


3. Зобов’язання Сторін. 

 3.1. 3.1. Коледж зобов’язується: 

- заздалегідь інформувати про необхідність підготовки спеціалістів на 

вакантні робочі місця та можливі вакансії в перспективі;  

- за потреби підприємства надавати випускникам – молодим фахівцям, 

які на правлені на підприємство за узгодженими між підприємством та 

коледжем списками, роботу згідно з отриманою спеціальністю і кваліфікацією 

та своєчасно повідомляти коледж про їх прибуття до місця роботи; 

- призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за 

зв’язок і співпрацю з підприємством та надання підприємству необхідної 

інформації, яка не є конфіденційною; 

- враховувати пропозиції підприємства при складанні навчальних 

планів підготовки фахівців та робочих програм, які стосуються вибіркових 

дисциплін і спецкурсів; 

-  надавати консультації підприємству з питань, що входять до 

компетенції науково-педагогічних працівників; 

- забезпечувати керівництво та проведення практик здобувачів вищої 

освіти на підприємстві згідно із взаємно погодженими програмами; 

- дотримуватись умов, що ставляться підприємством до кожного виду 

співпраці, спільно розроблених та затверджених сторонами положень про 

порядок проведення практик, і інших видів співпраці. 

- Інформувати про студентів, які виявили бажання бути охопленими 

вторинною зайнятістю.  

3.2. Підприємство зобов’язується: 

- призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за 

зв’язок і співпрацю з коледжем та надання коледжу необхідної інформації, яка 

не є конфіденційною; 

- за взаємним погодженням надавати коледжу матеріально-технічну 

базу підприємства для якісної теоретичної та практичної підготовки фахівців; 

- забезпечувати керівництво та проведення стажувань і практики 

студентів на підприємстві згідно із взаємно узгодженими  з коледжем 

програмами. 

- допомагати коледжу у проведенні обумовлених цим договором (чи 

додатковими угодами) спільних заходів; 

- дотримуватись умов, що ставляться коледжем до кожного виду 

співпраці, спільно розроблених та затверджених сторонами положень про 

порядок проведення практик, стажувань та інших видів співпраці. 

 

1. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів. 

4.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цього 

договору в межах взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому 

законодавством України. 

4.2. Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються 

шляхом переговорів з урахуванням прав та інтересів сторін. 
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