
УГОДА № 20IN ІВО ПЛИН України . I
(рік заключсння) (шифр Ін-ту) (номер ушли)

ми прополений практики 
здобувачів вищої освіти Інституту вищої освіти НАШІ України

м. Київ, Україна «1 І» січня 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Інститут в и т о ї освіти НА1П1 України
(наша Інституту)

(дшіі -  Інститут) в особі директора Інституту Калані 11 і кової С вітлапи Андріївни.
(прі шпшс in ініціали)

що діє на підставі ('татуту Інституту і. з другої сторони Комунальний заклад в и т о ї  освіти 
«Бапський іл мані гарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушсвського»

(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  База практики), в особі директора Коледжу Савчука 1 Істра 1 Ісстсровича,
(посада, припише, ініціали)

що ліс на підставі Статуту Коледжу
(статутпідприємства, розпорядження, доручення)

у клали між собою цю угоду на проведення практики здобувачів вищої освіти:

1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів ча практику згідно з календарним планом:
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Терміни проведення практики 
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Початок Закінчення

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 
практикою здобувачів вищої освіти на період практики.

1.3. Створити необхідні умови для виконання здобувачами вищої освіти програми 
практики; не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі 
практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної роботи на кожному робочому 
місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати здобувачів вищої освіти безпечних методів праці.

1.5. Надати здобувачам вищої освіти і керівникам практики від Інституту можливість 
користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною га інш ою 
документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходу на роботу здобувачів вищої освіти. Про всі поруш ення 
трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 
адміністрацію Інституту.

1.7. Додаткові у м о в и ________________



2. І не п і  i vi іобовЧпус гьси:
+  •

2.1 .3a два місяці до початку практики надати Базі практики для погодження програму 
практики, а не пізніше ніж за тиждень витяі з наказу Інституту про проведення практики.

2.2. Призначити керівниками пракіики кваліфікованих викладачів І петит угу, відповідно до 
запланованого навчального навантаження.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 
розпорядку . Праги участь у розслідуванні комісіїзо бази пракіики нещасних випадків, якщо вони 
сталися з сту тентами під час прохо їжсння практики

2.4. Надавати науково-методичну допомогу фахівцям Вази практики щодо керівництва 
здобу вачами вищої освіти.

3. Віпіовиа.іьність сторін за невиконаний угоди
3.1. Сторони відповідають іа невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 

проведення практики згідно з законодавством про працю України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами за цією угодою, вирішуються у 

встановленому порядку.

4. Термін дії угоди
4.1. Угода набу ває сили після її підписання Сторонами і діє до « 31» грудня 2022 о
4.2. У разі необхідності, до угоди можуть бути внесені зміни або доповнення • ' я 

додаткових угод, які стають невід 'ємною  частиною угоди.

5. Інші у м о в и

5.1. Угода складена у двох примірниках: по одному -  Базі практики га інституту. О бид за 
примірники мають однакову юридичну силу.

6. М ісц езнаходж ення сторін

ІНСТИТУТ Б аза  п р а к т и к и

Інститут вишої освіти Національної академії 
педагогічних наук України

01014. м. Київ. вул. Бас і іонна, 9

Комунальний заклад вищої ос вії і Бале к 
гуманітарно-педагогічний коледж  мен 
М ихайла 1 р> ш евського»

м. Бар, В інницька обл., 
майдан Гру ш евського, 1

Тел. (044)286-62-98 
E-mail: ihed'tf/ukr.net 
Директор Ін


