
Місто Житомир « 30» січня 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони
Житомирський національний агроекологічний університет 

(далі - вищий навчальний заклад), в особі
______ ректора - Скидана Олега Васильовича_____________________________

що діє на підставі___________ Статуту_____________________________________________
(статут або доручення)

і, з другої сторони. КП «Жи гомирводоканал» Ж итомирської міської ради
(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  база практики), в особ і___ директора -  Нікітіна Андрія Миколайовича
(посада, прізвище та ініціали)

___________________________________________________________  , що діє на підставі
_________Статуту__________.______ _______________________________ *_________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

ДОГОВІР № 02-02
про проведення практики студентів ,

Житомирського національного агроекологічного університету

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики Кількість

студентів
Термін практики 
(початок - кінець)

1 207 «Водні біоресурси 
та аквакультура» 1-5

Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного року 

згідно графіку

2 103 «Науки про Землю» 1-5
Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного року 

згідно графіку
1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови 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. 
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати студентів-гірактикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідйими для виконання 
програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-гірактикантів. Про всі 
порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення 
повідомляти вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта. в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови________________________________________________________



2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.4. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.5. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.6. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови__________________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє на протязі п ’яти

років.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. Місце знаходження:

навчальний заклад: 10008 м.Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http ://www. znau .edu.ua
Житомирський національний агроекологічний університет

бгіза практики: 10005 м.Житомир, вул. Чуднівська
(Черняхівського), 12.0,
тел.: (0412)-55-05-52,
e-mail: vodokanalzt@ukr.net
http ://www.vodokanal-zt.org.ua
КП «Житомирводоканал» Ж итомирської міської ради

Підписи та печа^дй^ '  ;

Житомирський'Національний 

агроекс^рЯ^ний університет:

2018 року
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База практики: 
іКП ііЖитомирводоканал» 

ш орської міської ради 
"А. М. Нікітін

(прізвище та ініціали)
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Місто Житомир - « 30» січня 2018 р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони

Ж итомирський національний агроекологічний університет 
(далі - вищий навчальний заклад), в особі

______ ректора - Скидана Олега Васильовича__________________________ ~
що діє на підставі ,________ Статуту ,____________ _______________* ______________ ,

7 ' (статут або доручення)

і, з другої сторони. Житомирське обласне управління водних ресурсів_____________
(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  база практики), в особі начальника управління -  Азими Василя Івановича
(посада, прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________ , що діє на підставі
їїр & С .// ( . — і2/г_£1__ У ІЇ і іг п  с : ____ сг СіС/С/г'Є-а___и  •ї/ге сЛ ^и  ___ і£й.</гг<х>х— б

' (с іж у т  підприємства, розпорядженн^дорученйя) у  V '

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

ДОГОВІР № 07-02
про проведення практики студентів

Житомирського національного агроекологічного університету

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики Кількість

студентів
Термін практики 
(початок - кінець)

1 207 «Водні біоресурси 
та аквакультура» 1-5

Навчальна,
виробнича,

переддипломна

* На протязі 
календарного року 

згідно графіку

2 103 «Науки про Землю» 1-5
Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного року 

згідно графіку
1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови 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. 
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання 
програми практики. , ‘ л

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. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр. -

1.9. Додаткові умови .игінґгі *-и<и  ^ г>ч,ч &уСіі*с.'Г н е
2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:



2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму практики, 

а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові у м о в и __________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє на протязі п ’яти

років.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. Місце знаходження:

навчальний заклад: 10008 м.Ж итомир, бульвар Старий, 7
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-m ail: ecos@ znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua
Житомирський національний агроекологічний університет

база практики: 10001 м. Житомир, вул.Київська, 81,
тел.: (0412) 36-14-59, 
факс: (0412) 36-14-59 
e-mail: owh@zt.ukrtel.net 
http ://www.zouvr.gov.ua
Ж итомирське обласне управління водних ресурсів

Підписи та печатки:

Житомирський національний 
агроекологічний університет:

База практики: 
Житомирське обласне управління 

водних ресурсів

О. В. Скидан '__ В. І. Азима
Прізвище та ініціали)Прізвище та ініціали)

2018 року 2018 року
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Місто Житомир « 01» лютого 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони
Ж итомирський національний агроекологічний університет 

(далі - вищий навчальний заклад), в особі
______ ректора - Скидана Олега Васильовича______________________________

що діє на підставі___________ Статуту ________________________________________ _
(статут або доручення)

і, з другої сторони, Державна екологічна інспекція у Ж итомирській області
(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  база практики), в особі начальника -  Желєзняка М аксима Сергійовича
(посада, прізвище та ініціали)

__ ____________________ __________ _________________  , що діє на підставі
___________ _ _____________ •У '/С -і. €Гг?сс _______________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов’язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

ДОГОВІР № 12-02
про проведення практики студентів

Ж итомирського національного агроекологічного університету

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики Кількість

студентів
Термін практики 
(початок - кінець)

1 207 «Водні біоресурси 
га аквакультура» 1-5

Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного року 

згідно графіку

2 103 «Науки про Землю» 1-5
Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного року 

згідно графіку
1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови 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. 
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати 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. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студен га- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови _________________________ ___________ _______ _



2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови _______________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведения практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє па протязі п ’яти

років.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому

навчальному закладу.
3.5. М ісцезнаходження:

навчальний заклад: 10008 м.Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua
Житомирський національний агроекологічний університет

база практики: 10014 м. Житомир, вул. Черняхівського, 12-а
Телефон: (0412)42-24-38 
Сайт: http://dei.gov.ua/
Email: zhyt@dei.gov.ua
Державна екологічна інспекція у Ж итомирській області 

Підписи та печатки:
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Місто Житомир « 23» квітня 2018 р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони

Ж итомирський національний агроекологічний університет 
(далі - вищий навчальний заклад), в особі

______ ректора - Скидана Олега Васильовича_____________________________
що діє на підставі___________ Статуту ________

(статут або доручення)

і, з другої сторони. Ж итомирська філія ДУ«Держгрунтохорона»________
(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  база практики), в особі директора -  Паламарчука Романа Павловича
(посада, прізвище та ініціали)

_________ , що діє на підставі
________ Положення_____________ __________________________ ______________________

~ (статут підприємства, розпорядження, доручення)

ДОГОВІР № 09-34
про проведення практики студентів

Ж итомирського національного агроекологічного університету

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики Кількість

студентів
Термін практики 
(початок - кінець)

1. 103 «Науки про 
Землю» І Навчальна 10 3 23.04.2018 р. 

по 27.03.2018 р.

2. 207 «Водні біоресурси 
та аквакультура» І Навчальна 10 3 23.04.2018 р. 

по 05.05.2018 р.

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови 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. 
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати 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. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови_________________________________________________________
2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.



2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови___________________________ _______________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. Місце знаходження:

навчальний заклад: 10008 м.Житомир, бульвар Старий, 7
тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@ znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua
Житомирський національний агроекологічний університет

Проспект Миру, 21 А, 
тел.: (0412) 25-78-86, 
факс: (0412) 25-84-53 
e-mail: zhytomyr@iogu.gov.ua 
httn : //w w w .iosu. 20v.ua/zhit0mirska/

база практики: 10020, м. Житомир,

2018 року
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Місто Житомир « 03» березня 2020 р.

Ми. що нижче підписалися, з однієї сторони
Ж итомирський національний агроекологічний університет

(далі - вищий навчальний заклад), в особі
______ ректора - Скидана Олега Васильовича_______________________________________
що діє на підставі____=______ Статуту___________________________________________________ ,

(статут або доручення)

і, з другої сторони, ______ФОП «Ш евчук» с. Скраглівка Бердичівського району
Ж итомирської області_________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  база практики), в особі директора -  Ш евчука Олександра Анатолійовича
(посада, прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________ , що діє на підставі
_Статуту______________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

ДОГОВІР № 24-35
про проведення практики студентів

Ж итомирського національного агроекологічного університету

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики Кількість

студентів
Термін практики 
(початок - кінець)

1 207 «Водні біоресурси 
та аквакультура» 1-5

Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного року 

згідно графіку

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити нштежні умови 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. 
Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати 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. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові у м о в и ____________________________________



г

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови___________________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє на протязі п ’яти

років.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. Місце знаходження:

навчальний заклад: 10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7
тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@ znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua
Житомирський національний агроекологічний університет

база практики: 13343 с. Скраглівка Бердичівського району
Ж итомирської області,
тел.: (097)-44-58-380,
e-m ail: shev4uk.denns2233@gmail.com
ФОП «Шевчук»

Підписи та печатки:
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Місто Житомир « Осґ* 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони
_________________________Поліський національний університет______________________

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора - Скидана Олега Васильовича
що діє на підставі___________ Статуту___________________________________________________ ,

(статут або доручення)
і, з другої сторони. Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільсько-господарська 
фірма "Інтеррибгосп"___________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  база практики), в особі директор -  Гуць Ю рій Петрович
(посада, прізвище та ініціали)

________________________________________________________________, що діє на підставі
_________Статуту_______________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

ДОГОВІР № ^ 2 г / ґ
про проведення практики студентів

Поліського національного університету

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики Кількість

студентів
Термін практики 
(початок - кінець)

1 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура» 1-4

Навчальна,
виробнича,

переддипломна
12

Протягом 
календарного року 

згідно графіку
1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови 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. 
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати 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. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови_________________________________________________________
2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
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2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови___________________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє на протязі п ’яти

років.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. М ісцезнаходження:

навчальний заклад: 10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@ znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua 
Поліський національний університет 
код ЄДПРОУ 00493681

база практики: 12216, Житомирська обл., Радомишльський р-н, 
село Кримок, вулиця Центральна, будинок 1 
тел. (096) 765-50-08 
https://www.ua-region.com.ua/33076836 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Сільсько-господарська фірма "Інтеррибгосп" 
код ЄДПРОУ 33076836

Підписи та печатки:

Поліський/

^пальний університет:

О. В. Скидан

2021 ро ку .

База практики:
Товариство з обмеженою відповідальністю 

- "Сільсько-господарська фірма 
* ^ їє р р и б г о с п "

-  П. Гуць
(прізвище та ініціали)

______________2021 рокуМ.ІТ.у,-.
W - -  -л« « А й » . . , .

i 'W  ч ' ^ 6  / ^ > / У

mailto:ecos@znau.edu.ua
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ДОГОВІР № V I 1 4
про проведении практики студентів

Поліського національного університет}'

Місто Житомир « 2 /  » ' 6 ^ ^ 2 02 1 р.

Ми, т о  нижче підписалися, з однієї сторони 
_________________________ Поліський національний університет____________________

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора - Скидана Олега Васильовича
що діє на підставі___________ Статуту _____________________________________

(статут або доручсн ня)

і. з другої сторони. ФОН Довгаиюк Ірина Валентинівна__________
(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  база практики), в особі директора - Довгаиюк Ірини Валентинівни
(посада, прізвище та ініціали)

________________________________________________________________, що діє на підставі
_________Статуту____________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов’язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики Кількість

студентів
Термін практики 
(початок - кінець)

1 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура» 1-4

Навчальна,
виробнича,

переддипломна
12

Протягом 
календарного року 

згідно графіку
1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови 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. 
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати 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. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови_______________________________________________________
2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.



2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 
внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови___________________________________________________________

3. В ідповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє на протязі п'яти

років.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. М ісцезнаходження:

навчальний заклад: 10008 м. Жи томир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua 
Поліський національний університет

база практики: 13320, Житомирська область, Бердичівський район, с. Старий 
Солотвин, вул. Шкільна, буд. 22а 
моб.тел.: +38 (063) 235-10-25 
e-mail: gryzinkane@ukr.net 
ФОП Довганюк Ірина Валентинівна

Іідписи та печатки:

онал^гии університет: 

О. В. Скидан
прізвище та ініціали)

База практики: 
ганюк Ірина Валентинівна 

І.В. Довганюк
(прізвище та ініціали)

2021 року Б. 11. “ Jf> " 2021 року

mailto:ecos@znau.edu.ua
http://www.znau.edu.ua
mailto:gryzinkane@ukr.net


Місто Житомир « 06» червня 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони
Ж итомирський національний агроекологічний унівсрс-і:

(далі - вищий навчальний заклад), в особі 
______ ректора - Скидана Олега Васильовича______________________ ____________

що діє на підставі___________ Статуту_______________________________
(статут або доручення)

і, з другої сторони,____ Управління Державного агентства рибного господарства

у Ж итомирській області
(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  база практики), в особі начальника -  Гонтара Олександра Івановича
(посада, прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________ , що діє на підставі
_________Положення_____________ _______________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

ДОГОВІР № *£*34
про проведення практики студентів

Ж итомирського національного агроекологічного універсіпету

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики Кількість

студентів
Термін практики 
(початок - кінець)

1 207 «Водні біоресурси 
та аквакультура» 1-5

Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного р./ку 

зі і,дно і рафіку

2 103 «Науки про Землю» 1-5
Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На про тязі 

’згідно графі к v
1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови 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. 
Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати 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. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготов, тного 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на



підставі направлень кафедр.
1.9. Додаткові умови_____________________________________
2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови_______________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє на протязі п'яти

років.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. М ісцезнаходження:

навчальний заклад: 10008 м.Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua
Житомирський національний агроекологічний університет

база практики: 10005 м. Житомир, пров. Гуйвінський, 6
Телефон: (0412) 24-57-81; 24-57-61 
Сайт: http://darg.gov.ua/_upravlinnja derzhavnogo 
Email: zht.rpt@darg.gov.ua

Управління Державного агентства рибного господарства 
у Житомирській області

Підписи та печатки:
Ж итом ирський національний База практики:

Управління Державного агентства рибного 
господарства у^Житдмирсу&ййобласті

агроекологічним університет:

. В. Скидан
ище та ініціали)

2018 року

mailto:ecos@znau.edu.ua
http://www.znau.edu.ua
http://darg.gov.ua/_upravlinnja
mailto:zht.rpt@darg.gov.ua


Місто Ж итомир « » жовтня 2019 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони
Ж итомирський національний агроекологічний університет 

(далі - вищий навчальний заклад), в особі
______ ректора - Скидана Олега Васильовича_____________________________

що діє на підставі______  Статуту______________________________________________
(статут або доручення)

і, з другої сторони. Громадська організація «Атошник»_________
(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  база практики), в о соб і_____ голови ради Камлука Віктора Васильовича
(посада, прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________ , що діє на підставі
_________Статуту_________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

ДОГОВІР №  Л У ~ З й/
про проведення практики студентів

Ж итомирського національного агроекологічного університету

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики Кількість

студентів
Термін практики 

(початок - кінець)

1 207 «Водні біоресурси 
та аквакультура» 1-5

Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного року 

згідно графіку

2 103 «Науки про Землю» 1-5

Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного року 

згідно графіку

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови 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. 
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати 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. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.



1.9. Додаткові умови_________________________________________________________
2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови_______________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє на протязі п ’яти

років.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. М ісцезнаходження:

навчальний заклад: 10008 м.Житомир, бульвар Старий, 7
тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@ znau.edu.ua 
http ://www. znau.edu.ua
Житомирський національний агроекологічний університет

база практики: 10003 м.Житомир, вул. Домбровського, 38
тел.: (098)-112-75-04,
e-mail: atoshnik77@gmail.com
Лабораторія ГО « А тої п ник»

Підписи та печатки:

База практики: 
ГО «Атошник»

mailto:ecos@znau.edu.ua
mailto:atoshnik77@gmail.com


Місто Житомир «26» лютого 2018 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони
Ж итомирський національний агроекологічний університет 

(далі - вищий навчальний заклад), в особі
______ ректора - Скидана Олега Васильовича____________________________

що діє на підставі___________ Статуту______ ___________________________________________
(статут або доручення)

і, з другої сторони. Головне управління Держгеокадастру у Ж итомирській 
області________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі -  база практики), в особі в. о. начальника Відділу -  Музиченка Сергія Юрійовича
(посада, прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________ , шо діє на підставі

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

ДОГОВІР № 03-34
про проведення практики студентів

Ж итомирського національного агроекологічного університету

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики Кількість

студентів
Термін практики 
(початок - кінець)

1 207 «Водні біоресурси 
та аквакультура» 1-5

Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного року 

згідно графіку

2 103 «Науки про Землю» 1-5
Навчальна,
виробнича,

переддипломна

На протязі 
календарного року 

згідно графіку
1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови 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. 
Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати 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. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.



1.9. Додаткові умови________________________________________________________
2. Виший навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони статися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови____________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє на протязі п’яти

років.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. М ісцезнаходження:

навчальний заклад: 10008 м.Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua
Житомирський національний агроекологічний університет

база практики: 10002, м. Житомир,
вул. Довженка, 45,
тел.: (0412)34-68-31,
факс: (0412) 34-68-12
e-mail: zemagentstvo.zt@ukr.net
http ://www.zhytomvrska.land.gov.ua
Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області
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