Зразок №1
Директору КРЕ
Тіхонову В.А.
Студента гр.
_____________
______________________
(прізвище ім’я та по батькові)

ЗАЯВА
Прошу Вас надати мені можливість проходити практики:
 навчальну по отриманню робітничої професії з «____»
______________ 201_р. по «____» ______________ 201_р.
 виробничу технологічну з «____» ______________ 201_р. по
«____» ______________ 201_р.
 виробничу переддипломну з «____» ______________ 201_р. по
«____» ______________ 201_р.
на ______________________________________________________________
(Вказати реквізити бази практики, прізвище керівника, юридичну адресу)

Попередня домовленість з базою практики є.

___________
( дата)

__________
( підпис)

Зразок №2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
вул. Шмідта, 18, м. Дніпро, 49006, тел.: (056) 770-81-81,
факс: (056) 726-42-08, E-mail: drpbk.info@gmail.com ЄДРПОУ 21910232

Від 26.11.2017 р. №
на № _________ від _________

Генеральному директору
ДОДТРК
Чанглі В.І.
___________________________
м Дніпро, вул. Телевізійна,3

Шановний Валентине Івановичу!
Адміністрація коледжу звертається до Вас за допомогою в
організації та проведені навчальної практики по отриманню робітничої
професії та виробничих технологічної і переддипломної практик для
студента гр.89 нашого навчального закладу Мартюшенка Ростислава
Денисовича.
З повагою
Директор

В.А. Тіхонов

Зразок№3
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЮТІАР ВЕБ»
ТОВ «ЮТІАР ВЕБ»
Вул.. Вугольна,23 тел.(063) 793-17-94
Директору
Коледжу радіоелектроніки
Тіхонову В.А.

Просимо Вас направити студента групи КІ-16-1/9-36 Гірко Владислава Павловича
на наше підприємство для проходження навчальної практики по отриманню робітничої
професії,виробничої технологічної практики, виробничої переддипломної практики.
Якісні умови проходження практики гарантуємо.
Випускників коледжу запрошуємо на наше підприємство та гарантуємо
працевлаштування.

Директор

С.В. Мороз

Зразок №4
УГОДА №___________
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
місто
Дніпро
« »
2017 р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Коледж радіоелектроніки
(повне найменування навчального закладу)

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ___директора Тіхонова В. А______

(посада, прізвище ім’я та по батькові)

що діє на підставі

статуту

,

(статут або доручення)

і,з другої сторони,___Приватне підприємство «ПроНет»

_______

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі
підставі

директора Засенка Віктора Михайловича , що діє на
(посада, прізвище ім’я та по батькові)

статуту

.

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проходження практики студента (ів) КРЕ групи № 88
Кузьміна Костянтина Сергійовича
1
№
з/п

1

2

3

База практики зобов‘язується:
1.1. Прийняти студента (ів) на практику згідно з календарним планом:
Шифр і назва
напряму
підготовки,
спеціальності
5.05090304
«Виробництво
апаратури
автоматичного
електрзв’язку »
5.05090304
«Виробництво
апаратури
автоматичного
електрзв’язку »
5.05090304
«Виробництво
апаратури
автоматичного
електрзв’язку »

Курс

Вид практики

Кількість
студентів

Строки практики
початок
закінчення

3

По отриманню
робітничої
професії

1

19.05.2016

21.06.2016

4

Виробнича
технологічна

1

01.09.2017

03.11.2017

4

Виробнича
переддипломна

1

20.04.2018

17.05.2018

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про
прибуття на практику студента.
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва
практикою.
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі
практики та майбутній спеціальності.

1.5. 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.
Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним
обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників (у разі такої
можливості).
1.6. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення
повідомляти вищий навчальний заклад.
1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта.
1.8. Додаткові умови
немає________________________________________
________________________________________________________________________
2 Вищий навчальний заклад зобов‘язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму
практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на
практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних
випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
3 Відповідальність сторін за невиконання угоди.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо
організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у
встановленому порядку.
3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з
календарним планом.
3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому
навчальному закладу.
4 Місце знаходження сторін і розрахункові рахунки:
Навчального закладу: 49006, м.Дніпро, вул.Шмідта 18, тел./факс726-42-08_____
Бази практики: 04073, м Київ, вул. Марка Вовчка, 18-А, тел. (044) 390-09-11

.

Підписи та печатки:
Вищий навчальний заклад:
______________________ _В.А.Тіхонов__
(підпис)

М.П.

“ ”

База практики:
________________________ Засенко В.М. .

(прізвище та ініціали)

201 року

(підпис)

М.П.

“ ”

(прізвище та ініціали)

201

року

Зразок №5

Кутовий штамп
(підприємства,
організації, установи)
Надсилається у вищий навчальний заклад
не пізніше як через три дні після прибуття
студента на підприємство (організацію, установу)
/початку практики/

студент Коледжу_

ПОВІДОМЛЕННЯ
радіоелектроніки _м.Дніпро__________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

__________________Імшиницький Антон Русланович____________
( прізвище, ім’я та по батькові)

4курсу, КРЕ,5.05090101, «Конструювання, виробництво і технічне обслуговування
радіотехнічних пристроїв»___________________________________________________
(курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність))

прибув „31_” _березня_ 2017_ року до _ПП «АС Привод»_________________
(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі) від „__”
___________20____ року № _____
студент Імшиницький А.Р._______
зарахований на посаду
______практикантом______________________________________
(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)

_______________________________________________________
(штатні посади назвати конкретно)

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено
______приватного підприємця Шила Олександра Владиславовича____________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник підприємства (організації, установи)
_____________ _приватний підприємець Шило О.В._
(підпис)

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

“_31_”_березня_ 2017_року

Печатка (підприємства,
організації, установи)

Керівник практики від вищого навчального закладу
_________________________________________________________
(назва кафедри, циклової комісії)

________________ _________________________________________
(підпис)

( посада, прізвище, ім’я та по батькові)

“____”___________20____року

