
УГОДА
про співпрацю між Департаментом освіти, науки та молодіжної політики 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації та 
.'Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»

20 ] 6 р. м. Івано-Франківськ

департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 
обласірої державної адміністрації (далі - Департамент) в особі директора 
департаменту Кімаковича Віктора Євстахійовича, з одного боку, та Державного 
вищого навчального закладу « Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (далі -  Університет) в особі ректора проф. Цепенди Ігоря 
Євгеновича , з другого боку, уклали угоду про наступне:

ї 11 ; 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
{і.І. Предметом угоди с співпраця департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника щодо 
реалізації законів України "Про освіту", "Про вишу освіту", "Про загальну 
сереі)йю освіту", державної та регіональної програм розвитку освіти в Україні. 
Основними завданнями угоди є:

«забезпечення якості професійної і практичної підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації освітянських кадрів;

^запровадження в практику роботи навчальних закладів області сучасних 
інформаційних технологій навчання, організації навчального процесу, нового 
змісту освіти, які сумісні із європейськими підходами, сучасних систем 
контролю якості знань учнів шкіл та студентів університету;

^інтеграція освіти і науки, активне використання наукового потенціалу 
університету, новітніх теоретичних та практичних здобутків педагогів- 
новаторів, педагогічних працівників області;

«апробація, впровадження нових педагогічних технологій;
• організація науково-дослідницької, експериментальної роботи з питань 

освітянської тематики. Сприяння впровадженню результатів наукових 
досліджень і розробок у навчальний процес;

• підготовка, апробація та видання високоякісної навчальної літератури 
нового змісту. Всебічна підтримка розробки оригінальної навчально-методичної 
літератури, зокрема на електронних носіях, для дистанційного та екстернатного 
оволфцпня освітоіо;

• вдосконалення механізму добору та залучення на навчання обдарованих 
учнів: шкіл області;
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1.1.8. Організовує і проводить факультативні заняття в Івано- 
Франіківському обласному інтернаті для обдарованих дітей з сільської 
місцевості.

2.2. Департамент:
2.2.1. Розробляє та узгоджує з університетом щорічні плани спільних 

заходів.
2.2.2. Надає університету бази для здійснення виробничих і навчальних 

практик студентів інститутів, факультетів та проведення різних форм 
навчально-науково-методичної роботи, сприяє їхній організації (згідно з 
окремою угодою).

21.2.3: Бере участь у проведенні конференцій, педагогічних читань,
семінарів, круглих столів, педагогічних досліджень, розробці методичних 
матеріалів для педагогічних працівників закладів освіти.

2.2.4. Здійснює моніторинг рівня професійної підготовки вчителів 
випускників університету, вносить пропозиції університету щодо його 
підвищення.

2.2.5. Залучає викладачів університету до участі у роботі обласних, 
районних підсумкових учительських конференцій.

2.2.6. Сприяє залученню студентів Університету для роботи у дитячих 
закладах оздоровлення у літній період.

2.2.7. Сприяє залученню студентів Університету, носіїв іноземних мов для 
роботи у літніх таборах)на громадських засадах).

і 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
-ІТ: Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання умов 

договору.
3.2. Усі питання, що виникають між сторонами з приводу виконання цієї 

угоди|;вирішуються в установленому чинним законодавством порядку.
. ] ' ' '

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ, ПОРЯДОК її ЗМІНИ 
ТА ПРИПИНЕННЯ її  ДІЇ
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4. Г. Термін дії угоди 5 (п’ять) років з дня її підписання обома Сторонами.
4-2.Зміни до угоди вносяться лише за згодою Сторін.
4 .3 . ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефанйка» та Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано- 
Франківської обласної державної адміністрації можуть достроково припинити 
дію угоди в односторонньому порядку, письмово попередивши другу Сторону 
за мірянь до цього.

4.4. Угода складена в двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу.



Втілення завдань здійснюватиметься через такі форми роботи:
«науково-теоретичні, науково-практичні конференції, педагогічні читання, 

семінари з актуальних питань розвитку освіти в Україні, зокрема на 
Прикарпатті;

«спільні засідання кафедр університету і методичних об’єднань шкіл 
області. Сумісна підготовка підручників, посібників, науково-методичних 
розробок, наукових статей, програм, методичних рекомендацій;

«лекції, групові та індивідуальні консультації для педагогічних 
працівників;

«проведення з учнями навчально-тренувальних зборів з базових предметів 
(з метою підготовки до олімпіад);

«проведення педагогічних і навчальних практик студентів університету в 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області;

«проведення спільних культурно-мистецьких та масових заходів;
«залучення працівників Департаменту до участі в інститутських, 

факультетських к ом іс ій  питань працевлаштування випускників.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника:
2|. 1.1. Бере участь у проведенні спільних науково-методичних заходів, які 

організовуються Департаментом, інститутом після дипломної освіти,
навчальними закладами області (конференції, педагогічні читання, семінари 
тошо).

2.1.2. Надає допомогу (науково-педагогічними кадрами, матеріальною 
базою) у проведенні ІО-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, II етапу 
конкурсу - захисту робіт учасників МАН та підготовці команд до олімпіад та 
конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів.

2.1.3; Надає допомогу в організації апробації науково-методичних 
матеріалів, нових технологій навчання, які пропонуються Департаментом.

2.1.4. За можливості, сприяє забезпеченню Департамента навчальними 
підручниками, посібниками, методичними матеріалами, які видаються в 
університеті.

2.1.5; Сприяє виданню підготовлених спільно з працівниками 
Департаменту та педагогічними працівниками навчальних закладів області 
методичних матеріалів для вчителів, вихователів.

2зі .6: Сприяє залученню викладачів університету до роботи членами журі 
при проведенні Ш етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

: 2.1.7у Забезпечує участь викладачів університету у роботі журі конкурсів 
"Учитель року", "Класний керівник року", мистецьких конкурсах і фестивалях, 
які проводяться Департаментом.
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5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

5.1. Державний вищий навчальний заклад Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 

76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57 
тел. 3-15-74, 75-23-51
$.2. Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації 
76004, м. Івано-Франківськ, 
в> л. Гру шевського, 21
гел. 55-22-72, 55-22-25

І
і ДВНЗ «П рикарпатський Департамент освіти, науки

національний університет імені та молодіжної політики
Василя Стефаника Івано-Франківської обласної

76018, м. Івано-Франківськ, державної адміністрації
КсІд ЕДРГІОУ 02125266 76004, м. Івано-Франківськ,
вуііі Шевченка, 57 вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 75-23-51 тел. 55-22-72, 55-22-25 |
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Д О Г О В І Р

про навчально-виробничу 
“ 2019 р.

Педагогічний факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» м. Івано-Франківськ

в особі декана Кондур Оксани Сазонтівни 

(далі -  навчальний заклад), з однієї сторони, та

ІіФ Ш Х  Т^СІ^ШОПИ ТА 9 } Щ £ £ У
 ̂ ’  ( назва, установи, організації)

в особі £> ДВі УСІЙ м _____________________
(посада, прізвище, ім 'я, по батькові)

з другої сторони, уклали договір про таке:
1. Установа зобов'язується:

1.1. Надати студентам місця для проходження навчально-виробничої практики
(стажування) згідно з навчальним планом.
1.2. Розподілити наказом студентів на робочі місця та призначити кваліфікованих 

викладачів для безпосереднього керівництва практикою.
1.3. Забезпечити студентів завданням, документацією, не допускати використання їх на 

роботах, що не відповідають навчальним програмам та майбутнім професіям, 
спеціальностям.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці на робочому місці на рівні 
нормативних вимог. Проводити інструктажі з охорони праці та лікувально-профілактичне 
обслуговування за нормами встановленими для відповідних штатних працівників 
установи.

1.5. Надати студентам можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, 
бібліотеками, та іншою документацією необхідною для виконання навчальних програм та 
відповідних завдань.

1.6. Повідомляти навчальний заклад про всі вчинені студентами порушення трудової 
дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та 
нещасні випадки, що сталися з ним.

1.8. Після закінчення виробничої практики надати характеристику на кожного 
студента.

1.9. Додаткові зобов’язання____________________________________________________

2. Навчальний заклад зобов’язується:
2.1. Подати установі не пізніше ніж за два тижні до початку виробничої практики 

список студентів, які направляються для проходження виробничої практики, із 
зазначенням прізвищ викладачів-методистів від навчального закладу, навчальні програми 
виробничої практики.

2.2. Забезпечити попередню професійно-теоретичну та професійно-практичну 
підготовку студентів, які направляються для проходження виробничої практики, вивчення 
ними правил і норм охорони праці, техніки безпеки, правил внутрішнього трудового



розпорядку та інших правил і норм, встановлених для відповідних професій, 
спеціальностей.

2.3. Здійснювати через викладачів-методистів навчально-методичне керівництво 
виробничою практикою студентів.

2.4. Брати участь у розслідуванні в установленому порядку нещасних випадків, що 
сталися зі студентами.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання передбачених договором обов'язків щодо 

організації і проведення виробничої практики згідно із законодавством.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами договору, вирішуються в 

установленому законодавством порядку.
4. Договір набирає чинності після підписання його сторонами і діє до закінчення 

виробничої практики згідно з навчальним планом.
5. Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається в установі, а другий 

-  у навчальному закладі.

6. Адреси :
Навчального закладу:
Педагогічний факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 
м. Івано-Франківськ,вул. С.Бандери,!

Декан факультету

/Кондур О. С.

со\

„Установи:
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про навчально-виробничу практику
“М” 2017 р.

Педагогічний факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» м. Івано-Франківськ

в особі декана Реги Олексія Степановича

(далі -  навчальний заклад), з однієї сторони, та
/Л

в особі
( Ішзва, 'установи,

/  ' я и / л & м *

V V

( Г

- о

(посащ/ прізвище, ім'я, по батькові)

з другої.сторони, уклали договір про таке:
1. Установа зобов'язується:

1.1. Надати студентам місця для проходження навчально-виробничої практики 
(стажування) згідно з навчальним планом:

№
пп

Назва, і код професії, 
спеціальності

Прізвище, 
ім 'я , по батькові 

студента

Форма
професійно-
практичної
підготовки

Рік
н авч а

ння

Термін виробничої 
практики

П очаток Закінчення

011 Науки про освіту Обссрссс.
иілХі&

0 6 , IX, <40

011 Науки про освіту

ІЬ а сл/ им и а. 
ЇЬ аш лл бкси

06,09 Л І - і О

011 Науки про освіту <̂ ои%}сю&а>с
' М Щ

Об, 09 Я І 40

011 Науки про освіту
сАлЫрг'мсо-.

б ш г л & ^ а 'ь о а о 9 JlJ .SC >

1.2. Розподілити наказом студентів на робочі місця та призначити кваліфікованих 
викладачів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Забезпечити студентів завданням, документацією, не допускати використання їх на 
роботах, що не відповідають навчальним програмам та майбутнім професіям, 
спеціальностям.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці на робочому місці на рівні 
нормативних вимог. Проводити інструктажі з охорони праці та лікувально-профілактичне 
обслуговування за нормами встановленими для відповідних штатних працівників
установи.



1.5. Надати студентам можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, 
бібліотеками, та іншою документацією необхідною для виконання навчальних програм та 
відповідних завдань.

1.6. Повідомляти навчальний заклад про всі вчинені студентами порушення трудової 
дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та 
нещасні випадки, що сталися з ним.

1.8. Після закінчення виробничої практики надати характеристику на кожного 
студента.

1.9. Додаткові зобов'язання________________________ _________ __________

2. Навчальний заклад зобов'язується:
2.1. Подати установі не пізніше ніж за два тижні до початку виробничої практики 

список студентів, які направляються для проходження виробничої практики, із 
зазначенням прізвищ викладачів-методистів від навчального закладу, навчальні програми 
виробничої практики.

2.2. Забезпечити попередню професійно-теоретичну та професійно-практичну 
підготовку студентів, які направляються для проходження виробничої практики, вивчення 
ними правил і норм охорони праці, техніки безпеки, правил внутрішнього трудового 
розпорядку та інших правил і норм, встановлених для відповідних професій, 
спеціальностей.

2.3. Здійснювати через викладачів-методистів навчально-методичне керівництво 
виробничою практикою студентів.

2.4. Брати участь у розслідуванні в установленому порядку нещасних випадків, що 
сталися зі студентами.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання передбачених договором обов'язків щодо 

організації і проведення виробничої практики згідно із законодавством.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами договору, вирішуються в 

установленому законодавством порядку.
4. /Договір набирає чинності після підписання його сторонами і діє до закінчення 

виробничої практики згідно з навчальним планом.
5. Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається в установі, а другий 

-  у навчальному закладі.

6. Адреси :
Навчального закладу:
Педагогічний факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 
м. Івано-Франківськ,вул. С.Бандери,!

Декан факультету

М.И ;<
/Рега О. С.

М.И



Д О Г О В І Р №̂ й г
про навчально-виробничу практику

______ 2017 р.
Педагогічний факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» м. Івано-Франківськ

в особі декана Реги Олексія Степановича

(далі -  навчальний заклад), з однієї сторони, та <М.Ш с о - м я ,

' ^  ( назва, установи, організації) V ]

В ОСОбІ gpTX-ф QJ/A/LXX>AjXy_____
0  ' (посада, прізвище, ім 'я, по батькові)

з Другої сторони, уклали договір про таке:
1. ’ Установа зобов'язується:

1.1. Надати студентам місця для проходження навчально-виробничої практики 
(стажування) згідно з навчальним планом:

№
пп

Назва і код професії, 
спеціальності

Прізвище, 
ім 'я , по батькові 

студента

Форма
професійно-
практичної
підготовки

РІК
н авч а

ння

Термін виробничої 
практики

Початок Закінчення

011 Педагогічні та 
освітні науки qJ U  в л л р  

Ольга- ^
гси б т ’ т

06.09. х н о

011 Педагогічні та 
освітні науки (JfpOlWHA б 

fatnnwfaOl 
%ftiu ')LCltJ М

Об. од J

011 Педагогічні та 
освітні науки Qrnjvop

Ofa^fo-
Л к л б и с ь .

ЬллЛга cjai 06 од х і . до

011 Педагогічні та 
освітні науки cjop ст/ъыz а , 

Л лгясу
У & а ш о и  е л

Ьшло^аі Об. од i&. до

1.2. Розподілити наказом студентів на робочі місця та призначити кваліфікованих 
викладачів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Забезпечити студентів завданням, документацією, не допускати використання їх на 
роботах, що не відповідають навчальним програмам та майбутнім професіям, 
спеціальностям.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці на робочому місці на рівні 
нормативних вимог. Проводити інструктажі з охорони праці та лікувально-профілактичне 
обслуговування за нормами встановленими для відповідних штатних працівників 
установи.



1.5. Надати студентам можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, 
бібліотеками, та іншою документацією необхідною для виконання навчальних програм та 
відповідних завдань.

1.6. Повідомляти навчальний заклад про всі вчинені студентами порушення трудової 
дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та 
нещасні випадки, що сталися з ним.

1.8. Після закінчення виробничої практики надати характеристику на кожного 
студента.

1.9. Додаткові зобов'язання____________________________________________

2. Навчальний заклад зобов'язується:
2.1. Подати установі не пізніше ніж за два тижні до початку виробничої практики 

список студентів, які направляються для проходження виробничої практики, із 
зазначенням прізвищ викладачів-методистів від навчального закладу, навчальні програми 
виробничої практики.

2.2. Забезпечити попередню професійно-теоретичну та професійно-практичну 
підготовку студентів, які направляються для проходження виробничої практики, вивчення 
ними правил і норм охорони праці, техніки безпеки, правил внутрішнього трудового 
розпорядку та інших правил і норм, встановлених для відповідних професій, 
спеціальностей.

2.3. Здійснювати через викладачів-методистів навчально-методичне керівництво 
виробничою практикою студентів.

2.4. Брати участь у розслідуванні в установленому порядку нещасних випадків, що 
сталися зі студентами.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання передбачених договором обов'язків щодо 

організації і проведення виробничої практики згідно із законодавством.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами договору, вирішуються в 

установленому законодавством порядку.
4. Договір набирає чинності після підписання його сторонами і діє до закінчення 

виробничої практики згідно з навчальним планом.
5. Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається в установі, а другий 

-  у навчальному закладі.

6. Адреси :
Навчального закладу:



Д О Г О В І Р  
про співпрацю №

між Педагогічний факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

та Івано-Ф ранківською  філією
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

від / Ж Ш . і о Ж р .

Педагогічний факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» в особі декана доктора педагогічних наук, професора 
Кондур Оксани Созонтівни, що діє на підставі Статуту Університету, з однієї 
сторони, та Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» в особі директора Кота Г.В. з другої сторони, 
уклали Договір з метою вдосконалення системи підготовки фахівців:

1. Предмет діяльності і мета співпраці
1.1. Співпраця спрямована на забезпечення спільної діяльності щодо 

розвитку Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» та Івано-Франківської філії Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна».

1.2. Впровадження та розвиток системи ступеневої підготовки фахівців за 
наскрізними навчальними планами та програмами, ефективного використання 
матеріальної бази закладів,спільне проведення практики, розробки навчально- 
методичного забезпечення за спеціальностями освітнього рівня магістр 011 
«Освітні,педагогічні науки».

1.3. Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» приймає, а Педагогічний факультет (кафедра 
педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика) направляє на 
практику студентів, на посаду викладачів згідно з умовами цього Договору.

І.Обов'язки сторін
Педагогічний факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» університету зобов'язується:

2.1. Згідно навчальних планів і програм І та II курсів другого(магістерського) 
рівня за спеціальністю 01 «Освітні, педагогічні науки» для організації освітньої 
діяльності направити в Івано-Франківську філію Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» відповідно до Договору на 
виробничу науково-педагогічну практику студентів.

2.2. Забезпечити попередню професійну підготовку с т у д е н т і в ,  які 
направляються на науково-педагогічну (виробничу)практику, забезпечити 
студентів матеріалами методичного спрямування (методичними 
рекомендаціями, розробками сценаріїв виховних заходів).

2.3. Провести інструктажі щодо проходження виробничої науково- 
педагогічної практики, з техніки безпеки, охорони праці, санітарії та гігієни, 
організації робочих місць.



2.4. Ознайомити студентів з умовами цього Договору.

Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» 

зобов’язується:
2.1. Забезпечити студентів робочими місцями згідно штатного розпису.
2.2. Створити безпечні і відповідні санітарно-гігієнічні умови праці; 

проводити інструктажі з охорони праці та техніки безпеки.
2.3. Надати на вимогу Університету необхідну інформацію про практичну 

діяльність студентів в Івано-Франківській філії Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна».

2.4. Після закінчення виробничої практики надати характеристику на 
студента.

З.Відповідальність сторін
3.1. Сторони несуть відповідальність за виконання умов Договору 

відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Даний договір діє з моменту підписання сторонами до 2025 р.
3.3. На наступні роки його дія продовжується при взаємній згоді сторін, 

про що складається додаткова угода.
3.4. Порядок розірвання Договору: за взаємною згодою сторін; в 

односторонньому порядку, попередивши іншу Сторону за один місяць до 
моменту розірвання Договору; в інших випадках, передбачених чинним 
законодавством.

3.5. Усі суперечки вирішуються шляхом переговорів. Протягом терміну 
дії Договору за погодженням сторін можуть бути внесені доповнення і зміни до 
цього Договору шляхом укладання Додаткових угод у письмовій формі.

3.6. Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із 
сторін та мають однакову юридичну силу.

4. Юридичні адреси сторін
Державний вищий навчальний заклад 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»
Педагогічний факультет 
76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Степана Бандери, 1.
Телефон 0342570013

О.С.Кондур

Івано-Франківська філія 
Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна» 
м. Івано-Франківськ 
вул. Набережна ім. В.Стефаника,42 а. 
Телефон 0672423038



Д О Г О В І Р  
про співпрацю №

між Педагогічним факультетом Державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»
та Івано-Франківським коледжем Державного вищого навчального 

закладу «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»

від 20Л>0р.
Педагогічний факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» в особі декана доктора педагогічних наук, професора 
Кондур Оксани Созонтівни, що діє на підставі Статуту Університету, з однієї 
сторони, Івано-Франківський коледж Державного вищого навчального 
закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» в 
особі директора Москаленка Юрія Михайловича, що діє на підставі 
Положення про коледж з другої сторони, уклали Договір з метою 
вдосконалення системи підготовки фахівців.

1. Предмет діяльності і мета співпраці
1.1. Співпраця спрямована на забезпечення спільної діяльності щодо 

розвитку Педагогічного факультету Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Івано- 
Франківського коледжу Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

1.2. Впровадження та розвиток системи ступеневої підготовки фахівців 
за наскрізними навчальними планами та програмами, ефективного 
використання матеріальної бази закладів,спільне проведення практики, 
розробки навчально-методичного забезпечення за спеціальностями освітнього 
рівня магістр 01 «Освітні,педагогічні науки».

1.3. Івано-Франківський коледж Державного вищого навчального 
закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
приймає, а Педагогічний факультет направляє на практику студентів, на посаду 
викладачів згідно з умовами цього Договору.

І.Обов'язки сторін
Педагогічний факультет зобов'язується:

2.1. Згідно навчальних планів і програм Педагогічного факультету для І та 
II курсів освітнього рівня магістр за спеціальністю 01 «Освітні, педагогічні 
науки» для організації освітньої діяльності Івано-Франківського коледжу 
Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» направити відповідно до Договору на 
виробничу педагогічну практику студентів.

2.2. Забезпечити попередню професійну підготовку с т у д е н т і в ,  які 
направляються на виробничу педагогічну практику, забезпечити студентів 
матеріалами методичного спрямування (методичними рекомендаціями,



розробками сценаріїв виховних заходів).
2.3. Провести інструктажі щодо проходження виробничої педагогічної 

практики, з техніки безпеки, охорони праці, санітарії та гігієни, організації 
робочих місць.

2.4. Ознайомити студентів з умовами цього Договору.

Івано-Ф ранківський коледж Державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

зобов’язується:
2.1. Забезпечити студентів робочими місцями.
2.2. Створити безпечні і відповідні санітарно-гігієнічні умови праці; 

проводити інструктажі з охорони праці та техніки безпеки.
2.3. Надати на вимогу Педагогічного факультету необхідну інформацію 

про практичну діяльність студентів в Івано-Франківському коледжі 
Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника».

2.4. Після закінчення виробничої практики надати характеристику на 
студента.

З.Відповідальність сторін
3.1. Сторони несуть відповідальність за виконання умов Договору 

відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Даний договір діє з моменту підписання сторонами до 2025 р.
3.3. На наступні роки його дія продовжується при взаємній згоді сторін, 

про що складається додаткова угода.
3.4. Порядок розірвання Договору: за взаємною згодою сторін; в 

односторонньому порядку, попередивши іншу Сторону за один місяць до 
моменту розірвання Договору; в інших випадках, передбачених чинним 
законодавством.

3.5. Усі суперечки вирішуються шляхом переговорів. Протягом терміну 
дії Договору за погодженням сторін можуть бути внесені доповнення і зміни 
до цього Договору шляхом укладання Додаткових угод у письмовій формі.

3.6. Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із 
сторін та мають однакову юридичну силу.

4. Ю ридичні адреси сторін
Державний вищий навчальний заклад 
«Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»
Педагогічний факультет 
76018, м. Івано-Франківськ 
вул. Степана Бандери, 1 
тел.(0342)57-00-13 
e-mail: pedfak@pnu.edu.ua

Декан

Івано-Франківський коледж 
Державний вищий навчальний заклад 
«Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» 
м. Івано-Франківськ 
вул. Степана Бандери, 1 
Телефон: (0342) 57-00-08 
e-mail: ifk@pnu.adu.ua

АВАНСУ X  X,

О.С. Кондур Директор Москаленко

\ ушвещттт  
\ В  ас тяС/тїііЬ.
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