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про проведення практи с-I-чдентlв

Лучького нацiонального технiчного унiверситету

м. Лl,шьк Рц d z}L12- 20Zý,

в peKlllo|)a ('сlвчl,кtl ГI-Г]-. якtлй дiс IlLt

якии

дtс Ila пlдставl

l. База IlpaKTtlKlt зобов'я]yс,гься:
1.1. Прийrrяти cT1,,lettTiB Ilil IlpclKlиltr tгi_lItt, J Kx,l(lI]apllи\1 п,lillI()\l:

tliiти Ktl

1,2. Призrrirчитll iIilкi1]0\I KBa.ri(liKoBalltlx dl.LriBrliB .].lя Kcl]iBllllltTB.l llрактиl(ок),
l.З, Ствtlрити Irti,lc,ъ.tti _\\lови ].lя викt)llillIIIя ст\,деIl],t,l\Iи прOгрLiI1!.l пр2lк,гики. Ile .1оп\скt!ти l\ вlIк(lГrиСТаtlItЯ -1t)

заliлtяття посад Iа викоlttlliIIя робiт. шtl tte вiдповiдuкlть пг{)I,рit\lI прllктljки та r,taliбlrttbovr1'(laxr'.
|,:l. |]абезпечити cT\,.:1eII,I,ilN{ \ \lOB!J бсзпсчttоl' прirчi rrl коIIкре,гIIо\I\, робо.tолll rlicrti. Прово.tl.tти сlбов'язкtlвi

rtетолiв прtrшi.

1,5. Нцати ст)'jlеII-гt1\{-прак,iикаlI'гiLi\l \ltl,{lllRiclL КllР}lСГ\ВitlllСя \IltIcl]i.!.lL,ll(,-Tc\llILlI]l,t\lи засобаvtи Tti

iнфорлtашiйrrlr\,lи ресурса]\lи. itetlбxif ltиrltl J.lя tjtlK0IlllllIlя проI,ра\]и прiIкl ики.
l.(l..]абезпечити об.rtiк вихtlдtв lta рtlбtlr1 ctllcttriB-tlplrKrttKiLttTiB. Ilpil Bci tlор\шеllIlя 'грl-rовоi -]trсllип.liltt,t.

внrIрiшttt,,,rопоJl,огяfк\ гil пгll ilIIlIi поl)\шсI|||я п(lпi,I(l\1.1яtи вttший ll:llrll:1.11.1lllй j:lK. li1_1

1.7. Пiс;lя зttKit1.1elItrя прак,гlлкл1 IlttJ.ilTl.,l \ilрilк,герис,гик), llii кожIl0г(-l сl},JеlI,га-пр;Lктикаtt,гtt. _r якiГl вi:t,брlLзити

викtlllаIlIlя пl)оI ]\r\Iи llрJкIикll. якiсtь пi.tt\lI(l11, 1cliolrr rlи\l JBi|\ |(tшll
1,8. Сlrрияти cT)lL,IlT;_tIl r ttlL:tlttttti ьttt,t.lивilстi збор1, irl(loprllцii r,lя K\]]c(lLjl1\ Tll -lt]l1,1()\lIIих робiт за

рез),,lы,ата\1l1 дtя.itьгItlстi пl.rпllиt \Icl ва, якil tte r кtlrtерцiйIlок) l,а( \l]lliцекl. tta пi_tстlLвi llilГlГ.lВ.lL'llL KiLtPe:p,

2. [J I r ш l t l"r н а в ll ал ь }l ll l"t з а KJl а] з о б tl в' rt з\ t,ть с я :

спl1с()к ст1lettTiв. яiiих llilпрliв.lяк)ть lIa практliк\.
2.2, 11ризIrачити KclliBttltKltrlll прl1,Iiтиыи KBti,li(liKoBattr.lx гlик.riц:iчiв.
2.З. Забезпечити ,]одержillltIr] cT),leIIT:I\lll ,грl-Ltlвilt' дисltиlt:titltt i П1.;1з11,1 Bttr l piulttbt,lll гр\.lовог,с розп(lря:lк\,

Брirти 1,часть \'роЗс.пiДVваIllIi Ko\,1ici(.K) бlтзl,t ltpltKtltKtl 1lcL]l.tcll11\ LJиllit_lKlB. якщ() BOl]ll сlа,lися ]l !l\JclITLt\llr пi_1 ,1ас

проходжеIliIя практики.

(lelrcJ illиUlсllIlя K_\гcoLlll\. lllп.lll\|I||l\ p,rri11 1., jl{,,ll1 \ ll,,|.l||\\п |c]|lt\I\ пlll\r IK\

J. ВiдповiдаJlьн iс-гь cTOpiH ]а HeB1,1 кOна н ня дOговор\ :

згiдttil iз зако]lодавством про працIо в YKptiiIri,
.].2. yci с)/перечки. L|1() виIlикак)lь rli,K cTtlpc,lltttNlи зtl J()гогJорtllt. BtlpitltrHlTbcя \ BCTitlI()L1.1elI()\1\ ПОРЯiК\,

З,-1, !оговiр склitдеlrлtй 1,двtlх приьriрlI}lкilх: п() ()J.I]o\l\, бitзi пp:iKTrtKtt i BlllLt,,rlr ,,,,o,,,,.,1,1ltr!I} J|lк,iiЦ\',
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дого BIP ЛЪ

про проведення п студентiв
Лучького нацiонального технiчного унiверситету

м. Лучьк
,,QЩ" О Ur-ф 20tФ

М", що ttижче пiдписалися, з олнiеi сторони, Луtlькuй наtliонапьнuй mехнiчнuй yHiBepcttmem (dацi - НавчапьнuЙ

заtспаd)- в особi DекmоDаT-/J лt/ZvЙl Савчука lI.1I.. який дiс на
(Hadalti база пракmuки) в особi

сmапуmу з

якии

1. База практики зобов'язусться:
1. l. Прийняти студентiв на практику згйно з календарним планом:

1.2. Призначити наказом квалiфiкованих фахiыriв для керiвництва практикою.
1.3. Створити належнi умови для виконанЕrl студентами програN4и практики, не доrryскати ix використантrя до

заГаняття посад та виконання робiт, що не вiдповiдшоть програллi практики та мйбlтньомУ фахУ.
1.4. Забезпечити студентам умови безпечноi працi на конкретному робочому мiсцi. Проводити обов'язковi

iHcTpyKTaжi з охорони прачi: ввiлний та на робочому мiсцi. У разi потреби навчати студентiв-практикантiв безпечних

методiв працi.
1.5. Ilадати атудентtlп.r-практикантам можливiсть користуватися матерiа,lьно-технiчними засобами Та

iнформаuiйними ресурсами, необхiдними дJul виконання програми практики.
1.6.Забезпечити облiк виходiв на роботу стулентiв_практикантiв. Про Bci порушенш{ Iрудовоi дисциплiни,

внlтрiшнього розпорядку та про iншi порушення повiдомляти вищий навчальний заклад,
1.7. Пiсля закiнчення лрактики надати характеристику на кожного студента-праюиканта" у якiй вЙобразити

виконання програми практики. якiсть пiдготовленого ним звiry тошо.
1.8. Сприяти студентам у IIаданнi можливостi збору iнформацiТ для курсових та диплоМних робiт За

результатаN,{и дiяльностi пiдприсмства, яка не с комерчiйною тасмницею, на пiдставi направлень кафелр.

1.9. !олатковi умо ви

2. Вищий навчальний закпад зобов'язусться:
2. 1, До початку практики надати базi практики для погодження програ}4у практики, а но пlЗнlше, нlж За тиждень

- список сryдентiв, яких направлrIють на практику.
2.2. Призначити керiвниками практики квалiфiкованих викладачiв.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудовоi дисциплiни i правил внррiшнього трУДОВОгО РОЗПОРЯДКУ.

Брати yIacTb у розслiлуваннi комiсiсю бази практики нещаQних випадкiв, якщо вони сталися зi студентами пiд {аС

проходження практики.
2.4. Навча,rьний заклад зобов'язуегься не розголошувати використану iнформачiю про дiяльнiсть пiдприсмства

через знищення курсових, дипломних робiт та звiтiв у всталовленому порядку.
2.5. Долатковi vrиови

3. Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання договору:
3.1. Сторони вИповiдають за невиконаннJI покладених на них обов'язкiв щодо органiзаuii i проведення практикИ

згiдно iз законодавством про працю в Украiпi.
3.2. Yci суперечки, що виникають мiж сторонами задоговором, вирiшуються у встановленому порядкУ.

3,3. ffоговiр набувас сили пiсля його пiдписання сторонами i дiс до кiнця практики згИно з каленДарниМ планОм,

3.4. !оговiр складений у лвох примiрниках; по одному - базi пракгики i вищому навчzuъномУ ЗжлаДУ.

3.5, Мiсцезнаходження та юридичнi алреси cTopiH

cz-

Ю-аfuч

Луцькuй нацiональнuй mехнiчнuй унiверсumеm
75, м. Jlуцьк, 4З0l8

П.П. Савчук
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ДОГОВIР ЛЬ

про проведення студентiв

м. Луцьк

Лушького нацiонального технiчного унiверситету

"Jl " a.

Ми, щО ни;кчс пiдпиСалися. З однiсТ стороttи, ЛуцькuЙ нацiонапьнuЙ mехнiчнttй yHiBepcttmem (dапi - навча.,lьнttй

ора Савчука П.П., який дiс на пlдставl спlапупlу i. сторони.
(наdалi - база п7эакпllzки/ в особi якии

дiс на Ц9ДаДýДЛ8 уклfuпи мiж собою договiр

1. База практики зобов'язу€ться:
1.1. Прийняти студентiв на практику згИно з калеruIарним планом:

1.2. Призначити наказо]!1 ква:liфiкованих фахiвltiв для керiвництва практикоЮ.
1.3.Створити нмежнi уNIови для виконання студентаN{и профами практики. tle допускати iх використання До

зайняття посад та виконання робiт, шо не вiдповiдrtоть програlrli прсктики та майбутньому фахУ.
1,4.Забезпечити студента]ч уtчlови безпечноi прачi на KoHKpeTHoN.Iy робочому Mricui. Проволити обов'язковi

iнс,груктажi з охорони праui: ввiдrrий та на робочоlrлу пriсui. У разi потреби навчати стулентiв-практикантiв безпечltих
ьrетолiв прашi,

1.5. Наrати студентаN,l-практикантаN{ можливiсть корист),ватися матерiа-пьно,гехнi,,tниьtи засобамtи та

iнформаrriйни}lи ресурсами, необхiдлtими для виконання програми практики.
1.6,Забезпечити облiк вихолiв на роботу стулентiв-практикаttтiв, Про Bci порушення труловоТ дисllиплitrи.

вttrтрittlньог.t ро JlIогlя.lку та прtl iншi пор) шсtlllя ttовiлоrt.tя ги виший навчltльltий зlклirд.
1.7. Пiсля закittчегlня практики надати характсристику на кожного студен,га-практrtканта" у якiй вiдобразити

викона}]ня програNlи пракl,ики, якiсть пiдготовленого ним звiту тощо.
1.8. Сприяr,и стул(,нта\l 5, наданнi лttlжливостi збору iнформацii для курсових 1'а диплоNtних робiт за

результата]\l и /,liяJlьностi п iдприсмства, яка не € комерuiйною тасмницею, на пiдставi направлень кафедр

1.9. .Щолатковi умови иLlraA

2. Ви ши l"l tla вчал ыlrt й заклад зобов'язусться :

2.1. ffo почiLгку практик1,1 rtалати базi практIIкLI ,цля flогод)t(ення програ}.1у прак,l,ики, а не пlзIlllilе. нlж затиждень
* список с,гу;tентiв, яких напраI]jlяIоть на практику.

2,2, Призначити Kepi вlt и ttltпl и практики квалit}liковаrtих викладачiв.
2.3. Забсзrlечи,rи додер}кання студентаN{и труловоТ дисц1.1плiни i прави.п внl,трiшнього тр)'дового розIlоряДку.

Брати r,чuсtь 1 розс;li:rllаllнi KoMicicKl бirзи прuttrики Ilещссних Btttllt.]KiB. якlltо вони стi]_лися зi сl\де|||а\Iи пi: чаС

проходження практики.
2.4. Навчальний заклад зобов'язуtться не розголошуваtи використану illформаuiю rlро дiяльгtiсть пiдtlрисtrtсгва

через знищеtIня курсових, в у встановленому порядку
2.5. Додатковi

3. Вiдповiдальtliсть cтopiH за tlевtlкоtIання договору:
3.1. Сторони вiдповiдаtоть за неtsиконання пol(;l.цеllих на них обов'язкiв шодо органiзаrtiТ i проведенltя IIракТИки

згiдно iз законодаtsствоl\{ про r]рацю в YKpaTHi.

3.2. Yci с),IIеречки. що виникають пtilt, сторtlltс.лtи ]а ]tlг()вороNt. вирiшуlсlr,ься ч встаIlоt]jlе[lоi\I)'поряДку.
3.З. !оговiр набувас сили пiсля його пiдписаttIIя сторонаNlи i дiс до кiнttя rtрактики згiдttо з каJ]еllдарIIиl\l пЛано]!1.

3.4. flоговiр складений у лвох примiрl]иках: по олно\lу - базi практики i вишому навчальноNtу закладу.
3,5. Мiсцезнаходження та юри:ичIli алрсси c1,opiH:

.П),tlbKttii н atli сl t t ал bttttii mех н i чнttii ун icepcLll11eп1

Л ьвiвська, 7 5, лt. Луtlьк, 130 l 8

П.П. Савччк
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договIр N"ФZ-|hпЬ
про проведення практики студентiв

Луцького нацiоцального технiчного унiверситету

пl. Луrцьк
.ф!" а, rззл

Ми, п{о tlижче triдгtисалися, з одrliсi cTopottи, Луllькчii наtliона,пьнчй п,tехttiчttчit унiверсuпеп (dсtлi нсtвчальнttii

заt<паd), вособi рекпlораСавчукаIl.П.,якийдiснапiдставiсmаmупlу i.злругоТс,гороtlи. ПрuвсlmtrcпidпlэtLсl,tсmвоЕ(|I{А
В (наdалi - база пракпlttкиl в особi duрекпlора Свчука Я.В., який дiс rrа пiдставi спlапlупlу уклали мiж собоtо договiр .

1. База практики зобов'язусться:
l ,1 " Прийняти студентiв на практику згiдно з календарним планом:

т

29.а2.202(,

1.2. Призначити наказом ltвалiфiковаlrих фахiвцiв для керiвltицтва прак],икоlо.
1.3. Створиr,и ltmtcrKHi умови дJя виIiонання студентаN{и програNlи праIiтики. не лопускllти iч викоlltlсr,анltя до

зайняття посfuц Ttl виконання робiт, що не вiдповiлаю-гь програмi практики та майбутньомtу фах1'.
1.4. Забезrrечити студента]\.I умови безпечноi прачi на конкрет[Iоп,rу робочому Micui, Проводи't,и обов'язttовi

irrcтpyKTaжi з охорони лрацi: ввiдпий та на робочому л,riсцi. У разi потреби LIавчати стулелtт,iв-практиItантiв бсзltе'Iних
мегсlдiв працi.

1.5, Ilа;rати студеIIтаNI-практикантаN,l можливiсть корис1,),ва,гися пtатt,рiально-технiчrtишlи засобапtи та
iн(lорл,lачiiilrи!Iи ресурсаNIи. необхiднипли для виконання програN{и практики.

1,6. Забезпечит,и облiк вихолiв Hir роботу стl,дентiв-tlраttтикантiв. Про Bci порушенIlя труловоТ дисциплiItи.
Bll_r грiшньоItl пO]поря_rк\ rl lrpo itrшi Ilорушення повiдtlм.lяrи llиший н;,tп,tальltий JакJIад.

1.7. I'Iiсля закiнчення пракlики IIацаги характеристик)/ на ко)tiного ст},.llеIlта-практикzrнта. у якiй вiдобрzrзиr,и

UиI(()нllllня llp0l рil\lи lIрактики. яItiчгь пiдt оlовлеIlоl о ltиrt звit,r тошо.
1,8. Сприяти cl,ylleнTall ), наданнi цtожливостi збору irrформrацiТ для курсоllих та диплOмIlих робi'г за

резуJlьl,агаNrи дiяльлtос,гi лiлприспrсr,ва. яка lle с колrерцiйноrо тасlчIницеIо! tta lliдс'гавi н&прпr]лOtIIr кафелр.
1.9. Лo_rlTKolli } ]\Iови_

2. В lrщ1.I l"l ll а вч ал ыr rl Гr за клад зобо в' язу€ться :

2.1. fio початку rIрактики l]а,riа:ги базi практиttи для IlоI,одження програNIу,практики. а tle гtiзгliше. Hirtt lа ти;к,lеttь

- список студенr,iв. яких HaIIpaBJIrIloTb на практику.
2.2. 1-Iр,изначити Kepi Btl икзлl и l lракl,ики ква.шiфiкованих викладачiв.
2.3. ЗабезгIечи,l,и лодеря(ання студентаNlи труловоi дисциплiни i правил внlтрitlltlього трудового ро:JпорядI()'.

Брати 1,часть ),розслiдуванlri коплiсiсю бази пракl,ики нещасних виItадкiв, якrltо воrIи сталися зi с'гудентами пiл час
IiроходжеIIня I tрактики,

2.4. [-Iаrз.rальний заклад зобов'язусться Ile розголошувати використану irrфорплацiю rrpo дiяltьнiс'гь пiдлрисrIс'гвir
rlepeJ Jltишенllя l() рсових. J.llплоN|llllх робiт та зBiTiB у BcTaIIoB.leнo]\,y порялку.

2.5. ,Щолатковi

3. Вiдrrовiдальнiсть cTopiH за rtевпкоrIаlrня договору:
3.1. С,гороlrи вiдttовiдають за }Jевиконаllllя Ilокладених лtа лlих обов'язкiв ш(сl;-lо орl,анiзаuii i гtровсдення прzlliт'ики

згiдtrо iз зако}lодавстl]о]\{ про праI{ю в YKpaTrli.
З.2.Усi суперечI(и,щOвlitlиIiаютьпIiжс,гороrIаN,Iизадоговором,вирiшrtо1,1,ся ) встilн()влеIlомупорядку.
3,3. !оговiр набувас сили пiсля його пiдписlittня с,гороIlаNlи iдiс до кitlця практиttи згiлIlо з календарни]\,I IIJialloNt.

3.4. !,оговiр скла/lсIltlй у двох гlримiрниках: по одно]\{у - базi практики i вишопlу навLlальllо\,1у закладу"
3.5, М iсце lrrахол)ксllIlя l,a lорtI]rи,tнi lLtреси cTtlpiH:

Л),t lbKttii Hatliollaп bHlttt пlехн iч нttй ун iBepcullle п,|

ДОреса: вул, JIbBiBcbKa, 75, L,,t. .Луtlьк,,lЗ0 ] 8
Тел: 0332) 26-29-50

П.П. Савчук?>

П рчваmне пidпрчс:tlспlr;о к ЕС КД 8 л

Дdреса: в. Граdнuii Узвiз 2В, м,Луtlьк, 13()25

Свчуrt

gpMrн lll
початокСпецiальнiсть, освiтньо-професiйна прогршrа К)рс

Вид
практики

К-сть
студентiв

N9

з/п

Ко.лtп'tоплернi HayKu
4 переdduпл o:vlHa 1 0з.02.20201.

2.

Ф

',,|

(-)

*
,ь,jlI

U,_}

{
:Е

20 j_t-floKy 20|9 року



п,l. ЛуLtьк

договIр м,/-афа
про проведенця практики студентiв

Луцького нацiонального технiчного унiверситету

""1l " 0{

чкjlали мlж .,,бпо,ruЙоф , -

Ми. tцо нияtче пiдписаJlися. з однiеТ сторони, -Iуlькttй HatlioHct-,tblltLii пrcхнiчнtLii унi.еерсttпtеп k)a.ti t,tctB,tct,,tbHl.tij

дiе на
tlllaKtltttKt.t) в

l-}..{.;.,il, т
дiс на пirlставi

1. База практики зобов'язуеться:
1. l. Прийняти студентiв на практику згiдно з календарним rrланом

1.2. Призначити наказоп.{ квалiфiковагrих фахiвrriв д,пя керiвниuтва праltтикою.
l.З. (iтворrlтИ наltсжгti \мови _1лЯ Rиконilннrl ст),дснтаNlИ програNlи IIрактики. t{e доп\,скати iх вtlкоllистаttttя _l,r

зайняття посад та виконання робir,. цо не вiдповiдаюr,ь програпIi практики r'a майбутньtlпrу фах1'.
1.4, Забезпечити с,гудентаN,I упtови безпе.rноi Llparti на ltoHKpeTHoirIy робочоr,tу п,riсчi, Гlрово.ltiтtl обсlв'я:зковi

iHcTpyKTarKi з 0хоронИ праlli: ввiдний,та tta робочоьll'rriсrti. У разi потрсблr навчати cr,1,]tcHTiB-пp:rlc,t,ltKltll,гiB бе,зttс,lit1,1l

ьlетодiв llрацi.
1.5. Ha.raTll ст),1сtllJ\l-пl]аI(lикilнга]\l \l0,+(.llltsit,Ib Iiогисt\в:l1 и(я rtiltclli:t.tbH,,-rexlti,ttttIrlи til\,()l;;l\lII l:l

iнфорплачiйниN,Iи ресурсап,lи. необхiднимидля виконання програNIи Ilраi{тики.
1.6. Забезпечити об.ltitt виходiв на робоr,1 ст_t,деltтiв-практиl<аttтiв. Про Bci пор},шеtIllя 'r'рl'ловоТ jiиcItl.ttt,ltiHtt.

внутрirшньогtl розпорядк),та лро iншi пOр)шення повi,llоп,t-ltяти вищиli ltавчальний заклаr'l.

1.7. Пiсля закiн,lення прак,l,ики надати xapaкTepLlc,I,иKy на коrilIого сl,),деtlта-прtlк'r,tlканта. 1 яttiii вi,'tобllа lll't tt

lJиконання lIр(lгра\lи прllкlики. якiсtь пiлl оlов.tеllого Httrt ,lвiг1 тошо.
1.8. Сприяти ст\ден,га]\l 1 налlннi пtояt-пивос,r,i збору iнфорr,rllцiТ для K),pcoBlI\ тJ дигuIо\lнilх 1lобi'г 'За

ре]]),-ц ы,iTI,i1]\11,1 дlялы loc],l п lдпри€]rIства. яка не с тtlсN,Iницею. на напрirв,пснь

1.9. flодатковi

2. Вищий навчальнилri заклад зобов'язусться:
2.1. !о початку IlрактиItи надати базi lrраrктиttи дJя погол)I\ення пр()гра\l\ гIрактики. а не ltiзнiutс. tti,t<'за гиitt.'tснь

- списоI( cTyJ,leHTiB. яких направляють Fla lIрактику.
2.2. l lризначити керiвниками прl]ктики квалiфiкованих викладачiв,
2.З. Забезпечити додержанt-Iя студентаN,Iи трудовоi дисциплiни i llравил внчтрiшньttго Tр}'лового 

розIIоря]lк)'.
Брати участь 1,розслiл.чваннi KoMiciclo бази практиttи нещrlсни\ випадкiв. якlt{о вони ста.цися зi стl'дентltrttt lli t 'tltc
проход}кення практиltи,

2.4, НавчальниЙ заклад зобов'язусться не розгоJIоIIIувати виI(ористаrту iгr(lopirlauiK-l Ilptl лiллtнiсlь lti,tгtllrl, rIсгв.t

через знищення курсових. дl,lll:lоN,rних робiт та звiтiв r l]c lilнов.гIенt]\I\ 1,1огядку.

2.5. l-[олатковi уп,rовtl

3. Вiлповiдальнiсть cTopiн за невиконання договору:
3,1. Сторtlни вiдпtlвiдають ]а нсвикOltаIllIя пок.lадених на tlих обов'язкiв щоrlо сtрI,irнiзачiТ i л1-1овс.цсttня llIlilliJ1.1I(1,1

згiдt{о iз зOконо:ftlвствоl\{ про працIо в YKpaTHi,

З.2. Yci суперечки. lIlo виIlикають lli;.tt сторонаjчIи задоговоропl, вирiшl,кlться .\, t]cl,allol].пeHo\1\i llopя-ilк\,.

3.З. ffоговiр набувас сили пiсля його пiдписання с],()l]0llа\Iи iдiсд,_l кittltя практиttи згiдгtо,J lillJIclIllilpHи\I I]]lall0\l.

3.4. Щоговiр скrtалеltий улвtlх примliрI,Iиках: по одно]\,1у базi гtраt<тиltи i Bиllltlltr lIilB(Ia.lbH()N1\'зaK.iliti(\,,
j,5. Мiсце,lнахо.]ження tll юрили,llti i] lпсси cl(ll)iH:

.П y-Llb(Ltl'l н оtliо tt ttл b HtLii tllex H iч t t ttii )lH iB e pclrll1e п1

А dlэе с ct : вул, .П bBiBcbKa, 7 5, ",ll -,Пуцьк, 1 З () l 8
'l'e,a. (0З32) 26-29-50

TK/l
каtРедр. )
ё2ёлZЙ/.

ё V*alpt
j!
4 ё +

Ф

j:. ,

.П;

N!
з/rI

спецiалыtiсr,ь / спецiалiзаrцiя Курс
Вид

практики
K-cтb

студентiв
TcplIiH пl]ltI(1,I] Ktl

початок KIlIeI (ь

1.

2.
:' :: ,{{оunlп)йhlh,1 ц|?t ||..-l Ll ,itryslu*rono 4 O1.o2.1ozo i9 о2. .-zo:{

{l
,] * о

ý

,_о/ 20 }lоыл:



зак.tа()), в особi peKl11opa CaBчyKa П.П.. який дiс tiа

ii/7 ,.,/п.,/гlfr "' (ttadct,,li - база пpctKпlttKtt) ь

_ri,lo пiлiБ 
*Г 

cl]I\ l\ rк.tlt]tи rti-,tt

договIр п,€9Д
про проведення практики студентiв

Лушького нацiонального технiчного унiверситету

шt. Луuыt
..щL"Фсд.Ь 2офр

.пбпп, ,r,,Боiр7-/

1. База практики зобовОязусться:
1 . 1. Прийrrяти студентiв на практику згiдно з календарним планом

1,2. Призrrачити llаказо\1 ква.пiфiковаtIих фахiвuiв д"lя KepiBttttцTBtl прtlк'г}lк()I(),

1,З. Створи,ги ttале;кlti \\l()ви _1,1я BltK()llalIIlя ст),деIIта\ltI IlрOгрit\Il.] IIрatктики, Ile ,ilOItycKaT1l 
'i\ BltKt)lrllcTilIlIlя _lo

зttйttяr,тя посад Ttl викоlIttIIIIя робiт. шо tle вiдпtlвi.лltкlт,ь ltрtlгрlrIi п]lllкIllки Ttr rrайб\'тtIьоirrl'фахr',
[..l. Зirбезrrечllти ст\,деIlтаNI ),лttlви безпечItоТ пpi,ttti rra KolIKpeTIlo!I}, робочоrtl lIiclti. Провоlитtl обов'язковi

rtетtlдiв пр;rцi,
1,5. На:irи cl\_lelltil\I-IlPltlilиliiljllil}I \lt)А.lllLliclb кlll\и(l\Li,llися \Ilttcpi:r.t-rl,r-Ic\tli'tttttrttl Jilc\lбil\|ll liL

irrфорлrашiйrrrи\lи рссурсtlN{и, ttеобхiдttt.trrи д,lя викоIt|1lIltя прогрil\Iи llpilKT1,1Kl.L

1.6. ЗабсзпечIi,I,и об,лiк вl.tходiв tra робо,г_r ct_rдettTiB-пlrltNTllKltllliB. Про Bci tttlрr,шеttttя TprLctBtli ,ltlсцип.riltl,t.
BItrrpittttIboto роtп()l]я_lк\ tlt ttpo irIшti п()l]\шсllIlя 11rgi_l1r11.19tи вttшttЙ ltlB,tlt.'tblttlЙ Jlli.']itl,

1.7, lliс,-rя закitIчеttlIя практики Ilадати характеристик\ Ila ко)l(]Iого ст),деIlта-прtIктикаtIтд. v якit-t вiдобразити
виliоlilllIlIя програ\lи прtlliтt]Iiи. якiс,r,ь гriдготt)в,,lеIlllг() tlllNt JBiTY l ()ш(,,

1,8. Сприяти ст)деlIlаN] .t ItlJaIItIi Nl()жливостi збору irIфорrrацiТ д,rrя кyрсових Ttl д}lп"lоNlIll]х робiт зil

рез\,lJь,гilтili\lи дiяльrtостi пi.llгtрtt, NtcгLtit. яIitl ttc t KtlbteprliitIIoK),гzlcNlIIllUeKl. tllt пi:cTltBi ll|lllгLlB.lellb Ka(le:rp.

1.9. !олаткilвi

2. Blt шrl il Hil вч ал l,}i ll I"i з2l клад зобов' rIзусl,ься :

2, l. flo почагк), llpaкTt]Ktj IItrдати базi прilк,гики д.[я погоджеlIIlя прогрtlNI\, практt.lки. il IIе IIlзlllше. IIl)+i li] ти,{(деIlь

списо li cT1,,le l Iтi в, я Kllx [Iаправля к)ть I I tl прllк,ги ку.

2,2. Прrrзrrачити керiвtlикrьlи пpllкTllKll KBll,пi(litioBtrttиx вtlкладачiв.
2.3. Забезпечи,1,1] додер}IiаIIIlя студеItта]\iи,грr,довоТ дltсilипltitIrl i прави.r вtttтlliшItt,,rгt, гр!'довог() роJtlоllяДк}.

прох(lджеI II Iя I lpilкTlt K1,1.

2,,1. Навчllлыrllй ]]ilк.lаД зобов'язl,г,тьСя IIе розго.lош),sатtl використаttv irIфopb:atlitcl прсl .tiя,tьttiсrl пi.lпрtt, rlctBlL
llегlсt JlIllULcllIlя K\pc(lbll\. lilп,I(l\IIlll\ рlrбi1 1., зьitiв r BcIilII\tR.IclI\)\l\ п\)]1я lK\,

2.5. jiолатковi yrro

3. Вiдповiдirл brt ic-I-b с-|-о р iH за lteBlt KoHil н Hrl до 0,0 l}o ру :

3.1. Сi,гороrrи вiдпtlвlдitкlть зtl llсl]икоllllllllя гlокjIадеiIих tllt lttlx обов'язкiв цодtl оргаrriзаLtii i прсlвеJсttItя IIрак'г1,1к1,1

згjлtrо iз закоltодilвствa)\1 пр(l праtll{l в YKllairri.
З,2. yci с),перечки. щ0 I]tllIlиKitl()Tb \Iilh ст()роIItI\1и задоI,овороrlл вl,tрiшrк,ться \ всILIll()в,lсll()\I\'ПOря,]lк}'.

_3.З. !{oгoBip rIабt,ваr. сlt.;lи пiс,tя l'ltlго пiдIllrсlttIIя стl)р()Il|lNtи i :lc .ltl кiltItя lIplKr икtt згi:tttl l Ka,IeIl.1apIl!]\1 П,lill]О\].

З..1. Договiр сtt.пitдсttltйt у лвох приrriрIlикilх: по одI]оNl},- базi практики i Bltmortt I|.ltlL|а.lьll(l\l\'зак"lilд\.
,1.5, Nl iсцс Jllll\oJ,+,cl Il lя 1 1 ц,llиlи,ttli lшпссtt cr oI,i t t:

.Пlt,1 ькtrй Hctt1 i tLH сlл ь н uii пtех Hi чнttii у HiBe pctt tlte п,L

Aipecrl: Byl- .Г[ьrзiвсt,ксt, 75, м. Лчtlьк, 1З0 l8

П.П, (iавчук Дир

II

к itIецьпоча,гок
cl)Nllll lll

I(1,pc
Вид

практик}l
К-сть

стyдеttтiв
N9

з/п
Спецiальrriсть, освiтttьо-про(lесrйlIа програN{а

{1.

2.
i{ %,ffi"

202# року м.п.
*
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>л74lр()К}'

облае

l
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договIр п"&/5/Sаи в
про проведення практики студентiв

Луцького нацiонального технiчного унiверситету

пr. Лу,шьtt
,,u,,

в рекп,lорсt (,'авчука П.П.. який дiе II?l

(Hadali база ltpaKmuKlt) в

rliдставi спlапlуl11l) i. .зособi 't, l'r ztn_4
другоi

/'Э

ý,

с.,

дlс на Illлстав1 чклllJ,tи N,Ilж собо,о до.о"Ц ,/ ,/

1. База практики зобовОязуеться:
1. l. Прийняти студентiв на практику згiдно з калеIцарним планом

1.2. ПризначитLl HaI(?L]o\,l кваlri(littованих фахiвuiв ltltя керiвниllтв;,l lIрак'гикою.
l,З. С)твори,I,и ttaJle;ttHi \\I()Bll .l.tя I]икt]Ililtlllя ст),дентаN,lи IlрогрtlI\1и прак,гriки" IJe допускати i'x використання До

зайняття пocil,Il ,Ia виIiоtlаtlIIя робi,l," tIto tle вiдповiдак,ть Ilnollllпrl пгllI;,t иtrи ,t а rtайбl'тньоltr'(lirху.
l..l, ]абезпе,ли,ги c,I,\.itcI1,I,a\I 1,пlови безпе,лtltli' ltpirtli FIa IioHKpc,I,It()lll, робочоьl1 bricui. Провсlдити обов'язкоlзi

ьIетtlдilз tIllatti.
1.5. IIа;tати ст),деII,гl1\1-1IрilктикантаN,l \,lt))l(.lиBicll, Kol]IlcT\Bi1,1 llcя ьtа,l,еlriа.пьlзtl-тсrttiчгtиvtи засобашIи та

iнфсlрп,rачiйни]\,lи ]]ec),pca\I}-l. необхiднил,lrt для викоIIi1IIIIя програ]\,Iи прtlк,гиl(и.

1,6. ЗабезIrсчи,r,и об,riк вихtlrlliв rra робо,r,1 сгlдентiв-пракtикзн,гiв. Про Bci порyшення трl,ловоi дисциплiни.
вtт\,трiшньогt,l розllорядк\ тз п1.,l iHl_tti llop\ ]IlеtlI]я повiдtlшtля,ги вищий нав.tальний заклад.

1.7. Пiс.пя закiнчення прir]iтики IIаr(аl,и характеристиI(у на ко,{iного ст),дсII,га-практикантir. 1'якiй вiдобразити
викоlIанtIя прi)lг1l\Iи пгхкlIlIill. яIiil, lb пI Iгоlоlt.tсllого ttиrt lвiI\ г()lllо.

1.8, Сrlрияr,и cT)_]eHTlrNI _\ ttlt,(ltгlHj пttl;tt:tивtlстi збору iH(lopltirtliT ,ц:tlt I(),рсоt]их Tl} дип.jIоi\,1них робiт :за

рсз},,iIьтатаN{tl дiяllыtос,t,i пi.зпlrtlr NlcTBL1. якLt ttc t KtlrtcptliйHoltl Taсi\,llIиI(ctcl" на пiдставi IIaпpilI]JleHb rtа(lелр.
1.9, До:tагковi

2. Вl.rшrrй навчал ьн иIi заIIJIад зобоll'язусться :

2.1. flo I]orIaTliy пpilкTllKtl IIil,I1аги базi праttтики для IIогодяtення ]ll]{)Iгa\l\ пра]iтIlIiи. а не ttlзltiше. нiхi зати)]tдень

сп ис() Ii cT),jtcl lтitз. яttих напр?lв"lя кл,ь I ll1 l Iракl,и к\,.

1.1. I I1lи lHillIи lи Kcpitlllиltlrttt пl)ilItlиl(и ttBl.tir|liKolrltltиr Bиtt.ll-t.tlt,tiB,

2.3. .]абезпсчиl,и ,цолерiкilнiIя ст\,.1оIlтi:t\{и ,грl,ловоТ дl.tсtlиплiни i п;lави.r вгriтрiшньсlго 'гр)'.цоВоГо роЗПорЯДку.
Брrt,tl r,часlтl, 1,розс,li.чl,ваннi Itoпticic,Ill бtlзl,t tIpltt;ltttttl неulltсtlи\ вигlаfltiв. якIllо вони стаJIися зi стlдентlrпlи пiл час

пр()\(),]l)кеIl ня гlраIiт}.] K1.1.

через зHlIlI(cII]IrI к\,рсових. ,itипJIо\IIIи\ робir,та звiтiв l BcTaltIOlt lclloNl\ гIt)lrя,lк\,.

2.5. ;]tl,цаr,Ittlвi 1,п,rо

3. Вiлповiда.пьнiсть cтopiH за невIlItоlIання договору:

зl,i,tно iз заI(()нодаl]с,l B()N4 IlpO llрацк) в yKpaTrri,

З.2. Yci с\гtеllеtIки. l1lo BlIllиKllloIb lti;L ctt)poHaN{t]зtlilo1,oBopoN4. гзtt])itll.r,I,1ться \ всгlllI()l},1lен()\,1\'порядltу.

З.3, fltlгtlBip набl,вас сl.t.:lи гliс.ltя t';iot,o гtiдItисltння cT()poIIalNIlt lJlr 1,1 кitlttя ttll|tt;тиItи згiлtltl ,J кttлондарниN,I плаIlоп.{,

З.4. .Г{оrовiр ctt.raдcltt.tii 1,,,1вох rtprtl,tipHиKax: по одноN{),- базi праtt,гirr;tt i вtttцопl\ llllBLIltлbllo\I)/ зак,{ад_у.

,l.), l\IitUcJHlrxi) l)ксIIIlя Iil I{ll)и Iи,lнi ilJlrecltcIOp'lt,

.| [уtц,кttiL t tctt1 i c,l н a.,t bHttit tltex t t i,t l rшi ун tBe рсlпllе пl

Дdpeс,ct; By,,t. .iIt,Biссt tlct, 75, .lt. .[l.y,ttt,к, 130]8
Тел, (03-]2) 26-29-50

П.П. С]авчr,к
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логов!р N,,JL/ f.!c fi/э
про проведе,r"" прЙr,лТ.rул."riо

ЛуцьItого lrацiоналылого техltiчtrого vHiBepclrTe,l,y

пr. Лучьк

Mn, щО нижче пiдпltСfuцtIся. З олнiсi cTopoHvt, Луtlьtоп|i HatliclHaлbHLttt плехнiчнttit .t'HiBtp1,111111,7n |itlli - нLll]чLI.il11нui!
в особi П.П,, якttIi дiс на пiдставi спаm)lm), i, з

- базсt пlлакпlикlrl в особi я K}I l..1

дlе tla} статYтч уl(лали N,ll)It соOою договlр

l. База практItки зобов'яз\,€ться;
l, i, Прийпяти студентiв нз практиIiу згiдно з календарIlим плано}r:

1,2. Признач1,1т1,1 наказоNl квалiфiкованих фахiвцiв лля керiвництва Ilрак],I1l(0ю.
1.3. Створити налекнi y}IoBil для виконirння студента]\.1и програN,Iи практики, не допускати iх використання до

зайнятr,я поO3д та виIiона[lня робiт, що не вiдповiдаlоть програпli практIlки та пlайбутньоьrу фаху,
1.4.забезпечит]] студентам умовп безпечнот прашi на конкретному робочомtч пIiclti. Проволtттlt обов'язttовi

lrrcTpykTaжi з oxopoHIJ гrрацi: ввiдrrий та на рсlбочопrу мiоцi. У рirзi rrотреби навчати студеt-tтiв-пllактиканr,iв безгtсчних
rlе-годiв працi.

1.5. Надати студентам-практикантам лtол.ливiсть користуватися матерiально-технiчнrrt"tи засобап.tи Ia
lнс.РорlrачiтiнПми ресурсаNIИ, необхiднимrr для виl{онання програми праltтllкIl.

1.6. Забезпечити облiк вихс_lдiв на рtlбсlту студеrrтiв-практикаrtтiв. Про Bci порушення ТРУдr.rвоТ дtlсцип,rilltt,
вн5 грiutньt_ll о I)UзпOря_1I(у га lrpu ittшi порушенlIя повiдопtляти виulий нав.lальtlий заклал.

1.7. Пiсля закiнченгtя практики надатI] характеристику на ко}(IIого студеIlта-Ilрактиttанта. у якiii вiдобразl.tтl,r
вIlIiонання прогр]l\llI праI(тllкII. якiсть пi.rготовленого Htlпt звiт1 lошо.

1.8. Сlrриятlr 0тудентам у налltннi пtожлrtвсlотi збсlру iнформацii для KypcoB1.Ix та дl1Il.Jl()NlIlпх робi-r- за

резуль,l,а],а]\1и дlяльностl пlдгlриеlllства, яка не с копrерцiйtrоtо тас]\{ницек), на пiдставt направJlень кафелр
1.9. !одатковi

2. Вищиii IlавчаJIьtlий заклад зобов'язу€ться:
2,1. !о початку практI,Iки надати базi практпкrt для погодження програпrу практlIкII, а не пiзнiше, Hi;K з;t тtt;а<день

* сп1.1соt( стулеtr,гiв. яlil.iх направляк]ть lla практtlку.
2.2. ПризlrачИт1,1 Kepi вн t t Kairl и п ра к tи ки к вlлirРiксlваних виклада.tiв,
2.3, ЗабезпеЧити додержаНня студеIlтаi\{ll трудttвсli дисциплiItИ i правиЛ внутрiшtrьогu тl]удовOг0 розllорядttу,

Брати участь у розслiдуваннi комiсiсю бази практики нещасних вltпадкiв, якщо вони стaLцися ai .rулaпriп,lr пiд чi.
проходження прalк,tиклl.

2,4. IIавчальний заклад зобов'язусться не розголошувати використану iп(lорп,rачitо trpo дiяльнiсть ПlДПРИСtчlС'ГВа
через зн1.1щеIiня курOових, диплоN,l}Iих робiт та звiтiв у tsстановленоN{у порядку

2.5. !олатковi yMoBrl

3. ВiдповiлалыIiс,tь cTopill зд tleBиKotlallIlrI договору:
_З,1. СторонИ вiдповiдаютЬ за HeBllкoнllliня покладениХ па Hlrx обов'Язкiв щодО оргалriзаuii ittрсlвелення прак.tиI(lI

згiдно iз заltонодавством про працю в YKpaTHi.
З.2. Yci с,уперсчки, що вllнIIкаюТь пtiяс сторонаNlи за договоl]опl, вltрiшуюТься у tsс.га1-1овленому IIорrlдку,
3,З, {tlГtlВiР НабУВаС СИЛl,t ПiС.гtя йоГО пiдпl-tсзllня стOрuнами iдiс дtl кiнця пракr,ики згiднс_l з KaJleHдapIIltNl llлilIIог\I
3.4. ЩогсlвiР складений у двох примiРниках: пО однtl}IУ - базi практиКи l вищtlлtу HaBaIыlbHOMy закладу.
J.5. Мiсцезнlход)кення та юриличнi алресtt cTopiH:

J l.y y1l,nr, ; Hct tli оltа.п bHu й пtехнiчtt uй yti версl,!lпе1?l
Аdреса: вl,л. ,Пьвiвська, 75, "+l. Луlьtt, 430l8
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договIр х,Qф/ЮИЬ
----------------про проведення практики студентlв

Луцького пацiонального технiчного унiверситету

м. Луцьк ,,,rц " а) Ze сх, 20 LcP

N.4и, rцо нитtче rIiдписа"lися. з однit,Т сторонц, -Гll,цькuй HatlioHa,lbHuit пtехнiчнчй унiверсчпtепt (da,,ti нuбчLt,lьнuй
lак.lqо). в .особi peKlllopd

fuов 1ыL6","
Савч1ка П.П., який дiс на пiдставi

(Hada,,ti база rtpctKtttuKly' в особi
i, лр1 гоТ

дiс
'на пiдБтiвl с:IшYIY },к.rIаJrи п,tiж собою

1. База практики зобов'язуеться:
1 . 1. Прийrrяти сryдентiв на практику згiдно з календарним планом:

якии

l6.02,2020

1.2. llризrlачtлти наказо]\I квzr_riфiкованих фаrillltiв.tltя KcpiBltиItll]a IIрактикоlо.
l.З. Створити нllпехlнi \l\lови .,l,,lя l]иконання ст),дента\.Il] програ!lи практики, не доп\,скатll Тr викtrристання :lo

зайняrтя Ilосал l,a виконання робiт. що не вi,цповiltаюгь llpot,parti llпакIl1ки та майбуr,ньомl,фах1,.
1.4. Забезrrсчити cT},JeI]Ta]\l уN,lови безпечноТ llpaui на конкрегноN{), робочолr1, lricшi. [1рово;tи,t,и обов'язковi

iнстр1,ltтажi з охорони Irparti: ввiдrlий та на робочом1, пliclti. У разi потреблi навчати стl,лентiв-практикантiв безtIечtlих
r,re,r,oлiB lrрацi.

1.5. IIадати ст},дентаNI-праItтиканl,i1\.l лtоrкливiсть копист.\ Bal ися пtагерiалыtо-течнiчнипли засобалrи та
iнфорпrачiйниN.rирес},рса]vи,нсобхiдниьtидля викоllаllIlя IIpol,pa\rt-.lrlpaK,IиK1-1.

1.6.Забезпечити облiк вихо,цitl на роботr стlдентiв-практикантiв. Про Bci пор),шення трl,ловоi дисr{игlлiни.
внr,трiшньtlго розпорялк\ la lrpo iHuri пор\шення повiлом.пяти виltlий IIаI]чальний зак.п&1.

1.7. Iliсля закiltчення практики надати харак,I,ерисl,ик}, l]a Ko)t(lIt.ll,o cT,},лeнl,a-Ilpaк,t,l.tKaltтa, \, якiй вi.цобразити
llиконаlIlIя llpolpa\lIl пракIltки. якiсlь tlilгotol}.lcllol о ttиrl }Bitr lошо.

1.Е. СtIрияr,и ст.\дента\1 r HalaHHi пlоiк.ltивос,l,i збору irrфорлlацiТ дllя курсови\ l,a диII.jlоNlIl}lх робiт за

рез},льтатаNIи дiяльностi пi_,tltриrпtсlt}а. якil не r коirtерцiйною тасN{ницею, на пi:ставi направлень кафелр.
1.9. !олатковi vrrови

2. Вlrщиli навчальниri заклад зобов'язусться:
2.1. flo початк),практики налаt и базi практики.{.rIя пOгодження програNl\ практики. lt не пiзнiше. Hi;л за тttж.,tt,ltь

- сп1.1сок стl,дентiв, яких наltравJIяю,I ь lta практик\,.
2.2. I Iризrrачити Kepi вникаllи практики KBa;t i(li кованих вик_,til'lачiв.
2.3. Забезпечити лоjlсржаIlIlя с],},.центilNttl трl,ловоi дисцtrп,пiни i правtt.t внrтрiшнього тр),_]ового розпоря,цк}.

Брllи rtIacIb \ porc.ri:1 Batttti Korticiclo бlltl пракlики нешасни\ випаlкiв. якшtl вони сtа.Iися ti сlr_]енlаrlи пif ,lac

проходження прак,гики.
2.4. Навчzulьний зак.lIад зобов'яз\с,t,ься не розголOш},вilти використанr,iнt}орлrашiкl про дiя.tьнiсть пi:приrrtствlt

через знищення к},рсових, дип.поN,tн}l\ робiт та звiтiв r встанов.гIеноNl\ порядк\,.
2.5. !одатковi

3. Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання договору:
З.l. Сторони вiдповi.]аюrь ]а невliкоllання п()к.lадених на них обов'язкiв щодо органiзачiТ iпроведення практик1.1

згiдно iз законодавство\{ про працю в YKpaTHi.
3.2. Yci с),персчки, uIо виникають rtiHt cTopottal,tи за.цоl,оl]орол.t, вирiшrюrься ) Bcl,allol].]L,|Iovv lrоря/lк\,.
З.3. !оговiр набr,вас,сили lliс.lIя йоl,о пiдписання сторона\lи i дiе до кiнця практики згiдно з каlендарниN{ IlJIal{oM.

З.4. flоговiр ск-lllцений 1,двох ttpltrripHиKax: п() однtll\,I},- базi практики i вищолtr навtlальнtl\1}1 зак-rlад),.

З.5. М icrre lнll\oJ;,liсння l а кlриLlt,tt ti lt_ tреси с t tlpi н:

.[b,tl bKttit lt atliolt tt.,t ьн чй tltex н iч Huti \, н i ве pa,tl l1l е п1

,1dpeca: в1,.l. .Пьвiвськtt, 7_5, ,,tt. _Пучьк. 43() I8
7-е.п. (0_1 З2) 26-29-50

П.П. Савчr,к Дr_rаr2
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договIр м4{ о fzc:lr В
про проведення практлIки студентiв

Луцького нацiона"rrьного технiчногсr унiверситету

м. Jlуuьк С} €!-!-lр--_

Ми, пlо rlLtж.le гtiдтtисаJIися. з o]tHicI сторони^ .[IуцькttiL ttatliotta-пbHttit mехltiчнttit ),tticepcttпteпt (r)u-'tt l!L!l;ItLl llJlll!l!

особi рекm,ора П.П., якиi.i дiс на
(Hadalti база пракmuкt' в особi як1{1,I лIс

на пiдставi yKJlajIи мiж собоtо доI,овiр

1. База практики зобов'язу€ться:
1 . 1. Прийняти студентiв на лраюику згiдно з кil,tеЕдарним планом:

1.2. Призначити наказоN{ квалiфiкованих фахiвuiв для ксрiвниuтва практикою.
l.З. Створити tta;teжHi уNlоtsи дJIя виконанlIя стуленl,а\lt{ програN.trt прill(lltl(li, не l1ollvcкal'l] i'\ BttKtl1lttclitltHlt .'ttl

залiняття посал та виконання робi,г, Iчо не вiдгtовiдають tlрограrli tlI)aKl ики т,а майбуl'ttьоlrу tPax1',

1.4, Забезпечити студента\,t умови безпечноТ праlli на конкретному робriчому r,ricrti. I[ровоJи,tи обов'яlзковi

iнструктажi з охорони працi: ввiлllиtf та на робочому r,riсцi. У разr rrотреби llавчати студеttтiв-trрактикантtв безttсчttих

мстодiв прачi.
1.5, Надати ст}iцснта\l-практикантаýI rtсlж.rивiс,t ь корист) вllтtIся rtlтерiа,lьtlо-,гсхнiчнил,lи засобалttt l'il

irr(lорrrачiйни\Iи рес\,рсаNrи. необхiдними лJlя tsиконання Ilрограми пракl,икlt,
1.6. Забезпечиr,и облiк виходiв па робсlт1, ст)деtl,I iв-ttрактиканl,iв. IIро Bci rtорушtенtlя грr'ловtli дt,tcttиtIlIitll,t,

внуl,рiшнього розпорядку та про iгrltti llор),шенI{я rlовiдомlrяти виtциГr ttавча.:тьний закltал.
1,7. I1iсля закiнчеtlпя практики IIадати харакl,еристику на кожного ст),дсlIl,а-IIракr,икаttта. 1, якiй Lti,l0б1lltзtl't'I,I

викоlIаlllIя програми ппак,lики. якiсть IIi,tt,o,1oBJlcHo11) ниv lBit5 routo.
1.8. Сtrрияти cTylteнтaм 5,наданнi можливостi збору iнформацii,ц.lя курс(,вих l,а lцип.lо-\l[IrIх рсlбi'r,за рез)',lыlI'I'ir\IlI

,ltiя.тьносr,i пiдприсмстtsа, яка Ile с комерцiйнокl тагпIницеIо. tla гrijlcraBi напраI]jlень ка(lелр.
1,9. [олатковi

2. Вцщий навчальний заклад зобов'язу€ться:
2. 1 . !о ilочатку практики налаги базi практики для поI,оjIження проl,раNlу IIрактиt(и. а ttc п i,lH t Irlc. гt irb за 'l и /k.]сн ь

сllисоt( с,гулеlrгiв, яких наIIравляlоть на 11рактику.

2.2. Призrrачити Kepi BHlt ка;rlи прitкти ки квалiфitсованих вик;lалачiв.
2.3. Забезпечитri l1олержання студентами трудовоТ дисциtrлiни i прави.,t llttl,Tpitttttbo1,o ,lpvj](lB0l,() 

1lо:зпtlрялк1', Бра'l и

ччасtь v розс.ri_r1 BaHHi коrliсiсю бази ltрактики нсщасни\ витIалкiв. якttlо !Jони сгd.lися li ct_r,tetttttrrlt tti. l 'tltc
l1роход)t(еtlItя практики.

2.,l. Навчальний зак,rа,ц зобов'язуеться не розголоulуваl,и використаr11, itrформацitо про l\iя.tыtiс'гь tti.tttpll, rtсгва

чсрсз зниlцення курсових. дипло\I}lих робiт 
,га звiтiв 1, tsс,гановлено-\l), rtорялк},.

2.5. Щолатковi

3. Вiдповiлалыliсть cTopiн за невиконання договору:
3.1, Сторони вiJirовil{ають за невикона}lIlя покJlа.цеllих на них обов'язкiв щодо оргаrtiзаttii i прilвс_lr,IltIя l]l]illillII(,,

згi.цrlо iз закоItодавсl,воtut llpo lIрацю в YKpaiHi.
3.2. Yci суIIсречки. IlIo виltикаtо,гь Miltc cTtlpoHaмrl залоговоролt. вирirtlvitlr,ься ) BcTaH()B,lcIl()\,1,\, llopя]'iкy.

3.3. !оговiр ttабувас си.;rи Iriсilя його пiдlrисаtII|я cl,(,pOt{aNllt t.]ic lo I.Iнllя праIiтикlt зti:ttiil 't KiuleII,]taplIr1}I l].'Iillt()\I.

3.,l. flоговiр ск';lалеrtий 1,двох гrримiрниках: по одноNlу базi прак,t,llrtи i виltдоl,tl,навча.lьн0\1\']ак,{tiл),.
3.5. М iсrtсзlrахо.,l/t(снl lя t а tори_rи.tIli а:tрсси с гtlрi rt :

.l lуцькutt ltацiон altbHutL пlехt tiч l i Llй ун iBe рсuпlе пl
,4dреса: ву.п. Львiвська, 75, м, .Пуlьк, 430 l 8

I'e;t: (0332) 26-29-5а
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договIр
про проведення

а -,)
ль +Ud LO иЬ

студентiв

на

Луцького нацiонального технiчного унiверситету

м. Луцьк "ц" dzмд*
Ми, цо нижче пiдписалися, з однiеТ сторони, Луцькuй нацiональнuй mехнiчнuй унiверсumеm (dалi - навчальнuй

в особi Савчука П.П., який дiс на пiдставi спаllхупlу i, з другоi
(наdалi база пракmuкlУ в особi якии

статуту уклаJrи мlж

1" База практики зобов'язу€ться:
l"1. Прийняти студеrrтiв на практику згiдно з календарним планом:

кiнець

6.02.2020

1.2. Призначити наказом квалiфiковаrих фахiвцiв для керiвництва практикою.
1.3.Створити на.ltежнi умови дJuI виконаннrI студентzlми профами практики, не доIryскати ix використшrня до

зайтrяття посад та виконшlня робiт, що не вiдповiдzlють прогрzlN.{i пракгики та майбутньому фаху.
1.4. Забезпечити студент€lN,{ умови безпечноТ працi на конкретному робочому мiсцi. Проводити обов'язковi

iнструкгажi з охорони працi: ввiдний та на робочому мiсцi. У разi потреби навчати студентiв-практикантiв безпечних
методiв працi.

1.5. Надати студентаN.{-гrрактикантап,I можливiсть користуватися матерiально-технiчними засобаrr,rи та
iнформацiйними ресурсitNlи, необхiдними дJlя виконання програп,{и rrрактики.

1.6. Забезпечити облiк виходiв на роботу студентiв-практикаrrтiв. Про Bci порушенIllI трудовоi дисциплiни,
внlтрiшнього розпорядку та про iншi порушешu повiдомляти вищий назчальний заклад.

1.7.Пiсля закiнченlrя практики надати характеристику на кожного студента-практиканта, у якiй вiдобразити
виконtlнIu{ програ]\{и прaжтики, якiсть пiдготовленого ним звiry тощо.

1.8. Сприяти студентztN{ у наданнi можливостi збору iнформацiТ для курсових та дипломних робiт за

результатi}ми дiяльностi пiдприемствц яка не е комерцiйною тасмницею, на пiдставi направлень кафедр.
1.9. Додатковi

2. Вищий навчальний заклад зобов'язусться:
2.1. Що початку практики надати базi практики для погодження програму практики, а не пiзнiше, нiж затиждень

- список студентiв, яких ЕtIправJuIють на практику.
2.2. ГIризначити ксрiвникаtии практики квалiфiковаrrих викладачiв.
2.3. Забезпечити додержанЕя студентами трудовоi дисциплiни i правил внуrрiшнього трудового розпорядку"

Брати участь у розслiдуваrrнi комiсiею бази практики нещаснID( випадкiв, якщо вони стапися зi студентш,rи пiд час
проходженшI практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язусться не розголошувати використшту iнформацiю про дiяльнiсть пiдприемства
через знищення курсових, дипломних робiт та звiтiв у встановленому порядку.

2.5. .Д,одатковi умови

3. Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконанЕя договору:
3.1" Сторони вiдповiдають за невиконання покJIадених на них обов'язкiв щодо органiзшIiТ i проведення прzктики

згiдно iз законодавством про пращо в YKpaiHi.
3.2.Yci суперечки, що виникають мiж сторона,rи за договором, вирirrrуrоться у встановленому порядку.
3.З. Щоговiр набувае сили пiсля його пiдписанЕя сторона]\{и i дiе до кiнця практики згiдно з календарним планом.
3.4. Щоговiр складений у двох примiрниках; по одному - базi практики i вищому навчальному закладу.
3.5. Мiсцезнаходження та юридичнi адреси cTopiH:

Луlькrй н at li о н ал ь Httu mех н i w tuй у н i в е р cu mе пх

Adpeca: вул. .Пьвiвська, 75, ,м..Пуuьк, 130]8
Тел: (0332) 26-29-50
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.ц, Луцьк

л()I-()ВlР .*r.#Д ьпро проведенlJя пра l{TIl с l,.},

Луuького нацiонального,гехнiч }lого
,lIctt l,itз

yll iBepclt ге гr,
a1, ,.

у}1 -Qt Jе_цrр 2()2{) р.

j.ti;.,1Llо). в tlсобi 1lt,t:tпopа ('crr;,tl,t;ct ll l/.. яl;ll|i ,tir: Ilil tti_tctlttзi

: i. Lc t lttзi с l il l,\ i _\ _\ Ii.lit-IИ lti;ri cil(jtlltt _lrlt.tlBi1.1 _

l. База llpill{-1.1lKIl зобов'язчст.ься:
l,L II1llliirrяrlJ cl\,lclJ',',',,,,,1.,,,,'tttir lt i lttlr j lii1-1clI.1a])|]li\l l1,1tlll()\L
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t t t t lLl.|Kll
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L,
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2. Bl l lrt lr ii t l а tr.lа.ц t,t t lt ii ]а K,ili|]l ]обов оrlз\,(.r ься :

cIl1.1coIic]\.,(cI]tiB- яtit.tt ll1]]lllill].iяI(),l l, IIа lIplliiпlIi\.
2,2, IIplrзtIit,tr,lttt ttc1'lit,ttltill\Ill llI).LliIrrr;rr r;r,.l-rii|lilcotllltllll ttlttt,tl1_1ll,till]..l, ]lIбcзrlc,lrJlI.] l().lcll;lillIIIя cl_\'.lc|]]ll\ll] I])\.l()l}i)l _illctttllt,tilt1.1 i

2.,tr, l laB.tlt,tt,tit.tt]i,зatt-lll,t ttlбов'я,з_t,с-t t,ся trc l]() j1 ()JI () l l l\ l:}ll l }l l]1.1 li()ll,.lc l il it tt|ttlllrtlil tittr t tll'll _ tiя,tt,tliс.t t, rti_lt lpttr rtc t lllllIcI]c] ]llIl lltcIlllя Ii_\ l)c()IJt{\. - tll l1,I()\Illli\ 1lобi гllt .l l,ir i,l _r trt,t.llllll, j!,I|(l\|\ |l()l)-."t ядк)
lI)

2.5. ;'(o,tllr Kolli \ пltlB1.1

3. ВiлIlоrliда,l bIlicTb c1.opilr зit lleBlI lioltrt ll ltя доl-овор\,:
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Il\l' l l(1l]ll(l\I\ llill{|l:l'll'l{tl\l

.,il.t,t.tbt:ttй l!(ll.|ll.)tl(t lb/tLlll rrtt,l-ttiчttttit .l.,ttiGcpL,l!l1lL,l1.1.li)pectt B,t,,,t. .'l L,r;tr,t,t,l;tL, .'.-i. tl . lyttbt: -/'_1() l,\'l'cl; 
(t),]-].) t ?б,?(/ )|)

T|Bu;lttt,tTttзrl з t lб_l t а lп' е t l r l tr l ( i i | ) | | ( )в i ( ) L|, | |, | | i (, || 1 |( )

t r, h-t lt t c,t t t tt ] l t t t,,,,

_l]

,,Бllttt,c,.ltt

Iio,t ('
п"l 6

I L I l. ('a11,1} rt
ьtIиrс ('.I]

Л!
з/гl lir рс

2 .I

Ilotllll()K

llttllrlбtt tt,t tt t)l ()) .?().?l)

I]rl.L

lIllalil1.1lil1
Ir-cr l,

c-l \,,lcIlIiR

(),| )():()

tiiltctlt,

I

у,F Irr lчкрАФ

|-1l-
,ll

20 . . pcrrc1, N{.п. 2020 pott.t

,

l



догоi}il, л} "/

про проведеilllя IlpaKTI.i с"гудентiв
Луuького rlацiональriого,гехrriчlrого yHiBepcllTeTy

лt. Луt.lьк a'r"*r* 20 ttp

]!!и, tllo rлижче пiдписалися, з олнiсТ cTopotru. Jlуцькttй ttацiоналtьttчй mехнiчнuй уlllверсLllпеп1 (dалi Hac;чcutbltttit

в Oco()l рекlпора Савчука П.П., який дiс на лiдставi i, з другоТ
(наdапi .- (lаза прttкпlикиl в особi якии

лiс па уклали мlж с()оою доГовlр

1. База практики зобовОязусrься:
1.1 . Прийняr,лr студентiв на практику згИно з к€rлендарниNI планом:

1.2. l iрrlзrrачи,ги tlаказо]\1 ltва,ri(liковаlrих фахiвitiв длл керiвнl.tц,t,ва t|ракl,Ltкою,
1.3. С,гвориr,и ltaJteltHi у]\lUви ,lля l]иконан[tя студеrIта]\I}i tIрограNIи Ilрактrlки, не допускtlти Тх вltl;орисгlttttlя .,ttl

зайltя,п,я {lосад 1,а t]иt(oIlаllIlя робiт, щсl ltc вiлttовiitiLlо,гь програlIi llракгикll та майбу'гньому фахУ.
1.4.|]абезпечи,l и сl,удснтам умови безпечlrоi rrpaui на коltкре,гному робочоl,rу Micrti. ГIроводиr'lt обов'язtсtlвi

irrc,l,1lyKTa;Ki з oxopoHl.t ttpatti: ввiлrrий та на робочому пriсцi. У pzBi по,греби нzlвчiтги сr,уденr,iв-прак,t,рtкантiв бсЗIIL.rlllих

rrе,t,одiв IIрацi.
l..5. I lадаrи сl,удентarм-практикаlrга]\{ пltl;tс"цивiс,гь корист),ваl,ися матсрiа,rыtо-l'с.хнiчнt,tп,tлl засобами 'l'a

illrРорьтаrtiйrrим}l рссурсами, trеобхiднипIи для викоIIання програNIи Ilрактики.
1.6. Забсзпсчити облiк виходiв на роботу студегlгiв-практиlсаtttiв. Про Bci l]оруше}IIlя r,рудовоТ дисltигI,1tilIи.

Btty,l,pituгtbl_1t,o розliорялку 
,га гlро iншi порушенtul Itовiдопlляти виll1ий ttав.tа"пьний закltац.

1.7. IIiсля закirlчсtlня Irрак,гики lIадатLI харак,l,еристику IIа кожного сl,уJlенl,а-Ilрактllкаtrга. }'якiii вiдобразити
вllliotlаliliя програ]uи llраl(lиl{lt, якiс,rt, пiдгtlтt)IJ_пе}lого ниN,l звi,Iу тощо.

|.$. (lrrриятlr сl,),деl]t,аl\l у tllцaHtti ьtояслltrlос,гi збtiру illфорь,rацiТ lt:rrt курсOtsllх 'гil l1.IlllлoMHtl\ рOбi'I' За

рсз_\,JIь1 аfil\1и лiя.пt,llос,t,i ttiдttриспtс,t,в.t. яIiа lle t,кtlмсрrцiйноlотalсN,lIиI]сю. на пi.tсrltrзi llilll})lLlJ.]lclll, l;зфс,'1р.

1.!). /{одiтrкоrli

2. l]!ll шtиii навIIальнtll:i заItJlа;I зобов' яз\,сться :

2. i. /{о IlOtizl,гKy IIра.IrгикIt надати бсвi лрак,гt,tки ]lJIrI п()годжсlItIя llрогра]\I),практиl(и, а не l]t']tllltle, ltlж затl,iжl{сllЬ
cII] lc()Ji сr,у,деttтiв. пliI.1x tIаl]равJlяIо,гL I.Ia lIракl,ик)/.

2,2. llрr.rзrrачrr,ги ttepiBtttlttaпlи llракIиI(ll квалi(littоваllих викладачiв.
].З. Забезrrсч1.I,|,и ilолер)I(аtlIJJI ст)/леlггаN,rи r,рi,ловоТ llисциtIзliни i прави.п внуtрiшlttього труlювоr,о розtIоря/tку.

Бра,rtt l,чiLс,гь у розслirltуваrIIti коплiсiсю бази праtо,ики IlсщасIlи\ вигtадкiв. якl]{о воt{и сl,а.jlися зi cr5,.terllabtlt tti]t чэс

I lрOхо,ц)iiсlll lя Ilракl,иI(и.
2.4. llавча.rrыtий заклал зобов'язусгься IIе розl,оJlошувати використану irrфорплацiкl Ilpo,цiя'lrыtiс,t,l, ttiлrtрисплства

через зliиII(сliня liypco|]1.1x, диIlJlоI\{нllх робiт та звiтiв у всгаl]овJIеному лорядку.
2.5. flo,ttt tKorri 1пrови

3. Вiдповiда.llьнiс,гь cTopi}| за tteвltKoHaHHя договору:
З.1. С,Irlllоlrи Bii(ltoBiдlttoTb за невикul,аtllIя lIоlijlалених tlз tIих обсlв'язкitl rltojlo органiзаltiТ l гlрttвецсrrltя гil)iiKtl{;(l,!

зt,i,,tlro iз зilliоlloдilвс,l BONl Itpo llраllю в YKpirrrri.
j.2. }'ci c]ylIepctIl(ll, Lцо I]иllиl(аютt, пtiж с,гt,роtlаl\1и задог()tsороtчt, вирiшуtсtl,ся \'l}cl'itl]r)I]Jlcl|(]1!Iy ltоряJIi)'.

_i.4. ,Щоговiр cKltaltcllrll:i у llBox пр1.1пriрllиt(ах: l}() 0/litON'l)/ - базi практиlси i Bttttltlrt1, lli}t]tlil,]Iьtiоl\,I),зRк.]Iitд\'.
j,5, i\ I icr tcзi ltr,\().,l7iclII lя r r lорилич l ti llлllсси с t.l1li r r:

.| lwlbKt tii t rcrц i о t t ct.l bHttti пtех ttiч нttй 1,н iBepcllпl е пх

.ldраса: tiy,li. .|[brliBcbKtt, 7-S, ,u. Jlуцьк, 13018
Те.ч (0-332) 26-29-5()

ll.П. (]aB.rvK
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логовIр эъ683 l р/с-, /{ /)
ll p{t п !]rlBejItHH r{ пр;ffi .*ITiB

jIупького нацiональтлоrо,гехltiчttого yнiBepcrtTeT;,

м. Луцьк фu!а_ 2,tj rG

Ми, Щrэ нитсче тtiдтмсаjlиýя, з однiсi сторони,.Гfуuькuй HatlioHaлbHaij пехнiчнuй унiверсumеm (drLai - навчацънмй
особi П.ý., якиЁ дiс на пiдставi

{Had*ti - бtzэа tхраъэпttкr,{ в особi яýЕlи
дiс на пiдставi ).кjrали мiяt собою дог*вiр

1. Бжа првIстýкц зобов'язусться:
1,1, Прийняти cTlaeHTiB ва практику згiдяо з ffатеrцарflим тrяfitом:

1,2. 11ризначити наказом квалiфiкованих фахЬцiв д:tя керЬничтва практякffк},
l.З. СТВсРИТИ яа.Тежнi уМови для виконаЕ];;I сlудеЕта]\,iй Ерограми rgактr{ки, ýе допускати ix використання до

ЗаЙrrЯТТЯ посад та вIzКона:lня робiт, що не вiffсвiдають програмi пршtтики та майбул*,ому фаrry.
i.4. Забезпе'пати ЕтудOЕгам 1мова безве,*r*i крацi 1{а коЕкретýому робочому мiсцi. ýровоштлt обов'язковi

iНСТРl,ТtГlажi З oxоpoнfi праui: ввiдrий та я* робсэчому лиiсФ. У разi rrотреби навчати студеrrгiв-практикавтЬ безве,lних
метсдiв працi.

1.5. НаДаТИ сrУдентiiм-пракгикаятам rrложлtавiсть корист)rватися матерiальнс-техrriчвиплл засобами та
iнформацiйштми ресуIJýа,ъ{Е, ýеоdхiд]rqýrя для вккоЕа*ня Ерограми Еракт:lкя-

1.6. Забезrrечити облiк виходiв па рrrбоry студентiв-практикавтiв. Еро Bci шарул;ентrя трудовоi д.тсциплiки,
вкlггрiшшього рOзшорддl{у та про ir*лi поруше}*rя повiд*млятrr вищий навчальвий заклад.

1.7. ПiслЯ закirrqевtrя практики г{адати xaрaiiт,epttsтrт.Kry ýа кожЕого ýтудiнта-пракжкант4 у лсiй вiдобразити
BLIKoHaHHJT програми практики, якiсть пi,готовленого ни$ звlту тошо.

1.8"Сприяти студентам у наданяi мож*нв**тi збору iнформацiТ дпя KypcoвIfx та диýлом1{}лх робiт за
РезуjБТатаМfi дiяrrьносri пiдrраемства, яка не с к*мерцiйн*r* та€]{fiиr{flо, riа вiдставi наrlравяевь кафедр-

1.9, ýодатковi

2. Вищий навчальний заклflд зоб8в'язуЕтьея;
2.1. ffo початЧ.'гrFактlrки надати базi lrpafiиxir дJцI fiФгоджеЕIIlI тIрограlrу rrрактики, а не пiзнiше, нiж за тижденъ

* список еryдеi{тiв, якц!( tiаЕраеilfiютъ на пракrиху.
2.2. Призяачrатя ксрiв*тиками практики квалiфiкованiтх виьтадачiв.
2,З. ЗабеЗПещtв+ ýодержаfiвI студенfilмlл тр}зýвоi mrý{irrfiiril{ i гtравил внуrрiпrнъого труд{,вого розпорядкт.

БРаrИ Ylacrb у розслiДl,ъаннi комiсiгю бавlr пракrилс,l неLцаснlfi. вllпадсiъ, якщ0 вони стаjiися зi сryдентами пiд час
прох оджетiня практиl.iл.

2,4. Навчальний заклад зобов'.шу€ться Ее розгопOццrвати викориsтану iнформацiю про дiяrьнiсть пi;цrрисмства
чsрез зЕIflцеш{я кэфсов!ж, диIIJiоý,rяих робiт та звýв у всэýýовлеЕому порядку.

2.5, fir_r;laTKoBi

З" Вйповiда-цьпiсть {:Topiп за невикФfiаяrr, дýfоЁ{lру:
3.1. Сторони вiдповiдають за Еевиконаннl{ поЁlrадеýЁх на r*oc обов'язкiв тl{оJIg орrанiзацii i проведення прак:lики

згiдно iз законодавствOм {!ро працю в YKpaiHi.
3,2. Yci сУпореiки, шо виЕиIiають мй сторонами за догавором, вирiшуються у встаЕовлеЕому порrдку"
3.З.. !оГовiр набУвае еили тliсля його пiдш,tсаттяя сторонами i дiс до кiпля тракrики згiдrо з каJlеfiдарllиь{ плfiIом.
5.4, ýоГовiр складевиЁ у квох примiрýикa.х: пе однотч:у- базi ýрактиRи i вrащому назчаJIьЕому зirкJrалу.
j.5. Мiсцезнаходження та юридичнi адреси cTopiH:

JIурьк uй Hatli она,аьнuй ru*хнiчнuй yHiB ер t:ulyleпl
Alpeca: вlп. Львiвська, 75, м. l\цьк,430!8
Тел: {а33 26-29-5{)
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