
ДОГОВІР № 
про проведення практики студентів у 2020-2025 рр.

м. Київ «Zj? » 2020 р.

Заклад вищої освіти Університет „Україна” (надалі Університет), в 
особі президента Таланчука Петра Михайловича, що діє на підставі 
Статуту, з одного боку, та Комунальне некомерційне підприємство 
Київської обласної ради ’’Київський обласний онкологічний диспансер” 

(далі - База практики) в особі директора Ременника Олега Ісаковича, 
що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про надання 
можливості проведення практики студентів спеціальностей 091 
«Біологія», Університету у підрозділах Бази практики.

1. БАЗА ПРАКТИКИ зобов’язується:

1.1. Прийняти на практику студентів спеціальностей 091 «Біологія» 
Університету згідно календарного плану або за індивідуальним навчальним 
планом у 2020 - 2025 рр.
1.2. Призначити наказом кваліфікованого спеціаліста для безпосереднього 
керівництва практикою.
1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, 
не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають 
програмі практики та майбутній спеціальності.
1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому 
місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці, у разі потреби 
навчити студентів-практикантів безпечних методів праці.
1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від Університету 
можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, бібліотекою, іншими 
приміщеннями, технічною і іншою документацією, необхідною 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 Університет.
1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента- 
практиканта в Щоденнику.

2. УНІВЕРСИТЕТ зобов’язується:

2.1. Надавати Базі практики узгоджену з нею програму та список студентів, 
яких направляють на практику (Наказом).
2.2. Призначити керівниками практики від Університету кваліфікованих 
викладачів.
2.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил 
внутрішнього трудового розпорядку.
2.4. Забезпечити студентів спецодягом, запобіжними засобами та витратними 
матеріалами, необхідними для виконання програми практики.



3. Відповідальність сторін за невиконання договору

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків 
щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в 
Україні.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються 
в установленому порядку.
3.3. Договір набуває чинності після підписання сторонами і діє на протязі 
2020 - 2025 рр., якщо жодна із сторін не ініціює його розірвання.
3.4. Після закінчення терміну дії Договір вважається автоматично 
продовженим на п’ятирічний строк, якщо жодна із сторін не ініціює його 
розірвання.
3.5. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу - по одному Базі практики й Університету.

4. Юридичні адреси та підписи Сторін

УНІВЕРСИТЕТ БАЗА ПРАКТИКИ

Заклад вищої освіти «Відкритий 
міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»

Комунальне некомерційне
підприємство Київської обласної 
ради "Київський обласний 
онкологічний диспансер"

м. Київ, вул. Хорива, 1Г, 04071
Адреса для листування: м. Київ, вул.
Львівська, 23, корп. 2, 03115
Тел/факс: +38 044 409 24 16
Електронна адреса

м.Київ, вул Боговутівська, 1, 04107

+38 044 483 11 23

0.1. Ременник


