












































































Форма № Н-7.01 

УГОДА К» /  

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Комунальний вищий навчальний заклад 
«Ком ’янський медичний коледж» Дніпропетровської обласноїради»_______________ 

(повне найменування навчального закладу) 

(далі -  вищий навчальний заклад), в особі 
_____________________________ директораДГихіченко Т.М.____ 

(посада, прізвище та ініціали) 

що діє на підставі_________________Статуту_____________________________________ . 
(статут або доручення) 

і, з другої сторони, 763 «П'ятихатська центральна районна лікарня» ДОР»___________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

(далі -  база практики), в особі_______________________ г х  
(посада, прізвище та ініціали) 

що діє на підставі______________Статуту____________________________________ 
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів: 

 

1. База практики зобов‘язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

№ Шифр і назва Курс Вид практики Кількість Строки практики 

з/п напряму підготовки, студентів Поча закінчення 

спеціальності ток 

1. 223 Медсестринство ПІ, виробнича 150 14.03 26.03 

освітньо-професійна IV переддипломна 150 11.05 21.06 

програма 

„ Сестринська справа" 

(денне від.) 

2. 223Медсестринство   П,  виробнича  60   16.03  29.03  

освітньо-професійна  ПІ,   виробнича  60  08.01   11.03  

програма IV   переддипломна 60  27.04  21.06 

„Лікувальна справа” 

3. 223Медсестринство   П,  виробнича  зо   12.01   01.02  

освітньо-професійна  ПІ,   виробнича  зо  25.04  21.05  

програма IV   переддипломна зо  10.11  18.01 

„Акушерська справа” 
4. 22 «Охорона здоров'я» Підвищення навчальна Відповідно Протягом року 

кваліфікації до циклу 

 
1.2. Надіслати до Кам'янського медичного коледжу повідомлення встановленого зразка 

про прибуття на практику студента (ів). 

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. 



1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 

можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 

технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.7.    Забезпечити облік виходу   на  роботу  студентів-практикантів.   Про  всі  порушення 

трудової дисципліни,  внутрішнього розпорядку та про  інші порушення повідомляти вищий 

навчальний заклад. 

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в 

котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується: 

2.1. Надати базі практики для погодження програму практики, список студентів, які 

направляються на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання 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. 

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому 

навчальному закладу. 

4. Місцезнаходження сторін: 

Навчального закладу: Комунальний вищий навчальний заклад «Кам’янський медичний  

коледж» Дніпропетровської обласної ради» 

51931, м. Кам'янське, вул. Медична, 7 
 

Бази практики: КЗ «П'ятихатська центральна районна лікарня» ДОР» 

52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул.Прокопенко, 13 

 

 

Підписи та печатки: 



УГОДА 

про співпрацю між навчальним закладом та базою практики 

(закладом охорони здоров’я) 

 
Комунальний заклад вищої освіти «Кам’янський медичний коледж»  

Дніпропетровської обласної ради» в особі директора Тимченко Т.М., який діє на  

підставі Наказу МОЗ України за № 690 від 07.12.2005 р. «Про затвердження  

Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних та  

фармацевтичних навчальних закладів  І-ІІ рівня акредитації», Наказу Головного  

управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації від  

20.01.2012 за № 62 «Про затвердження баз для проведення всіх видів практики  

студентів Дніпродзержинського медичного училища» з однієї сторони та закладом  

охорони здоров'я Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної  

допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради» в особі  

головного лікаря Шевченко Р.А. з іншої сторони заключили угоду про наступне: 

 
1. Заклад охорони здоров'я зобов’язується: 

 
1.1. Забезпечити умови для організації та проведення навчальної, виробничої та  

переддипломної практик студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації,  

спеціалізацій з наступних спеціальностей: 

- 223 Медсестринство (освітньо-професійних програм: акушерська справа,  

лікувальна справа, сестринська справа, перший (бакалаврський) рівень вищої  

освіти); 

- 221 Стоматологія (освітньо-професійна програма стоматологія ортопедична)  

на базі своїх відділень, клінічних та функціональних лабораторій та кабінетів 

1.2. Виділити для занять у закладі охорони здоров'я навчальні кімнати. 

1.3. Надати можливість користування студентам та слухачам курсів підвищення  

кваліфікації, спеціалізацій для ознайомлення, навчання та оволодіння практичними  

навичками, інструментарієм, медичною технікою, медичною документацією і  

предметами догляду за хворими у відповідних відділеннях. 

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. 

1.6. Залучати до викладання і керівництва практикою студентів та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, спеціалізацій кваліфікованих спеціалістів. 

1.7. Забезпечити студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації,  спеціалізацій 

на практичних заняттях і під час проходження виробничої та  переддипломної 

практик об’ємом роботи у відповідності до програм. 



1.8. Своєчасно проводити інструктажі з охорони праці та техніки безпеки. 

1.9. Брати  участь  у  проведенні  іспитів,  диференційованих  заліків  у  студентів  та 

слухачів  курсів  підвищення  кваліфікації,  спеціалізацій  після  проходження   ними 

виробничої та переддипломної практик. 

1.10. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-  

практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

 
2. Заклад вищої освіти зобов’язується: 

 
2.1. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни, правил охорони 

праці, внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки. 

2.2. Забезпечити збереження медичного обладнання, інструментарію, предметів 

догляду за хворими, навчальних кімнат, економну витрату електроенергії. 

2.3. Силами студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації, спеціалізацій у 

закладі охорони здоров'я підтримувати належний санітарно-гігієнічний режим. 

3.   Дану угоду складено терміном  на  5    років з  01.11.2018  р.  до  31.10.2023  р.  і  може 

бути  розірвано  достроково  за  згодою   сторін   або   на   підставах, установлених 

законодавством. 

4. Всі спори по даній угоді підлягають вирішенню паритетної комісії із 

представників навчального закладу та закладу охорони здоров'я. 

5. Угода підписана у двох примірниках:  один зберігається у закладі охорони 

здоров'я, другий -  у Кам'янському медичному коледжі. 

 
6. Підписи, печатки. 

 

 

 

Заклад вищої освіти: 

Комунальний заклад вищої освіти 

«Кам’янський медичний коледж» (підпис) (прізвище та ініціали) 

Дніпропетровської обласної ради» 
М.П. “    O f  ” 7 /  2 0 / /  року 

 

 
ЗАКЛАД 

•ОБЛАСНИЙЦЕНТР  
ЄКС’РЕнО! МЕДИЧНОЇ  

ДОПОМОГИ ТА  
МЕДИЦИНИ «А’ АСІ'РОФ»  

ДНіПРОПЕТРОБСпКОІ 

о б л а с н о ї  Радій 

і.к. 2613Е9А9 



УГОДА № 

про співпрацю між навчальним закладом та базою практики 

(закладом охорони здоров’я) 

 
Комунальний заклад вищої освіти «Кам’янський медичний коледж»  

Дніпропетровської обласної ради» в особі директора Тимченко Т.М., який діє на  

підставі Наказу МОЗ України за № 690 від 07.12.2005р. «Про затвердження  

Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних та  

фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації», Наказу Головного  

управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації від  

20.01.2012 за № 62 «Про затвердження баз для проведення всіх видів практики  

студентів Дніпродзержинського медичного училища» з однієї сторони та закладом  

охорони здоров'я «Кам’янський міський відділ лабораторних досліджень  

Дніпропетровського обласного лабораторного центру. Держсанепідслужба  

України» в особі головного лікаря Радченко О.Г. з іншої сторони заключили угоду  

про наступне: 

 
1. Заклад охорони здоров’я зобов’язується: 

 
1.1. Забезпечити умови для організації та проведення навчальної, виробничої та  

переддипломної практик студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації,  

спеціалізацій з наступних спеціальностей: 

- 223 Медсестринство (освітньо-професійних програм: акушерська справа, 

лікувальна  справа,  сестринська справа,  перший  (бакалаврський) рівень вищої 

освіти); 

- 221 Стоматологія (освітньо-професійна програма стоматологія ортопедична) 

на базі своїх відділень, клінічних та функціональних лабораторій та кабінетів 

1.2. Виділити для занять у закладі охорони здоров'я навчальні кімнати. 

1.3. Надати  можливість  користування  студентам  та  слухачам  курсів  підвищення 

кваліфікації,  спеціалізацій для ознайомлення,  навчання та оволодіння практичними 

навичками,  інструментарієм,   медичною   технікою,   медичною   документацією і 

предметами догляду за хворими у відповідних відділеннях. 

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. 

1.6. Залучати до викладання і керівництва практикою студентів та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, спеціалізацій кваліфікованих спеціалістів. 



1.7.    Забезпечити     студентів     та     слухачів     курсів     підвищення    кваліфікації, 

спеціалізацій   на   практичних   заняттях   і      під   час   проходження   виробничої та 

переддипломної практик об’ємом роботи у відповідності до програм. 

1.8. Своєчасно проводити інструктажі з охорони праці та техніки безпеки. 

1.9. Брати участь у проведенні іспитів, диференційованих заліків у студентів та  

слухачів курсів підвищення кваліфікації, спеціалізацій після проходження ними  

виробничої та переддипломної практик. 

1.10. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента- 

практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

 
2. Заклад вищої освіти зобов’язується: 

 
2.1. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни, правил охорони 

праці, внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки. 

2.2. Забезпечити збереження медичного обладнання, інструментарію, предметів  

догляду за хворими, навчальних кімнат, економну витрату електроенергії. 

2.3. Силами студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації, спеціалізацій у  

закладі охорони здоров'я підтримувати належний санітарно-гігієнічний режим. 

3.   Дану угоду складено терміном  на  5   років з  01.11.2018 р.  до  31.10.2023  р.  і  може 

бути  розірвано  достроково  за  згодою   сторін  або   на   підставах,  установлених 

законодавством. 

4.   Всі спори по даній угоді підлягають вирішенню паритетної комісії із 

представників навчального закладу та закладу охорони здоров'я. 

5. Угода підписана у двох примірниках: один зберігається у закладі охорони 

здоров'я, другий -  у Кам'янському медичному коледжі. 

 
6. Підписи, печатки. 

 

 

 

Заклад вищої освіти: База практики: 

Комунальний заклад вищої освіти 
Кам’янський міський відділ лабораторних 
досліджень Дніпропетровського обласного 

«Кам’янський медичний коледж» лабораторного центру. 
Дніпропетровської обласної ради» Держсанепідслужба України 

 
Т.М.Тимченко 

(прізвище та ініціали) 

 

 
20 4 ?  року 



Д О Г О В І Р  

про співробітництво між Комунальним закладом «Дніпропетровська  міська 

багатопрофільна клінічна лікарня № 4» Дніпропетровської обласної  ради» 

та комунальним закладом вищої освіти «Кам’янський медичний 

коледж» Дніпропетровської обласної ради» 

 
м. Кам'янське «  0 1 »  7/_____ 20 7.7р. 

 

 
Комунальний  заклад  «Дніпропетровська  міська  багатопрофільна   

клінічна лікарня  №  4» Дніпропетровської  обласної  ради» в особі головного   

лікаря  Чебанова  Костянтина  Олеговича,  діючого  на підставі Статуту, з однієї  

сторони, далі «База  практичного  навчання» та Комунальний  заклад  вищої  освіти 

«Кам’янський  медичний  коледж» Дніпропетровської  обласної  ради», в особі  

директора Тимченко  Тетяни  Миколаївни,  яка діє на підставі Статуту коледжу,  з  

другої  сторони,  далі «Коледж» відповідно до «Положення  про організацію  та 

проведення  практики  студентів вищих  медичних  та фармацевтичних   

навчальних  закладів  І-ІІ рівнів  акредитації»,  затвердженого  наказом   

Міністерства  охорони  здоров'я  від 07.12.2005 №  690 та  наказом департаменту  

охорони  здоров'я  Дніпропетровської  обласної  державної  адміністрації  від  

15.01.2019 №  37-о уклали  договір  про нижче наведене: 

 

 
1. ЗАГАЛ ЬШ  ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Обидві  сторони  приймають  на себе взаємні обов'язки  по спільній  

організації, удосконаленню  і забезпеченню  медичною  допомогою  населення  

регіону, що  обслуговуються,  навчально-виховного  процесу із здійснення   

заходів, що  направлені на підвищення  рівня підготовки студентів , а також  по  

співпраці в проведенні  сумісних  практичних  конференцій,  семінарів, (в разі  

згоди  обох  сторін) .  

1.2. Робота  по наданню  медичної  допомоги,  інші види спільної  діяльності  

проводиться  на базі структурних  підрозділів  Закладу (стаціонарних  відділеннях  

терапевтичного  та  хірургічного  профілю, лабораторіях,  в кабінетах  

функціональної  діагностики),  які спільно використовуються  і знаходяться  у  

робочому стані, укомплектовані  згідно з табелем  оснащення . 

1.3. Спільно  з викладачами  Коледжу організовуємо  та  проводимо  роботу з 

вивчення  практичних  навичок  в підготовці студентів . 

1.4.  Витрати  по  забезпеченню  виховного  процесу здійснюються  за рахунок  

коштів Коледжу,  витрати  пов'язані з утриманням  матеріально-технічної  бази  та 

веденням лікувально-діагностичного  пронесу за рахунок  коштів Закладу. 

1.5. Спільно  готувати  практичні конференції,  семінари,  (в разі згоди  обох   

сторін) 



2. ОБОВ'ЯЗКИ ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1. Створити належні умови для студентів Коледжу по вивченню  

практичних навичок та удосконалення професійної майстерності на базі  

відділень/центрів/лабораторій Закладу згідно Програми практики. 

 

2.2. Надати  можливість  студентам користуватись робочими  кабінетами,  

приміщеннями, лабораторіями, медичним інструментарієм, приладами,  

обладнанням, бібліотекою, технічною та іншою  документацією, необхідною  для  

проведення всіх видів практичної діяльності (виробнича , переддипломна ). 

2.3. Залучити високо професійних фахівців Закладу до  сумісної практичної  

роботи згідно планів та графіку освітнього процесу . 

2.4. Забезпечити студентам умови безпечної  роботи на кожному робочому 

місці з контролем дотримання правил техніки безпеки . 

2.5. Вести  облік  відвідування практичних занять студентами щоденно  в 

табелі,  на території Закладу. 

2.6.  Про   всі  порушення трудової дисципліни,  внутрішнього  розпорядку та 

про інші порушення повідомляти представника/керівника  практики від 

Коледжу. 

2.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного 

студента, в якій відобразити якість отриманих ним знань та практичних навичок 

на базі Закладу та іншу необхідну інформацію. 

2.8. Під час проходження практики запросити студентів на всі заняття, 

конференції, практичні семінари  . 

 
3. ОБОВ'ЯЗКИ КОЛЕДЖУ 

3.1. До початку кожної з практик надати Закладу для погодження Програму 

та строки проведення практики і список студентів . 

3.2. Забезпечити інформування студентів щодо необхідного дотримання 

трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку в Закладі . 

3.3. Організовувати  сумісні практичні конференції семінари  з  

представниками Закладу. 

3.4. Утримувати всі приміщення де проводяться заняття в чистоті і  порядку. 

Не допускати пошкодження медичного інструментарію,  приладів,  обладнання, 

та іншого майна  Закладу. 

3.5. Дотримуватись правил протипожежної безпеки та техніки безпеки па  

робочому місці. 

3.6. Використовувати всю медичну техніку, обладнання, прилади надані 

Закладом для роботи в розпорядження, суворо за призначенням. 

3.7.Забезпечити  роботу  викладачів  коледжу  на  базі  лікувального закладу 

згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 07.12.2005 №  690 та наказом 

департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації від 15.01.2019 №  37-о. 



4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 

4.1. У  разі виникнення  спорів, сторони  приймають  всі заходи  до їх  вирішення  

шляхом переговорів між офіційними представниками  Сторін. 

4.2.   Якщо  розв'язати  зазначені спори  шляхом  переговорів виявиться  

неможливим,  вони  будуть  вирішуватися  відповідно до чинного  законодавства  

України. 

4.3. Керівництво  «Бази  практики» несе відповідальність  нарівні з 

керівником «Коледжу» за забезпечення високого рівня навчально-виховної  

роботи, та практичної підготовки, яка проводиться в Закладі. 

 
Договір набуває чинності з дня його підписання сторонами і діє до 31 

грудня 2021 року. 

Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну  

силу -  по одному для кожної сторони. 

 

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

 
КЗ «Дніпропетровська міська Комунальний заклад вищої освіти  

багатопрофільна клінічна лікарня №4» «Кам’янський медичний коледж»  

Дніпропетровської обласної ради» Дніпропетровської обласної ради»  

49102 м. Дніпропетровськ Юридична адреса: 

вул. Ближня, 31 51931, м. Кам’янське, вул. Медична, 7 

р/р 354130010000843 ЄДРПОУ 02011166 

ГУДКСУ м.Дніпропетровська р/р 35419064027146, 35424264027146  
МФО 8 0 5 0 L ^ 7 v k p a ^ 4 x  Держказначейська служба України 

м. Київ. МФО 820172 

Свідоцтво платнжаДІДВ 03316419 



УГОДА 

про співпрацю між навчальним закладом та базою практики 

(закладом охорони здоров'я) 

 
Комунальний заклад вищої освіти «Кам’янський медичний коледж»  

Дніпропетровської обласної ради» в особі директора Тимченко Т.М., який діє на  

підставі Наказу МОЗ  України за  №  690 від 07.12.2005р. «Про затвердження  

Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних та  

фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації», Наказу Головного   

управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації від  

20.01.2012 за № 62 «Про затвердження баз для проведення всіх видів  практики  

студентів Дніпродзержинського медичного училища» з однієї сторони та закладом  

охорони здоров'я Комунальний заклад «Кам'янська міська стоматологічна  

поліклініка» Дніпропетровської  обласної ради» в особі головного лікаря  

Труханової Н.М. з іншої сторони заключили угоду про наступне: 

 
1. Заклад охорони здоров'я зобов’язується: 

 

1.1. Забезпечити умови для організації та проведення навчальної, виробничої та  

переддипломної практик студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації,  

спеціалізацій з наступних спеціальностей: 

- 221 Стоматологія (освітньо-професійної програми: стоматологія  ортопедична) 

на базі своїх відділень, клінічних та функціональних лабораторій та кабінетів 

 
1.2. Виділити для занять у закладі охорони здоров'я навчальні кімнати. 

1.3. Надати  можливість  користування  студентам  та  слухачам  курсів  підвищення 

кваліфікації,  спеціалізацій для ознайомлення,  навчання та оволодіння практичними 

навичками, інструментарієм, медичною технікою, медичною документацією і  

предметами догляду за хворими у відповідних відділеннях. 

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. 

1.6. Залучати до викладання і керівництва практикою студентів та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, спеціалізацій кваліфікованих спеціалістів. 

1.7. Забезпечити студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації,  спеціалізацій 

на практичних заняттях і під час проходження виробничої та  переддипломної 

практик об’ємом роботи у відповідності до програм. 



1.8. Своєчасно проводити інструктажі з охорони праці та техніки безпеки. 

1.9. Брати участь у проведенні  іспитів, диференційованих заліків у студентів та  

слухачів курсів підвищення кваліфікації, спеціалізацій після проходження ними  

виробничої та переддипломної практик. 

1.10. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента- 

практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

 
2. Заклад вищої освіти зобов’язується; 

 
2.1. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни, правил охорони 

праці, внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки. 

2.2. Забезпечити збереження медичного обладнання, інструментарію, предметів 

догляду за хворими, навчальних кімнат, економну витрату електроенергії. 

2.3. Силами студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації, спеціалізацій у 

закладі охорони здоров'я підтримувати належний санітарно-гігієнічний режим. 

3. Дану угоду складено терміном на 5 років з 01.11.2018 р. до 31.10.2023 р. і може  бути 

розірвано достроково за згодою сторін або на підставах, установлених  

законодавством. 

4. Всі спори по даній угоді підлягають вирішенню паритетної комісії із  представників 

навчального закладу та закладу охорони здоров'я. 

5. Угода підписана у двох примірниках: один зберігається у закладі  охорони  здоров'я, 

другий -  у Кам'янському медичному коледжі. 

 
6. Підписи, печатки. 

 

 

 

Заклад вищої освіти: База практики: 

Комунальний заклад вищої освіти Комунальний заклад 

«Кам’янський медичний коледж» «Кам'янська міська стоматологічна 

Дніпропетровської обласної ради» поліклініка» Дніпропетровської 

обласної ради» 


