
Форма № Н-6.01 

ДОГОВІР № 43/20 

про проведення практики студентів 
вищого навчального закладу 

м. Миколаїв      "13" січня 2020 р. 
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Миколаївський 

міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу 
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (далі – 
навчальний заклад), в особі Старєвої А.М., діючого на підставі Положення 
"про Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини "Україна", і 
з другої сторони Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної 
реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія», в особі директора Шепель О.Г., 
діючого на підставі Положення (далі – сторони), уклали між собою договір 
про проведення практики студентів вищого навчального закладу на базі вище 
зазначеної організації. 

1. База практики зобов'язується: 
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

 

№ 
з/п 

Напрям підготовки. 
Професійне 

спрямування/спеціальність 
Курс Вид практики 

Термін практики 
(початок – 
закінчення) 

1 231 «Соціальна робота» 
ІІ, ІІІ 

ІV 

відповідно до 
навчального 

плану 

згідно графіку 
освітнього процесу  

2 053 «Психологія» 
ІІ, ІІІ 

ІV 

3 
223 «Фізична терапія, 

ерготерапія» 
ІІ, ІІІ 

ІV 

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою. 

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми 
практики, не допускати їх використання до зайняття посад та виконання 
робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху. 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 
робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний 
та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів 
безпечних методів праці. 

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися 
матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, 
необхідними 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 вищий навчальний заклад. 

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного 
студента-практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, 
якість підготовленого ним  звіту тощо. 

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та 
дипломних робіт за результатами діяльності підприємства, що не становить 
державну, комерційну чи іншу охоронювану законом таємницю, на 



 
 


