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УГОДА ЛГl

на провеДення I]рак'l,иliи с IY.)(сll I itt ,tttll;tit,,Litз 
l]1.1 llloi ()cl]ilи

MicTo 2() р.

N{и. що нижtlе пiдписаплtся. ,l tljitliсl' c,l()|)()llll l lttl1-1iiicl,tiltt:i ,,lcl)xtltliItltй
агротехнологiчний унiверситет iпleHi /lь,rиrра N4tlt,tllltttlltl (,,1l1.Ii ,]Lll{JIltjl tlllitltli' tlсвi,t,и ). вособi
ректора у,нiверситету КIОРЧЕвА в.м., якиii ;tit, ltlt ttiitcraBi С.гаl.у.r,у. i з ;tpy1.or. сторOни.

(дапi - база практики), в особi

якttй :iг на пiдставi

назI]а Ill,цlIpll( Mc,I,I}:l. ()l)I illIl

cl,a,],V г lll]tIlpll{ мс l l]ii. l)() Jl 1()l)я, lricl lllя ]lt)l)\,l сll]lя

\1к-ilали N,l1x( соOою цю угоду'на проведеtIIlrI lIl]ltltI,I.1I(Il с,|,\,, lctttilr,

База практики зобов'яз\,сться:
1.1. ПрийнятIt ст},дентiв на пpaKTиK},,ll-i,,(tttt,,,,,,,1g11.1(ltt)IllI\,1 гljliIIIо]ч1 :

[]Ir,lt

I I lllt li,|,t l l( I l

Iiillbltic,r,b
ct_r:r.eHtiB

1,2. Призначrlти наказо\{ ква:riфiковаLiих cIleI(imricl,irl ,;t-пя безпосеРеДНьог.о керiвництва
практ!rкою.
1.3. Створити необхiднi ),Nlови д.ця виIiOрис,гilIIIlrl сl!,дентаNlи програм lIрактики, не
доп}Iскати викоррIстання ix на посадах r,a робсl,t,ах. lIIo Ilc вiдповiдають програIli практикlt
та пrайб1 тнiй спецiапьностi.
1.4. ЗабезпечитИ студентаN,I },NIовИ безгtе.lнtli' рtlботИ на кожноМ1, робочоп,tу п,riсцi.
Проводl,тти обов'язковi iHcTpvKTaxti з oxopoH1.1 ltpatii: встl,пнлtri та на робочопrr,, пriсцi. У
разi потреби навчати сту,лентiв-практикантiв безtlе.Iних N{етодiв прачi, Забезпечlлти
спецодягоN,{. запобiжниrtи засобаltrт.,цiкчвальнtl-Ilроt|liлактиt{нI]\,I обс-ilчговl,ванняNI за
Hop\Ia\,{lt, встановлениNlи для штатн}.lх гtраIliвtlиt<iв.
i.5. НадатИ студентаl{-практtlкаНтапt i керiвliикаП{ IlрактлIкИ вiд навчатьного заклад\,
пlorK,lptBicTb корист},ватись лабораторiяr,tи. кабittе,гаlttt, ьtайстернял,tи, бiблiотекалrи"
TexHi,iHoto та iншою доку\,Iентацiсю. необхiднс,ltо i{jlrl t]иliонання програN,1I,1 практикIl.
1.6. Забезпечити об.цiк влIход}, на роботу стчдеtl.гiв-r,рuпr,rп"uriв. Про u"i nopn,r.,ln"
тр1,,дсlвоi дисцrtплiнIt. вн\трit_tтньогtl розпорялI(\/ та Itpo iншi порчшення повiдо]чI_пятLI
зак,,]ад виrцоi освiти.

Шифр i назва
наIIря\1\, пiдгот oBKrl.

спецiа,rьностi

ки I]рill(l,иI(и

закiнчення



1 .1 . Пiсля закiгrчення практики дати характеристику Lla кожного студента-практl.tканта,
в котрiй вiдобразитtl якостi пiдготовленого ниN,l звiту.
1.8. !олатковi \,]\iови

2. Зак-цад виrцоi освiти зобов'язl,сться:
2.1. За два л,riсяцi до початк}r практики надати базi практики д,ця погодження програN{}

практикI-i. а не пiзнiше Hi,K за тиждень - cпLtcolt стrдент,iв. якi направляються на

практику.
2,,2. Прlлзначитtл KepiBHllKa\{I-r практики ква*пiфiкова]Iих вttк.rадачiв.
2.З. ЗабезпечитлI додерlкання стyдента\,ItI трудовоi дисцltп.liни i прави.r внrтрiшнього

розпорядк\,. Брати участь 1, розслiдуваннi коN-Iiсi€ю базлt практикtт нещаснl.tх випадкiв.
якщо вони ста_пLIся з ст),дентами пiд час проходжен}iя пl]актики.

З. Вiдповiдаrьнiсть cTopiH за невиItонання \,годI{.
j.1 CTopoHlT вiдповiдають за гlевиког{аl1ня IIOlijl;ljleHLIx на HLIx обов'язкiв Lцодо

органiзацiI i проведення пpaKTliK1.1 згiдно з законодавс гl}о\1 про праЦЮ YKPatHrr.
З.2. Bci сr-перечки, що вLIникають rtirK cTopoнaпIlI ]а цiсю rгоJою, вирiшl,ються у,

BcTaHoB.rteHo}I,v порядк\,.
3.З. Угода набl,вас силrt пiсrя ij пiдписання сторонапrи iдiс до кiнця практики згiJно з

ка_rlендарниNI планоN{.
3.4. Угода складена }, i{Box пришлiрниках: по одно\ly - базi ,практики i вllш]оrlч
навчLцьно\{у зак,цад},.

4, N4iсцезнаход)'кення cTopiH i розрах,чнковi paxy,HKrt:

Зак.lrалу виrцоТ освiти: 72з12 Запорiзька об_rасr,ь" шi. N{е"цlтополь. проспект Богдана
Хллельнtrцького. i 8,

Базrt гIраttтиклt:

Пiдписtл та печа,I,кti:

Ректор унiверситету, Керiвник пiдпрtлеrtства

професор _B.IVI. ItЮРЧЕв (органiзашiТ,r,становrt):
(rii,rlrиc) (iнitliалltl) l а прiзвише)
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