
Договір  

на проведення практики здобувачів вищої освіти 

без взаємних фінансових розрахунків 

 

м. Київ    "__"  ___________2022 р. 

 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (далі –

Академія) в особі першого проректора з науково-педагогічної роботи,  

___________________________, діючої на підставі Статуту НАКККіМ, з 

одного боку та___________________, (далі База практики) в особі 

__________, що діє на підставі  Статуту,  в подальшому разом іменуються 

„Сторони”, а кожна окремо – „Сторона” уклали цей Договір на проведення 

практики здобувачів вищої освіти (далі – Договір) про наступне. 

1. Предмет і мета Договору 

1.1. Академія направляє здобувачів вищої освіти, а База практики приймає та 

допускає їх на своєму підприємстві на практику, згідно з узгодженим 

календарним планом. 

1.2. Метою цього Договору є створення відповідних умов для проведення 

практики здобувачів, для оволодіння ними сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування 

у них, на базі одержаних в закладі вищої освіти знань, професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 

реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематичного 

поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

2. База практики зобов'язується:  

2.1. Прийняти (прізвище, імя.) здобувача(ку) ___курсу ОР першого 

бакалаврського (другого магістерського) рівня вищої освіти на виробничу та 

переддипломну практику згідно з календарним планом: 
№ Спеціальність Курс 

 

Вид 

практики 

Кількість 

студентів 

Термін практики 

початок 

 

початок 

кінець 

1

. 

      

2.2. Призначити кваліфікованих фахівців для безпосереднього керівництва 

практикою. 

2.3. Створити умови для здійснення здобувачами вищої освіти практики, 

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

програмі практики та майбутній спеціальності. 

2.4. Забезпечити здобувачів вищої освіти умовами безпечної праці на 

конкретному робочому місці. 

2.5. Надати здобувачам-практикантам і керівникам практики від закладу 

вищої освіти можливість користуватись відповідною матеріально-технічною 

базою, необхідною для виконання програми практики. 

2.6. Вести облік робочого часу здобувачів-практикантів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення 

повідомляти  заклад вищої освіти. 



2.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного здобувача-

практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту. 

3. Заклад вищої освіти зобов’язується: 

3.1. До початку практики надати Базі практики для погодження програму 

практики, список здобувачів, яких направляють на практику. 

3.2. Забезпечити дотримання здобувачами вищої освіти трудової дисципліни і 

правил внутрішнього трудового розпорядку. 

3.3. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників. 

 

4. Відповідальність сторін та інші умови Договору 

4.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків 

щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в 

Україні. 

4.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються 

в установленому порядку. 

4.3. Договір набуває сили після його підписання і діє до кінця практики згідно 

з календарним планом. 

4.4. Договір складений у двох примірниках – по одному для бази практики 

і закладу вищої освіти та мають однакову юридичну силу.  

 

АДРЕСИ СТОРІН: 

Заклад вищої освіти                                               База практики 

Національна академія керівних                               

кадрів культури і мистецтв                                      

 

01015,  м. Київ,                                                          

 вул. Лаврська, 9, корпус, 15                                    

тел. 280-22-82                                                            

 

Перший проректор                                                 

з науково-педагогічної роботи                              

 

_________/_________________ /                           ___________/ _________________/ 

М. П.                                                                           М. П. 

          

 

 


