
Форма № H-7.0ly 

УГОДА№935 
. . 

на проведення практики сту дентш вшцих навчальних закладш 

м. Кременчук « 20» січня 2021 р. 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського 

(повне найменування навчального закладу) 
(далі вищий навчальний заклад), в особі проректора з науково-педагогічної та 
методичної роботи Костіна Віктора Володимировича, 

(посада, прізвище, ім 'я, по батькові) 
що діє на підставі довіреності № 32-10/1084 від 24.12.2020р. 

(статут або доручення) 
і, з другої сторони, Кременчуцький об'єднаний міський територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки 

(назва підприємства, організаціі; установи тощо) 
(далі - база практики), в особі �v�WZ-D A::D�� 

(/} (посада) � J'10� �..,u:;;cf97�/l-O�'LA_ , що діє на підставі 

(прізвище, ім 'я, по батькові) 

(статут підприємства, розпорядження, доручення) 
уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів: 

1.База практики зобов'язується 
Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

Шифр і назва Термін практики 
№ напряму 

Курс 
Вид Кількість 

пор. ПІДГОТОВКИ, практики студенпв початок 

1 
спеціальності 

053 «Психологія» 4 Виробнича 4 01.02.2021 

ПІБ. студентів-практикантів І.КОНДРАТЕНКО Д'аря Олександрівна 
2.РАдЧЕНКО Катерина Олегівна 
З.СОРОКА Владислав Володимиров·ич 
4.ЧИРВА Дар'я Валеріївна 

заюнчення 

14.02.2021 

Призначити наказом кваліфікованих спещал1спв для безпосереднього керівництва 
практикою. 

Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не 
допускати використання їх на посадах і роботах, що не відповідають програмі практики 
та майбутній спеціальності. 

Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 
Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. За 
потреби навчати студентів-практикантів безпечним методам праці. 

Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 
можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 



Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про вс1 порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 
заклад вищої освіти. Після закінчення практики надати характеристику кожного 
студента-практиканта, у якій указати якість підготовленого ним звіту. 

Надавати студентам можливість збирання інформації для курсових і дипломних робіт 
за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею. 

2. Заклад вищої освіти зобов'язується 
Не пізніше, ніж за тиждень до початку практики, надати базі практики список 

студентш, яю направляються на практику. 
Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутр1шнього 

розпорядку. 
Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони 

сталися з студентами під час проходження практики. 
Додаткові умови�����������������������������-

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди 
Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов' язків щодо організації 

та проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні. 
У сі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у 

встановленому порядку. 
Угода набуває чинності після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з 

календарним планом. 
Угода складена у двох примірниках: по одному базі практики і закладу вищої освіти. 

4. Місце знаходження 
Навчальний заклад: 39600, м.Кременчук, вул. Першотравнева, 20, тел.(0536)75-85-64 
База практики:������������������������������� 

Заклад вищої освіти: 

Підписи та печатки: 

В. В. Костін 
(ініціали та прізвище) 

мл. 


