
Форма № Н-6.01 

ДОГОВІР 

про проведення навчальної (технологічної), виробничої (педагогічної) 

практики студентів Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

м. Кропивницький " 16" листопада 2020 р. 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (далі 
-Університет), в особі в.о. ректора Семенюка О.А., діючого на підставі Статуту, 
і, з другої сторони Вище професійне училище №9 м. Кропивницький, в особі 
Рацула О.Б., що діє на підставі Статуту, уклали між собою договір: 
1. Вище професійне училище №9 м. Кропивницький зобов'язується: 1.1.   
Прийняти   студентів   на   навчальну   (технологічну),   виробничу 
(педагогічну)    практику     у     Вищому     професійному     училищі    
№9    м. Кропивницький згідно з планом: 

 

№ 

з/п 

Код та 

найменування 

спеціальності 

Курс Форма 

навчання 

Вид практики 
Термін 

практики 

1. 015 Професійна 

освіта (Цифрові 

(комп'ютерні) 

технології) 

II 

(І на базі середніх 

спеціальних 

навчальних закладів) 

денна навчальна 

(технологічна) 

1 тиждень 

2. 015 Професійна 

освіта (Цифрові 

(комп'ютерні) 

технології) 

III 

(II на базі середніх 

спеціальних 

навчальних закладів) 

денна навчальна 

(технологічна) 

4 тижні 

3. 015 Професійна 

освіта (Цифрові 

(комп'ютерні) 

технології) 

IV 

(НІ на базі середніх 

спеціальних 

навчальних закладів) 

денна виробнича 

(педагогічна) 

6 тижнів 

1.2. Сприяти призначенню кваліфікованих фахівців для керівництва 

практикою студентів шляхом видачі наказів по Училищу. 
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1.3. Сприяти створенню належних умов для виконання студентами 
програми практики, не допускати їх використання до зайняття посад та 
виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху. 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 
робочому місці (проведення обов'язкових інструктажів з охорони праці: 
ввідний та на робочому місці, у разі потреби забезпечити навчання 
студентів-практикантів безпечних методів праці). 

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися 
матеріально-технічними засобами та інформаційними, цифровими, 
комп'ютерними ресурсами, необхідними 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 завідувача кафедри теорії і методики технологічної 
підготовки, охорони праці і безпеки життєдіяльності Університету. 

1.7. Забезпечити надання після закінчення практики характеристики на 
кожного студента-практиканта, в котрій відображено якість проведеної ним 
роботи (якість виконаних робіт з цифрових (комп'ютерних) технологій, якість 
розроблених моделей, конструкторської та технологічної документації на 
модель, комп'ютерні програми, якість проведених занять, підготовленого 
навчально-методичного забезпечення, проведення виховних заходів). 

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та 

дипломних робіт за результатами діяльності в Училищі. 

2.  Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет 

імені Володимира Винниченка зобов'язується: 

2.1. До початку практики погодити програму практики з керівництвом 
Училища, не пізніше ніж за тиждень до початку практики подати список 
студентів, які направляються на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил 
внутрішнього трудового розпорядку. 

2.3. Забезпечити постійний контроль за проходженням студентами 
практики та дотриманням ними встановлених в Училищі правил внутрішнього 
розпорядку, інших вимог керівництва Училища. 

2.4. Запрошувати викладачів та керівників Училища на підсумкові 

конференції за результатами проходження практики. 

1. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 

2.3. Сторони відповідають за виконання покладених на них обов'язків 

щодо організації і проведення практики згідно із законодавством про освіту та 

працю в України. 

2.4. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, 

вирішуються у встановленому чинним законодавством України порядку. 



2.5. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє 
впродовж трьох років. 

2.6. Договір автоматично продовжується на наступні роки , якщо жодна 
зі Сторін за десять робочих днів до закінчення строку дії договору не 
повідомить іншу сторону про свій намір припинити його дію. 

2.7. Договір складений у двох примірниках: один в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті, а інший у 
Вищому професійному училищі №9. 

3. Загальні положення 

3.1. Термін дії Угоди до 31 грудня 2023 р. 

3.2. Угода складена у двох  примірниках, яка вступає в силу після 

підписання її зацікавленими сторонами. 

Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка 25006, м. 
Кропивницький вул. Шевченка, 1. 
тел. (0522) 22-18-34 

і, професор 

О. Семенюк 

Вище професійне училище №9 
м. Кропивницький 25006 м. 
Кропивницький, вул. Шатіло, 4 

тел. (0522)371 109 

Директори 

О.Рацул 









Форма № Н-6.01 

ДОГОВІР 

про проведення навчальної (технологічної), виробничої (педагогічної) 

практики студентів Централь неукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

м. Кропивницький " 16 " листопада 2020 р. 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (далі 
-Університет), в особі в.о. ректора Семенюка О.А., діючого на підставі Статуту, 
і, з другої сторони Центральноукраїнське Вище професійне училище №4 імені 
Миколи Федоровського, в особі Яценко О.Є., що діє на підставі Статуту, 
уклали між собою договір: 

1. Цетральноукраїнське Вище професійне училище №4 імені Миколи 
Федоровського зобов'язується: 

1.1. Прийняти студентів на навчальну (технологічну), виробничу 
(педагогічну) практику у Цетральноукраїнське Вище професійне училище №4 
імені Миколи Федоровського згідно з планом: 

 

з/п Код та 
найменування 
спеціальності 

Курс Форма 

навчання 

Вид практики Термін 
практики 

1. 015 Професійна 
освіта (Цифрові 
(комп'ютерні) 
технології) 

II 

(І на базі середніх 

спеціальних 

навчальних закладів) 

денна навчальна 
(технологічна) 

1 тиждень  | 

2. 015 Професійна 
освіта (Цифрові 
(комп'ютерні) 
технології) 

I I I  (II на базі 

середніх 

спеціальних 

навчальних закладів) 

денна навчальна 
(технологічна) 

4 тижні 

3. 015 Професійна 
освіта (Цифрові 
(комп'ютерні) 
технології) 

IV (III на базі 

середніх 

спеціальних 

навчальних закладів) 

денна виробнича 
(педагогічна) 

6 тижнів 

1.2. Сприяти призначенню кваліфікованих фахівців для керівництва 

практикою студентів шляхом видачі наказів по Училищу. 

1.3. Сприяти створенню належних умов для виконання студентами 

програми практики, не допускати їх використання до зайняття посад та 
виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху. 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 
робочому  місці  (проведення  обов'язкових   інструктажів  з  охорони  
праці: 
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ввідний та на робочому місці, у разі  потреби забезпечити навчання 
студентів-практикантів безпечних методів праці). 

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися 
матеріально-технічними засобами та інформаційними, цифровими, 
комп'ютерними ресурсами, необхідними 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 завідувача кафедри теорії і методики технологічної 
підготовки, охорони праці і безпеки життєдіяльності Університету. 

1.7. Забезпечити надання після закінчення практики характеристики на 
кожного студента-практиканта, в котрій відображено якість проведеної ним 
роботи (якість виконаних робіт з автоматизованих систем, цифрових 
(комп'ютерних) технологій, якість розроблених моделей, конструкторської та 
технологічної документації на модель, комп'ютерні програми, якість 
проведених занять, підготовленого навчально-методичного забезпечення, 
проведення виховних заходів). 

1.8. Надавати студентам дозвіл зі збору інформації для курсових та 
дипломних робіт за результатами діяльності в Училищі. 

2. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка зобов'язується: 

2.1. До початку практики погодити програму практики з керівництвом 
Училища, не пізніше ніж за тиждень до початку практики подати список 
студентів, які направляються на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил 
внутрішнього трудового розпорядку. 

2.3. Забезпечити постійний контроль за проходженням студентами 
практики та дотриманням ними встановлених в Училищі правил внутрішнього 
розпорядку, інших вимог керівництва Училища. 

2.4. Запрошувати викладачів та керівників Училища на підсумкові 
конференції за результатами проходження практики. 

1. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 
2.3. Сторони відповідають за виконання покладених на них обов'язків 

щодо організації і проведення практики згідно із законодавством про освіту та 
працю в України. 

2.4. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, 
вирішуються у встановленому чинним законодавством України порядку. 

2.5. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє 

впродовж трьох років. 
2.6. Договір автоматично продовжується на наступні роки, якщо жодна 

зі Сторін за десять робочих днів до закінчення строку дії договору не 
повідомить іншу сторону про свій намір припинити його дію. 

 

 

 

 

 

 



 









Форма № Н-6.01 

ДОГОВІР 

про проведення практики студентів Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

вищого навчального закладу 

м. Кропивницький 19  листопада 2020 р. 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (далі 
-Університет), в особі в.о. ректора СеменюкаО.А., діючого на підставі 
Статуту, і, з другої сторони Державний заклад професійної 
(професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери 
послуг і торгівлі» (далі Ліцей), в особі Снєжко Л.О., що діє на підставі 
Статуту, уклали між собою договір: 

1. Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі 

зобов'язується: 
1.1. Прийняти студентів на навчальну (технологічну) та виробничу 

(педагогічну) практику в Кропивницькому професійному ліцеї сфери послуг і 
торгівлі згідно з планом: 

 

№ 

з/п 
Код та 

найменування 

спеціальності 

Курс Форма 

навчання 

Вид практики  -----------------  

Термін 

практики 

1. 015 Професійна 

освіта (Технологія 

виробів легкої 

промисловості) 

II 

(І на базі спеціальних 

середніх навчальних 

закладів) 

денна навчальна 

(технологічна 

) 

1 

тиждень 

2. 015 Професійна 

освіта (Технологія 

виробів легкої 

промисловості) 

III 

(II на базі спеціальних 

середніх навчальних 

закладів) 

денна навчальна 

(технологічна 

) 

4 тижні 

3. 015 Професійна 

освіта (Технологія 

виробів легкої 

промисловості) 

IV 

(III на базі 

спеціальних середніх 

навчальних закладів) 

денна виробнича 

(педагогічна) 

6 тижнів 
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1.2. Сприяти призначенню кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою шляхом видачі наказів по Ліцею. 

1.3. Сприяти створенню належних умов для виконання студентами 
програми практики, не допускати їх використання до зайняття посад та 
виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому 
фаху. 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 
робочому місці, (забезпечити проведення обов'язкових інструктажів з 
охорони праці: ввідний та на робочому місці та у разі потреби забезпечити 
навчання студентів-практикантів безпечних методів праці). 

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися 
матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, 
необхідними 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 вищий навчальний заклад. 

1.7. Забезпечити надання після закінчення практики характеристики 
на кожного студента-практиканта, в котрій відображено якість проведеної 
ним роботи (якість виконаних робіт з розкрою та пошиття виробів, якість 
розробленої моделі, якість конструкторської та технологічної документації на 
модель, якість проведених занять, якість підготовленого 

навчально-методичного забезпечення). 
1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових 

та дипломних робіт за результатами діяльності ліцею. 

2. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка зобов'язується: 

2.1. До початку практики погодити програму практики з 
керівництвом Ліцею, а не пізніше ніж за тиждень до початку практики 
список студентів, які направляються на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
Забезпечити    додержання    студентами   трудової   дисципліни    і    
правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

1. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 
2.3. Сторони відповідають за невиконання покладених на них 

обов'язків щодо організації і проведення практики згідно із законодавством 
про працю в України. 

2.4. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, 
вирішуються у встановленому чинним законодавством України порядку. 

2.5. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє 
протягом одного року. 

2.6. Договір автоматично продовжується на наступні роки , якщо 

жодна зі Сторін за десять робочих днів до закінчення строку дії договору не 
повідомить іншу сторону про свій намір припинити його дію. 



з 

2.7. Договір складений у двох примірниках: по одному 

-Кіровоградському професійному ліцею побутового обслуговування і вищому 

навчальному закладу. 

3. Загальні положення 

3.1. Термін дії Угоди до 31 грудня 2023 р. 

3.2. Угода складена у двох примірниках, яка вступає в силу після 

підписання її зацікавленими сторонами. 

 

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка 25006 
вул. Шевченка, 1 м. 
Кропивницький ТЄЛ.І0522) 
22-18-34 

і, професор 

О. Семенюк 

Державний заклад професійної 
(професійно-технічної) освіти 
«Кропивницький професійний 
ліцей сфери послуг і торгівлі» 
вул. Декабристів, 26 тел. 
(0522) 24-05-54 Директор . 

Л. Снєжко 








