зарахування) навчальної дисципліни її 

кредитний вимір має відповідати кредитному виміру цієї дисципліни в чинному 

навчальному плані спеціальності, в цьому разі залишаються незмінними форма 

контролю та раніше здобута оцінка навчальних досягнень особи.  

Під час переведення та поновлення осіб, навчальні досягнення яких не 

оцінювали за 100-бальною шкалою, одержані ними оцінки переводять у 100-

бальну шкалу за відповідними мінімальними значеннями чинної в університеті 

шкали оцінювання. 

Якщо навчальні досягнення особи з вивченої дисципліни були оцінені 

кількома оцінками, то в разі перезарахування (зарахування) такої навчальної 

дисципліни виставляють середню зважену оцінку отриманих особою 

відповідних оцінок. 

3.7. Особа має право відмовитися від перезарахування (зарахування) 

навчальної дисципліни, якщо її не влаштовує отримана раніше оцінка, та 

складати її як академічну різницю або вивчати повторно. 

3.8. Студентам, які залишені на повторне навчання, за їх бажанням, 

можуть бути перезараховані (зараховані) навчальні дисципліни, з яких за 

результатами підсумкового контролю знань вони мали позитивну оцінку. 

3.9. Студентам, які переводяться на навчання до університету з іншого 

вищого навчального закладу, окремі навчальні дисципліни за вибором 

студента, можуть зараховуватися (за заявою студента та за погодженням з 

експертною комісією) із раніше вивчених ними навчальних дисциплін в іншому 

навчальному закладі, що не передбачені навчальним планом підготовки 

студента в університеті. 

Навчальні дисципліни зараховують розпорядженням по 



факультету/інституту на підставі рішення декана/директора (п. 3.1. даного 

положення) та/або експертної комісії (п. 3.2. даного положення) зі збереженням 

загального річного обсягу кредитів ЄКТС (годин) та з урахуванням структурно-

логічної схеми підготовки фахівців. 

 

4. Оформлення документів 

 

4.1. Оформлення документів (залікової книжки, навчальної картки 

студента) щодо перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін 

здійснюють працівники деканату, до якого надійшла відповідна заява від особи, 

яка переводиться, поновлюється, приймається на навчання або продовжує 

навчання після академічної відпустки.  

4.2. Академічну довідку (копію додатка до диплома про вищу освіту), 

заяву про перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін з відповідним 

розпорядженням по факультету/інституту підшивають до навчальної картки 

студента. 

4.3. До залікової книжки студента вносять записи про перезарахування 

(зарахування) навчальних дисциплін (результати складання заліків та 

екзаменів), які засвідчують підписом декана/директора факультету/інституту.  

У навчальній картці студента зазначають номер та дату розпорядження по 

факультету/інституту, на підставі якого проведено перезарахування 

(зарахування) навчальних дисциплін. 

Оцінки виставляють за чинною в університеті шкалою оцінювання. 

4.4. Результати ліквідації академічної різниці фіксують у відомості 

обліку успішності науково-педагогічним працівником, в навчальній картці 

студента та в заліковій книжці – співробітниками деканату 

факультету/інституту. 

4.5. Особи, які мають іноземні документи про вищу освіту та яких 

приймають на навчання до університету, повинні здійснити процедуру їх 

визнання (нострифікації) в установленому порядку.  
 

 



Додаток 1 

Декану факультету/Директору інституту 

____________________________________ 

Студента ____ курсу,  

форма навчання ______________________ 

спеціальності ________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 
Прізвище, ім’я, по-батькові 

Заява* 

Прошу перезарахувати мені навчальні дисципліни  

 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

на підставі академічної довідки /додатка до диплому __________________________________ 

виданої (ого) ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
назва вищого навчального закладу 

Я ознайомлений (а) з порядком перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін у Вищому навчальному 

закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

До заяви додаю: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(назва документа, який засвідчує атестацію) 

дата        _____________ 
(підпис) 

Висновок експертної комісії:** 

Перезараховано: 

Назва дисципліни 
Форма 

контролю 

Загальна 

кількість 

балів 

Підсумкова 

оцінка за 

4-бальною 

системою 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

     

     

     

     

     

 

Декану факультету/Директору інституту  

____________________________________________ 
Підпис    (ПІБ) 

Завідувач кафедри ____________________________ 
Підпис   (ПІБ) 

* Заяву оформляють окремо на навчальні дисципліни, закріплені за окремими кафедрами передбачену 

навчальним планом спеціальності університету 

** У разі створення експертної комісії 

__________       ____________________ 
 (дата)         (підпис) 



Додаток 2 

Декану факультету/Директору інституту 

____________________________________ 

Студента ____ курсу,  

форма навчання ______________________ 

спеціальності ________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 
Прізвище, ім’я, по-батькові 

Заява* 

Прошу зарахувати мені вибіркову навчальну дисципліни ________________________ 

________________________________________________________________________ 
назва вивченої дисципліни 

із якої я атестований у ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
назва навчального закладу 

Я ознайомлений (а) з порядком перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін у Вищому 

навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».  

До заяви додаю: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
назва документа, який засвідчує атестацію 

 

 

__________         _____________ 
(дата)          (підпис) 

Рішення експертної комісії щодо  зарахування вибіркової навчальної дисципліни: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Декану факультету/Директору інституту  

 ___________________________________________ 
підпис (прізвище) 

Завідувач кафедри ____________________________ 
підпис (прізвище) 

__________        
 (дата)          

 



Додаток 2 

До наказу від 20 вересня 201 року № 214-Н 

«Про введення в дію Порядку визначення 

академічної різниці, її складання та 

перезарахування (зарахування) навчальних 

дисциплін» 

 

 
Договір 

про надання додаткових освітніх  послуг  

 

 

м. Полтава           «___» _________ 201__ р. 

 

     

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», в 

подальшому «Університет», в особі ректора Нестулі Олексія Олексійовича, що діє на підставі 

Статуту, з однієї сторони, та ________________________________________________, паспорт серії __ 

№__________, виданий _____________________________________________ «___»______________р., 

РНОКПП________________, в подальшому «Замовник»,  

 і ___________________________________________________, паспорт серії ___ №__________, 

виданий _____________________________________________ «___»______________р., 

РНОКПП________________, 

в подальшому «Студент», з іншої сторони, 

що разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. Замовник доручає, а Університет бере на себе зобов’язання надати Студенту додаткові освітні 

послуги з ліквідації академічної різниці, а саме: вивчення навчальних дисциплін, надання 

консультацій, складання екзаменів, заліків, захист курсових робіт.  

1.2. Надання освітніх послуг  здійснюється у відповідності до Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать 

до державної та комунальної форми власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 серпня 2010 року № 796 (зі змінами та доповненнями). 

1.3. Строк надання освітніх послуг: з «01» вересня 2017 р. по «15» грудня 2017 р. 

 

2. Обов’язки Сторін 

 

2.1.  Університет приймає на себе зобов’язання: 

2.1.1.  надати Студенту додаткові освітні послуги, які є предметом цього Договору, обсягом …….. 

кредитів з наступних навчальних дисциплін: 

- ………………………., ….. кр. 

- ………………………., ….. кр. 

-  

2.1.2. зупинити надання послуг у разі порушення останнім та/або Замовником п.п. 2.2. – 2.3. або 

дострокового розірвання цього Договору (пп. 6.2.-6.3. Договору). 

2.2.  Замовник приймає на себе зобов’язання: 

2.2.1. своєчасно та у повному обсязі надати Виконавцю документи та іншу письмову чи усну 

інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором; 

2.2.2.  своєчасно оплачувати послуги Університету у порядку, передбаченому Договором; 

2.3. Студент приймає на себе зобов’язання: 

2.3.1. ліквідувати академічну різницю обсягом 27,5 кредитів з навчальних дисциплін, визначених  

пунктом 2.1.1 у термін, встановлений Договором; 

2.3.2. виконувати всі вказівки Університету, необхідні для виконання послуг в рамках цього 



Договору. 

 

3. Вартість освітніх послуг та порядок розрахунків. 

 

3.1. Загальна вартість освітніх послуг за цим Договором становить ………. грн. (………………………  

грн.), без ПДВ.  

3.2. Замовник сплачує кошти за надання додаткових освітніх послуг готівкою або безготівково на 

поточний рахунок Виконавця в наступному порядку:  ……….,00 грн. до «……..» ………..  201…. р. 

 

4. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів. 

 

4.1. За неналежне виконання або невиконання умов цього Договору, винна Сторона відшкодовує 

іншій Стороні шкоду завдану в результаті такого неналежного виконання або невиконання умов 

цього Договору. 

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо 

воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх 

залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

4.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 

встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним 

законодавством України. 

 

5. Форс-мажорні обставини 

 

5.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-

якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком 

причин, що знаходяться поза контролем виконавчої сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні 

дії, торгове ембарго (далі «форс-мажорні обставини»). При виникненні форс-мажорних обставин, які 

роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із сторін зобов'язань за цим Договором, 

виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі 

обставини. 

5.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна зі сторін вправі 

відмовитися від подальшого виконання обов'язків за цим Договором. 

5.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна в 

термін не більше 5 днів письмово сповістити іншу сторону про початок і припинення форс-мажорних 

обставин. 

5.4. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою 

України. 

6. Строк дії Договору та інші умови. 

 

6.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «__» ______201__ р., 

але в будь-якому випадку  до повного виконання зобов’язань Сторонами. 

6.2. Цей договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою сторін з обов’язковим 

складанням письмового документу. 

6.3. Виконавець є неприбутковою організацією. 

6.4. Замовник та Студент є фізичними особами, громадянами України.  

6.5. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для Університету і 

Замовника. 

6.6. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного 

законодавства. 

6.7. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди 

та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 

юридичну силу.  

6.8. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на 

обробку, використання, зберігання, передачу третім особам і знищення наданих ними персональних 



даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що  міститься у цьому Договорі, рахунках, 

актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення 

реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових 

відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також кожна Сторона підтверджує, що 

отримала повідомлення про: 

• включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, 

• володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого 

суб’єкта персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. 

Сторони гарантують, що персональні дані фізичних осіб, які містяться у цьому Договорі та 

документах, пов’язаних із його укладанням, виконанням, припинення та/чи розірванням, отримані на 

законних підставах. 

 

 

7. Реквізити та підписи сторін: 

Замовник Університет 

 

______________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, та по-батькові) 

______________________________________________ 
(Поштовий індекс, повна адреса, телефон) 

______________________________________________ 

РНОКПП ____________________________________ 

Паспорт, серія ______ №________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________
(

Ким виданий, коли виданий) 

ВНЗУ «Полтавський університет економіки і 

торгівлі»  

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3                                         

р/р 26004060473065 в Полтавському 

регіональному Управлінні ПАТ «КБ 

«Приватбанк»», МФО 331401,  

Код ЄДРПОУ 01597997  

Тел.\ факс: + (38) 0532 50 91 70  

е-mail: rector@uccu.org.ua 

 

Неприбуткова організація 

___________________/________________/ Ректор _______________проф. О.О. Нестуля 
  (підпис)    П.І.Б. 

 

  

 

Студент  

 

_______________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, та по-батькові) 

_______________________________________________ 
(Поштовий індекс, повна адреса, телефон) 

_______________________________________________ 

РНОКПП ____________________________ 

Паспорт, серія ______ 

№__________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(Ким виданий, коли виданий) 

 

___________________/________________/ 
  (підпис)    П.І.Б. 

 

 



АКТ 

про надання освітніх послуг 

 

 

 

м. Полтава           «___» _________ 201__ р. 

 

    

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», в 

подальшому «Виконавець», в особі ректора Нестулі Олексія Олексійовича, який діє на підставі 

Статуту, з однієї сторони, та ____________________________________________________, в 

подальшому «Замовник», що разом іменуються «Сторони», уклали цей акт про те, що у відповідності 

до умов Договору про надання освітніх послуг від «___» _________ 201__ р. Виконавець надав 

Замовнику освітні послуги з ________________________________________________________ 

. 

Освітні послуги надані на рівні державних стандартів вищої освіти за програмою, узгодженою 

із Замовником.  

Якість наданих освітніх послуг відповідає вимогам Замовника. 

Вартість наданих освітніх послуг складає _______ грн. (_________________), без ПДВ. 

 

 

Замовник: Виконавець: 

  

ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3  

р/р 26004060473065 в Полтавському регіональному Управлінні 

ПАТ «КБ «Приватбанк»», МФО 331401,  

Код ЄДРПОУ 01597997 
Тел.\ факс: + (38) 0532 50 91 70 

е-mail: rector@uccu.org.ua  
 

  

Ректор_______________проф. О.О. Нестуля 

 


