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м. Хмельницький                                                                                                                          07.09.2017 р. 

 

Ми, що нижче підписалися, Хмельницький національний університет (далі 

Університет) в особі ректора Cкиби Миколи Єгоровича, який діє на підставі Статуту ХНУ, з 

одного боку, ТОВ АМС Брідж ЛЛС (далі Підприємство-1, База практики) в особі директора 

Майкла Луденські, з другого боку, та ТОВ НВП «Аквасофт» (далі Підприємство-2, База 

практики) в особі директора Токаря Олега Михайловича, який діє на підставі Статуту, з 

третього боку, уклали цю угоду про наступне. 
 

1. База практики зобов'язується: 
1.1. Надати Університету  місця і прийняти студентів на практику згідно плану: 

№ 

п/п 

Назва  спеціальності 

(напряму) 

Вид практики Початок 

практики 

Кінець 

практики 

1 Комп’ютерна інженерія 
виробнича 

Згідно графіка навчального 

процесу на навчальний рік 

технологічна 

2 Комп’ютерні системи та мережі  переддипломна 

3 Системне програмування переддипломна 

4 Кібербезпека виробнича 

5 Інформатика 
виробнича 

переддипломна 

6 Соціальна інформатика переддипломна 

7 Комп’ютерні науки 
проектно-технологічна 

переддипломна 

8 
Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 
переддипломна 

9 Інженерія програмного забезпечення 
технологічна 

переддипломна 

10 Прикладна математика 
технологічна 

переддипломна 

11 Прикладна механіка 
технологічна 

переддипломна 

12 Галузеве машинобудування 
технологічна 

переддипломна 

13 
Електроенергетика, електротехніка, та 

електромеханіка 

технологічна 

переддипломна 

14 Автомобільний транспорт технологічна 

15 Машинобудування переддипломна 

16 МВС, ІВ переддипломна 

17 Інженерна механіка переддипломна 

18 Технологія машинобудування переддипломна 
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1.2. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та 

майбутній спеціальності. 

1.3. Призначити кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 

практикою у підрозділах. 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 

Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 

потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. 

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від університету 

можливість користування технічною та іншою документацією, необхідною для виконання 

програми практики. 

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 

навчальний заклад. 

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-

практиканта, в якій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

1.8. Додаткові умови :  

а) При необхідності надавати студентам можливість додаткового використання 

ресурсів Бази практики поза термінами практики, але в межах графіка роботи Бази 

практики.  

б) Кількість студентів, що знаходиться на Базі практики, додатково погоджується 

всіми сторонами, що уклали цей договір. 

 

2. Університет зобов'язується : 
 

2.1. Забезпечити своєчасне прибуття студентів-практикантів на Базу практики. 

2.2. Призначити керівниками практики найбільш кваліфікованих викладачів ВНЗ. 

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією Бази практики 

нещасних  випадків, якщо такі сталися зі студентами.  

2.4. Додаткові умови: На початку кожного навчального року надавати Базі практики 

інформацію щодо термінів проходження практики та програми практики. 

 

3. Відповідальність сторін за невиконання умов договору: 

 

3.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання покладених на 

них обов'язків щодо організації і проведення практики згідно з чинним 

законодавством України. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами щодо цього договору, вирішуються 

шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди в судовому порядку. 

3.3.  Договір складений у трьох примірниках,  набирає чинності після підписання 

його Університетом, Підприємством-1 і Підприємством-2 і зберігається у кожної із 

сторін. 




