
Форма узгоджена на засіданні Вченої раді ІЕЕ, 

протокол № 13 від 25.06.2013 

 

ДО ГО В І Р№   

ПРО СПІВПРАЦЮ 
"_____"__________ 20__ р. 

 

між Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного 

університету України «Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського» (далі 

інститут) в особі директора   _                     Денисюка Сергія Петровича                       

(прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі доручення ректора № ________________________________________________ 

 і____________________________________________________________________________________________ 

(повна назва підприємства) 
 

в особі        ___________________________________________      

(прізвище, ім'я, по батькові керівника) 

що діє на підставі_____________________________________________________________________ 

про підготовку та працевлаштування студентів, які навчаються за спеціальністю (напрямом) 

________________________________________________________________________________ 

денної форми навчання. 

 

1. Предмет договору 

Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в напрямах, що 

визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами. 

2. Заходи, які здійснюють сторони 

 Підприємство:   

2.1. Забезпечує проведення і керівництво практиками за узгодженими спеціальностями, 

кількістю студентів і термінами проходження на своєму підприємстві згідно з 

навчальними планами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, додержуючись 

Положення про практику студентів вищих навчальних закладів України, включаючи 

вимоги з охорони праці та техніки безпеки. 

2.2  За узгодженими темами надає студентам можливість виконання курсових робіт і 
дипломних проектів на власній виробничій базі. 

2.3. Надає випускникам, як молодим спеціалістам, що направлені на підприємство за 
узгодженими між інститутом та підприємством списками, роботу згідно з отриманою 
спеціальністю і кваліфікацією відповідно чинного законодавства України та своєчасно 
повідомляє університет про їх прибуття до місця роботи. 

2.4 У випадку, коли між підприємством і факультетом (інститутом) є договір про цільову 
підготовку, підприємство забезпечує: бази практик, технічне оснащення навчального 
процесу факультету (інституту) та бере участь у визначенні змісту і обсягів підготовки 
майбутніх спеціалістів, формуванні нового переліку посад і кваліфікацій, переоснащенні бази 
практичної підготовки в навчальних закладах, забезпеченні якісного проходження 
студентами виробничої практики, організації стажування викладачів на виробництві, 
вирішенні питань працевлаштування випускників. 

 

 



Інститут (ІЕЕ) НТУУ”КПІ”: 

2.5 Забезпечує якісне виконання навчального плану за спеціальністю та згідно з     
індивідуальним планом цільової підготовки студента.; 

2.6 Забезпечує керівництво практиками студентів на підприємстві-замовнику по тематиці 
даного підприємства. 

2.7 Направляє  за його (їх) згодою випускника (випускників) на дане підприємство і видає 
направлення на роботу. 

2.8 Використовує надані підприємством факультету (інституту) устаткування та прилади на 
розвиток матеріально-технічної бази  навчального процесу при підготовці необхідних 
підприємству фахівців. Забезпечує студентів навчально-методичною літературою. 

 
3. Загальні положення 

3.1 Зміни та доповнення до договору вносяться за згодою сторін. 
3.2 Договір може бути розірваний при невиконанні зобов'язань однією із сторін або за згодою 

сторін. Даний договір не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін. 

3.3 За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти, проводити спільні 

заходи: рекламні кампанії, виступи і публікації у ЗМІ, спрямовані на розвиток співробітництва. 

 

Договір виконано у 2-х примірниках, які мають однакову силу. 

4. Додаткові умови 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Адреси сторін 
 

Підприємство: 

адреса ____________________________________________________________________________ 

тел._____________________________ 

 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту  НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського: 

03056 м.Київ, вул. Борщагівська 115 

тел.___ 454-96-93 

 

 

 

Договір підписали: 

 

 ІЕЕ НТУУ «КПІ»      Підприємство (установа) 

 

Директор __________     (С.П. Денисюк)                      Керівник ____________(______________) 

        (підпис)          (підпис) 

 

МП           МП 


