
Договір №
про проведення практики студентів закладу вищої освіти

Місто Дубно 4 « /03  » ______ 2І)<//?]).

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Лубенська філія Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна», (далі -  заклад вищої освіти), в 
особі директора Музики Володимира Павловича, що діє на підставі доручення № 1/17-66 
від «26» грудня 2018 року, і, з другої сторони, ,

(наша підприємства, організ^ЙГустанови) ^

(далі -  база практики), в особі Аґ>. __________________
(посада, прізвище та ініціали)

___________________________, що діє на
підставі
 ______________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

(далі -  Сторони), уклали між собою даний договір про проведення практики студента
_____________________ Богатька Василя Васильовича______________

І.База практики зобов‘язується:
1.1. Прийняти студента на практику згідно з календарним планом:

№
з/
11

Шифр і назва 
напряму підготовки, 

спеціальності

Курс Вид
практики

Кількість
студентів

Строки практики
початок закінчення

1 Галузь знань 08 «Право» 
Спеціальність 081 «Право» III

Навчальна
практика 1

13.01.2020 р. 09.02.2020 р.

1.2. Надіслати до закладу вищої освіти повідомлення встановленого зразка про 
прибуття на практику студента.
1.3. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для безпосереднього керівництва 
практикою.
1.4. Створити необхідні умови для використання студентом програми практики, не 
допускати використання його на посадах та роботах, що не відповідають програмі 
практики та майбутній спеціальності.
1.5. Забезпечити студентові умови безпечної роботи на конкретному робочому місці. 
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У 
разі потреби навчати студента-практиканта безпечних методів праці.
1.6. Надати студентам-практикантам можливість користуватись кабінетами, 
бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання 
програми практики; збирати інформацію, яка не є комерційною таємницею для 
підготовки звіту про проходження практики.
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1.7. Забезпечити облік виходу на практику студента-практиканта. Про всі порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 
заклад вищої о івіти.
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на студента-практиканта, в 
котрій відобразити належність виконання програми практики та якості підготовленого 
ним звіту тощо.
1.9. Додаткові умови .— _________________________________________________________

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати студенту договір, направлення, повідомлення та 
програму практики для погодження на базі практики.
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 несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків 
щодо організації і проведення практики відповідно до вимог чинного законодавства 
України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цим договором, вирішуються у 
встановленому порядку.
3.3. Договір набирає законної сили з моменту його підписання сторонами і діє до 
кінця практики згідно з календарним планом.
3.4. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному примірнику для кожної із Сторін.

4. Юридичні адреси та реквізити сторін: 

Заклад вищої освіти
Дубенська філія
Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна»
35600, Рівненська обл., м. Дубно,

кої філії 
аїна»
узика В.П. 
різвище та ініціали)

20 року

ініціали)

20„^р оку


