
ДОГОВІР № / '- З / ґ ^  
про проведення практики студентів

місто Полтава « ґ ї г ^ ґ  20хг>р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій, 
що діє на підставі Статуту, і. з другої сторони__________________________________ _

.£^3^ / і  „  ̂ ___
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі £}- ,

^  / У "  ~  <г г  <гу <- <г у & Ґ ґ /

(посада)ада)

(прізвище та ініціали)

що діє на підставі / £ 7^ ^
(статут пістрі

? у ^ ',- ^ у ^ ? ^ (далі - Сторони),
иємдува, розпоряд , доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

_/ ҐҐі'/Гґі. ■ * 3
/

------——- - --------- -—_
.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для 

керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконанім студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад і виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови •—___________________________________________



1

2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови —_____________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
ИА 518201720000035221211009150

База практики :
У гу

/'/'

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:

ї
(підпис) /  (прізвище та ініціали)

М.П. <&Х~ 2(к39року



ДОГОВІР № / - / З / / / /  
про проведення практики студентів

місто Полтава / 1 20 і ( р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій, 
що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони___________________________________

'  [назва підприємства, організації, установи то]

(надалі -  База практики), в особі
ошді)

( п о с а д а ) /(посада)

(прізвище та ініціали)

що діє на підставі (далі - Сторони),
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

3 / г о £ -/ і.о х З х
У

.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для
керівництва практикою.

1.3. Створити належні умови для виконанім студентами програми практики, не 
допускати їх використання до зайняття посад і виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов'язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови —____________________________________________



2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови ______________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
ИА 518201720000035221211009150

База практики : „ ' У л У У іґ - А  АгГг

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та нсчдткн: .£
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місто Полтава

ДОГОВІР № 7^}
про проведення практики студентів

« ^ 7 » &£ 20^ Р-
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 

академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій, 
що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони ^ ^ — ^

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі____ С/і /'и іг2
Ш аш гаи  & 0_

що діє на підставі
(прізвище та ініціали)

(далі - Сторони),
(статут підприємства, ршіюртдження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

У .: 0 7І*/и>6:  У
'Ж *

А
(7

)
.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для

керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад і виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови_______________________________________________



2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
ИА 518201720000035221211009150

База практики : і/'Р 'ї ,, /  _____________________________



місто Полтава

ДОГОВІР № Ж  -  /& /&  
про проведення практики студентів

« ^  ^  ^ 20 ̂ р .

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій, 
що ді£на підставі Статуту, і, з другої сторони УУ У У  У  с. X2 _______

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі І(Ж і ї ї /

Уиш АЬиШ ікиажжУма
Жии/іе/^ОіО ШЖс'-сЖыеУ

що діє на підставі
(прізвище та ініціали)

і/Ж__________
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

(далі - Сторони),

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

/А у/ у А у  т е у /у у у . / у у у / % І. А у и г У
</ У / 0 3 , 0 ? ,  У У У У

"У , / у/7 ?
С/ г

/ І

.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для
керівництва практикою.

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

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови_______________________________________________



2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4ЛОридичнГадреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ. р/р 
ПА 518201720000035221211009150

База практики : <Р С 7 е / ї и і н с ї  г е / ’/ /  о ї(\Щ
ШждКаи п // С р /. ї'УиІОУ'З

5. Підписи та печатки:
Заклад вищої освіти: База практики:

Керівник



ДОГОВІР № 4 - І  з  А  
про проведення практики студентів

місто Полтава « 40 » % <? ( н л  2020 р
. / ' " * С/

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі - Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій,
що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони

ТІ р Д  > /Т О ! ЗсСі ^ ____і '/Тсс С? /-С( и. -у С4 КД-і _̂___________________________________

(назва підприємства, організації, установи тощо) 
(надалі- База практики), в особі

Г к. ^  Г а  е  л ,  к  к  л  , Л ^  к г* . /•- є  н  Я  . А_ _ _ _ _ _ _
(посада)

(прізвище та ініціапи)
ЩО діє на підставі є ^  а  ^  а ______________ ____________ ( далі -  Сторони),

уклали між собою Договір про наступне:

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

і У Г/ УаТ'-чс-І'і У) і ід Оь - о~ь СЧ гого
/

к ?  лО 3-і і
1 /

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх використання до зайняття посад і виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутній спеціальності.
1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.
1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами та 
інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.
1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.
1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.
1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характерн стику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.
1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.
Додаткові умови б е  ̂ к п у ? о го о  . л  с ^  а % о к



2.3аклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не пізніше ніж за 
тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3.Забезпечити додержання 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.
2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики через знищення 
курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у встановленому порядку.
2.5. Додаткові умови —__________________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і 
проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у встановленому 
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 Закладу вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 
вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 Державна 
казначейська служба України м. Київ, р/р ИА 518201720000035221211009150 
База практики:

5. Підписи та печатки :

Заклад вищої освіти : База практики:



місто Полтава

ДОГОВІР № ЛЗ /Л Л  * 3  
про проведення практики студентів

« 7 0  у, 0 3  20

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій, 
що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони___________________________________

-7У7',.
(назвЙтідприємства, організації, установи тощо) І  ^  ^

(надалі -  База практики), в особі (у Сс/ІІА. /?ЮлСс~ С гг/ґЛ Л Л їс 7 С
"7 (тугада) І ~

О ?? <%■&/€#*£>

що діє на підставі
(Прізвище та ініцгали)

(статут^вдпригж^тва, розпорядження, доручення)
(далі - Сторони),

уклали між собою Договір про наступне:

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

^  /£^'/7^/7 ■ / 7 Ш У Л І, ■

7 / ^7 0? 23? *7, і? 3 , О  Л
/  . г

/7 ?  с _
(У  /  гі

! іУ
.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для

керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад і виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови —- ----------------------------------------------------------------



2. Заклад вищої освіти зобов'язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови ~ — ■■■_______________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
ИА 518201720000035221211009150

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:



ДОГОВІР № / ? - / & / £  
про проведення практики студентів

місто Полтава « ^ У>______ 20 - р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій, 
що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони ^ с у  Є У  -3-с е  є е ________

/ С г і У  С її С СЯУ+С'в
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі

що діє на підставі /уУ -Л
/  (ста-д^г підприо

(далі - Сторони),
: підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

У Т / ї у І Ї І - у <Г У  <

С Я  О Ъ

/

У У ' 
/

У
у ? Є у / у с У 2 ) 1

.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для 
керівництва практикою.

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

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови ^  < / о



2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
ИА 518201720000035221211009150

База практики :
>̂/£1

о  -<?-< '  і  /С <:Л
-су ґ С / ґ  А  сС д£

5. Підписи та печатки:
База практики:



ДОГОВІР № У ' ' У  
про проведення практики студентів

місто Полтава « /£  » _____ 20^  р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій,
що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони___________________________________

У / £  / £ £ & £ . / '  с £-& г і £ « . ^ _________________
(*тзва підприємства, організації, установи тощо) ^  у

(надалі -  База практики), в особі______________________________________________
(посада)

(прізвище та ініціали)

що діє на підставі_________________________________________ (далі - Сторони),
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

/ ,  с 0 3  <3 5 7 ^ 3 7  М 'Л ї ;
/

т ф  О  3
Г -/7?  — < 7/ )

.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для 
керівництва практикою.

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

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов'язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови________ _______ ___________________ ______ ______



2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
ИА 518201720000035221211009150

База практики : <иг гг<'г'с*.л
^ ^  '2  і З  » V  і—  '/

--------

5. Підписи та печатки:
База практики:Заклад вищої освіти:



ДОГОВІР № 
про проведення практики студентів

місто Полтава « >У» 20ДУр.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 

академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій,
що діє на підставі Статуту, і. з другої сторони___________________________________

У У
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі < ґ^
7 (посада) Т-7 7

(прізвище та ініціали)

що діє на підставі
(статут ітУГпригма^а, розпорядження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

(далі - Сторони),

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

/ ; /?  О 3
Г / /

---- -

^ ------
.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для

керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад і виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови — __________________________________________



2. Заклад вищої освіти зобов'язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови —_____________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р
ИА 518201720000035221211009150

База практики : де
ІЖ 2

5. Підписи та печатки:



ДОГОВІР № / 4 5 / к з :  ̂  
про проведення практики студентів

місто Полтава « 7£ ' » ______ 20^ '  р.

Ми, шо нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій.
шо діє на підставі Статуту, і, з другої сторони

/ _ £  <?£>
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі йи/МСриуи-
( н о с а л а ) 7

_______________ ‘іСШіиснМіССС Р-б
(прізвище га ініціали)

що діє на підставі е/палш/пу
(стату’тшідприсмства. розпорядження, доручення)

(далі - Сторони),

уклали між собою Договір про наступне:

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

5 О 3е г

; т~
.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для

керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад і виконання робіт, що не відповідають 
проірамі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення пракгики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови_______________________________________________



2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики проіраму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, шо виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вишої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вишої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ. р/р 
ІМ  518201720000035221211009150

База практики : Ж ’МТЛІШги оГа .̂ Ш > Іуґ.

\ \>  о , __^  •*> и

20^&Я>оку

5. Підписи та печатки:
База практики:

АРАНЧІИ

і Перевірен 
I юристом



ДОГОВІР №

місто Полтава

про проведення практики студентів

« / / » / З ____2 0 ^  р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій,
що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони _________________________________

& /  Г /  .

(назва піліригмсіва. організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі инШ Ь/*н/Х Л  СШ///]:угіС_______________
(посада) /

'/

У  3-і СЬ
(прізвище та ініціали)

що діє на підставі (далі - Сторони),
! статут (гілярйсмства. розпорядження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

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

-V? 
з п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

/ - / З С С Г - З .О Ї/ /

.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для
керівництва практикою.

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

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови_______________________________________________



2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
ІІА 518201720000035221211009150

База практики : ш  іІЛ _________
ш . .ф  /7. ‘ВіУЛг <л.сШ.І£'/ІСЬ£/1. Ш _______________________________________

5. Підписи та печатки:
освіти:

В. АРАНЧІИ

року

База практики:

Керівник
/ ■ І ' ]!
/ (д V
(підпис) (прізвище та ініціали)

[ л: Н і і 1 , V
.Г .4%'’; : . V *

М.П. « й< » 20/^



ДОГОВІР № / '  З
про проведення практики студентів

місто Полтава Ж »  20^ " р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 

академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій, 
що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони __________________________________

.9^  ДА
(назва підприємства, організації, у

.

установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі
(посада)

^  ________
(прізвище та ініціали)

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

уклали між собою Договір про наступне:

(далі - Сторони),

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

/З ' /
С" /С ’ у ?  с ' 6 £ 2 .0 6

/ /

.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для
керівництва практикою.

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

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови —____________________________________________



2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови —_____________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розраху нкові раху нки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
ИА 518201720000035221211009150

База практики : /3 -

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:

У  и



місто Полтава

ДОГОВІР № ____
про проведення практики студентів

20 2 /2 \).

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій, 
що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони_____________________________

(назва підприємства, організації, установи тощо)
, ;г У  ^  с

~ст~
(надалі -  База практики), в особі__

шМт&щ.
2 и куц ллцукз &  $ . '

(посадам

'/№ М Ш >

що діє на підставі 0У/Л їУ £& .іУ 'С іЄ^
(статут Підприємства, рол

уклали між собою Договір про наступне:

(пріввище та ініціали) 

іпорядженнл, доручення)

<?ф '

(далі - Сторони),

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

/
У х  —

.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для
керівництва практикою.

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

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов'язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови —■___________________________________________



л

2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови —_____________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
ИА 518201720000035221211009150

Заклад вищої освіти: База практики:



ДОГОВІР № / - / 2 / г 2 . /  
про проведення практики студентів

місто Полтава » <г&~* 2 0 .
Ми. що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 

академія (далі - Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій, 
шо діє на підставі Статуту, і, з другої сторони___________________________________

(назва пілпригмсіва, орі анбйції. у станки іі тощо)

(надалі -  База практики), в особі
^ 2  ( у  /  (посад~ ЇГ

0/У<£А'СУР<? ^  ̂  <*<_ ______
(прізвище та ініціали)

що ліс на підставі
(статут іидпри^ггва. розпорядження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

(далі - Сторони),

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики
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.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для
керівництва практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх використання до зайняття посад і виконання робіт, шо не відповідають 
програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов'язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови —____________________________________________



2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови ______________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
иА 518201720000035221211009150

База практики : ______________
--------------------- ^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Підписи та печатки:
Заклад вищої освіти:

лаг Су

В. АРАНЧІЙ

року

База практ



ДОГОВІР № 7 ' / 7 / 7 7  
про проведення практики студентів

місто Полтава « / 7  » 7  7 _____ 20_^£"р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі ректора академії Валентини Аранчій, 
що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони___________________________________

(на&а підприємства, д^ганізації, увТанови тощо)

(надалі -  База практики), в особі______ІЛ<УУї^іУау_____________________________
І (пос ад а)

____________________ ^ ' і о и і \ и о 2 О . Ю___________________________________
(прізвище та ініціали)

що діє на підставі_____________ С дунГЛ іХєриХ/_______________ (далі - Сторони),
(статут підприємства, р<УіІгоряд^сйння, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

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

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

Г У
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.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для
керівництва практикою.

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

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці. Проводити інструктажі з 
охорони праці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Повідомляти Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення.

1.7. Надавати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.8. Зробити після закінчення практики необхідні записи в щоденнику практики; 
надати відгук-характеристику в щоденнику практики на кожного студента, в якій 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

1.10. Додаткові умови_______________________________________________



2. Заклад вищої освіти зобов'язується:
2.1. До початку практики узгодити з Базою практики програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень надати список студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання 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.

2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 
через знищення курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) та звітів з практики у 
встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю України.
3.2. Усі суперечки, шо виникають між Сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 Закладу 

вищої освіти.

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:
Заклад вищої освіти: Полтавська державна аграрна академія, 36003, м. Полтава, 

вул. Г. Сковороди, 1/3, тел/факс 0532-500-237, код ЗКПО 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р 
ИА 518201720000035221211009150

База практики : 7ДД \
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5. Підписи та печатки:
База практики:

с) сі>
(прізвище та ініціали)
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