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на ltpoBedeшHя прокmака сmуdенmiв Хмельнuцько?о нацiональноzо унiверсumеmу

:rt.Хмельницький l березня 202l р.

Ми. що нижче пiдписалися, з однiсi сторони Хмельницький нацiональний унiверситет
(налалi Унiверситет), в особi проректора з НПР Матюха С.А.

(посала, прiзвише, iнiчiали)

дiючого на пiдставi Статlту i, з лругоi сторони
ПП <<Нова.ор>> м. ХмqJцьнишький

(надалi Ваэа практнкпl . в о,собi ?5i с rzУ2О Ь2 0 -С ,

( посала. прiзвише. iнiuiали)

дiючого на пiдставi ?rTl аmуИr
(Стаryт пiлприемства, розпорядження, лор1^lення)

уклаJIи мiж собою угоду про наступне:

1. База практики зобов'язусться;

Надати У lсце l прииняти

L.2. Створити необхiднi умови дJlя виконання студентами програми практики, не

допускати використання ix на посадах та роботах, що не вiдповiдають програмi практики та
rrайбутнiй спецiальностi.

1.3. Призначити квалiфiкованих спецiалiстiв дJuI безпосереднього керiвничтва
практикою у пiлрозлiлах (цехах, вiддiлах тощо).

1.4. Забезпечити студентам у]!{ови безпечноТ роботи на кожному робочому Micui.
Проволити обов'язковi iнструктажi з охорони праui: вступний та на робочому мiсчi.

1.5. Надати студентам-практикантам i керiвникам практики вiд унiверситету
можливiсть корист}ъання лабораторiями, кабiнетами, майстернями, бiблiотекою, технiчною
та iншою докр{ентацiсю, необхiдною дJuI виконЕlння програN{и практики.

1.б. Забезпечити облiк виходiв на робоry студентiв-практикантiв. Про Bci порушення
труловоi дисциплiни, внутрiшнього розпорядку та про iншi порушення повiдомляти
навчальний заклад.

1.7. Пiсля закiнчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта.
в котрiй вiдобразити якостi пiдготовленого ним звiry.

1.8..Щолатковi 1мови : Практика вiдбрасться на безоплатнiй ocHoBi

2. Унiверситет зобовlязуеться :

2.1.Забезпечити сво€часне прибугтя студентiв-практикантiв на Базу праrсгшки.
2.2.Призначити керiвниками практики найбiльш квалiфiкованих викладачiв ВНЗ.
2.3.Забезпечити додержання студентами трудовоi дисциплiни i правил внутрiшнього

трудового розпорядку. Брати }часть у розслiлуваннi KoMici практIlкIl нещаснrlх
випадкiв, якщо TaKi сталися зi сryлентап{и.

2.-l.Щолатковi умови:

3. Вiдповiдальнiсть cTopiн за невиконання умов угоди:
3.1. Сторони вiдповiдають за невиконання покJIадених на них обов'язкiв

органiзашii i провелення практики згiдно з цивiльним законодавством Украiни.
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l кiбербезпека 4 переддипломна 4 l9.04.2l 08.05.2l

J пDо€ктно-технологiчна 2 l4.06.2l 03.07.2 l



3.2. Bci суперечки, що виникzlють мiж сторонами щодо цiсi угоди, вирiшуються у
встановленому порядку.

3.3. Угода складена у двох примiрниках, набирае чинностi пiсля iT пiдписання
Унiверситетом i Базою практикп i зберiгаеться у кожноi iз cTopiH.

TepMiH лii уголи - 202l р.

Юридичнi адреси cTopiH:
Унiверситету 290lб м. Хмельницький вул. [нститугськ4. 1l - /2
БазrI праlсгики 2go/g П, ХltЛСruiаЦ6aii бу" Z7п,eai,llClt?d, rT,
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