Додаток 4
ЗАТВЕРДЖ ЕНО:
Наказ М іністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.01
УГОДА №
на проведення практики студентів вищ их навчальних закладів
------ 2 (Ь ^ _ р .
місто Івано-Ф ранківськ
?'4 ”
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
(далі - вищий навчальний заклад), в особі рр/і ґґІС^О-___ — с

-------------

------------------------ ------------------(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі______
і, з другої сторони,
г

ґТ
/уґґТТ^/__________ ________

р

_____________________________ _____ ’

Л ^татуг аЬо доручення)

ТзОВ «Ф ірма Надія»-------------- ---- .--------------------------------------------------------(назва підприємства, організації, установи)

(далі - база практики), в о с о б і__заступника д и р екто р а____________________________________
(посада,

Роговської Т.М.

_______________________________ _______________ щ0 д ^є на підставі

прізвищ е т а ініціали)

статуту підприємства______________________________________
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:
1. База практики зобов‘язується:
1.1. П рийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

8.

Ш ифр і назва
напряму підготовки,
спеціальності
241 Готельноресторання справа
242 Туризм
028 М енеджмент
соціокультурної
діяльності
051 Економіка
055 М іжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії
081 Право
071 О блік і
оподаткування
072 Ф інанси,
банківська справа та
страхування
073 М енеджмент

9.

074 Публічне

№
з/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Курс

Вид
практики

К ількість
студентів

Строки практики
закінчення
початок

10.

11.

12.

управління та
адміністрування
075 М аркетинг
121 Інженерія
програмного
забезпечення
122 К омп'ю терні науки
та інформаційні
технології
123 К омп'ю терна
інженерія

13.

231 Соціальна робота

14.

035 Ф ілологія
(англійська м ова і
література)
035 Ф ілологія
(німецька м ова і
література)
035 Ф ілологія
(польська м ова і
література)
035 Ф ілологія
(французька м ова і
література)

15.

16.

17.

1.2. Надіслати до вищ ого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття
на практику студента (ів).
1.3. П ризначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва
практикою.
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати
використання їх н а посадах та роботах, що не відповідаю ть програмі практики та майбутній
спеціальності.
1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити
обов‘язкові інструктаж і з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби
навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом,
запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами,
встановленими для ш татних працівників.
1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам-методистам практики від навчального
закладу мож ливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками,
технічною та інш ою документацією , необхідною для виконання програми практики.
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі поруш ення трудової
дисципліни, внутріш нього розпорядку та про інші поруш ення повідомляти вищий
навчальний заклад.
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в якій
відобразити якості підготовленого ним звіту.
1.9. Додаткові у м о в и _______________' 6 " _____________________________________________
2. Вищ ий навчальний заклад зобов‘язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму
практики, а не пізніш е ніж за тиждень - список студентів-практикантів, які направляються
на практику.
2.2. Призначити керівниками-методистами практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додерж ання 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 відповідаю ть за невиконання покладених на них обов язків щодо організації і
проведення практики згідно з законодавством про працю України.
3.2. Всі суперечки, щ о виникаю ть між сторонами за цією угодою , вирішуються у
встановленому порядку.
3.3. У года набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики кожного року
згідно з календарним планом до 2021 року.
3.4. У года складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному
закладу.
4. М ісцезнаходж ення сторін і розрахункові рахунки:
Навчального закладу ------------------------------- ----------------------------- -------------------------------------Пах/ 1

'ґ/> Бази п р ак ти к и ________ _____ ''

______/ м

-----~
і-----

^ ^Й щ іи си ^та печатки:
Уп^£Ь^и

База
ья^я лпракти

навчальнии заклад:

року

М.П.

ризначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства, установи
ного закладу про проведення практики студентів,
бланка А4 (21 0 x 2 9 7 мм), 2 сторінки.

