
        Додаток 1 
До Положення про  проведення  

практики здобувачів  освіти ВСП «БФК  

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка 

 

ДОГОВІР № ____ 

про проведення практики здобувачів фахової передвищої освіти 
 

 
місто ___________________              « ____» ____________ 20__ р. 

 
Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного 

закладу «Луганський національного університету імені Тараса Шевченка» (далі – Коледж) 
в особі директора Сапіжака Михайла Степановича, що діє на підставі Положення про 
коледж, з однієї сторони і, ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи тощо) 

(надалі – база практики) в особі _________________________________________________ 
(посада) 

____________________________________________________________, який діє на підставі 
                                                              (прізвище, ініціали) 

_______________________________________________________________  з іншої сторони,  
                 (статут підприємства, розпорядження, доручення)  

уклали між собою цей Договір про проведення практики здобувачів фахової передвищої 
освіти (надалі – «Договір») про наступне: 
 

1. Предмет договору  
1.1.База практики на умовах, передбачених цим Договором приймає здобувачів 

фахової передвищої освіти для проходження практики за направленням Коледжу.  
 

2. Права та обов’язки сторін 

2.1. База практики зобов'язується і має право: 
2.1.1. Прийняти на практику студентів (здобувачів фахової передвищої освіти) з 

таких спеціальностей згідно з календарним планом: 
 

№ 

з/п 

Код і назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Курс Види практики Кількість 

студентів 

Термін практики 

початок кінець 

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 
2.1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для керівництва практикою. 
2.1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати використання їх на посадах і роботах, що не відповідають програмі практики та 
майбутній спеціальності. 



2.1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці 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. 

2.1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися лабораторіями, 

майстернями, кабінетами, бібліотекою, технічною та іншою документацією Бази 

практики, яка необхідна 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 Коледж в триденний термін. 

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента-

практиканта, в якій  відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним  

звіту. 

1.8. Додаткові умови____________________________________________________ 
 

2.2. Коледж зобов’язується: 

2.2.1 До початку практики надати Базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику. 

2.2.2 Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.2.3 Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією Бази практики 

нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики. 

2.2.4. Додаткові умови____________________________________________________ 
 

3. Відповідальність Сторін і строк дії договору: 

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 цим Договором, вирішуються 

у встановленому законодавством України порядку. 

3.3. Договір набуває сили після його підписання Сторонами і діє до кінця практики 

згідно з календарним планом. 

3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному – Базі практики і Коледжу. 
 

4. Місцезнаходження Сторін: 

Коледж:        

                     Тел. 

 

База практики:  ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Підписи та печатки 

 

Від Коледжу              :                                                   Від бази практики: 

___________  Сапіжак М.С.                                           ____________     _________________ 
     (підпис)                                                                                 (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

 

  

М.П.  «___» __________20__р.                                      М.П.   «____» ____________ 20__р. 

 

 


