
ДОГОВІР № ____  

на проведення практики студентів  

Дрогобицького державного педагогічного університету  

імені Івана Франка 

 

м. ______________                                                                             «___»_____________ 20___ р.  
 
Ми, що нижче підписалися, Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка (далі – Університет), в особі  ректора Скотної Н.В.                                              . 
_______________________________________________________________________________,  

(посада, прізвище, ініціали) 

діючого на підставі Статуту, з однієї сторони та ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(назва закладу освіти) 

(далі – База практики), в особі _____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________, 
(посада, прізвище, ініціали) 

діючого на підставі _______________________________________________________________  
(статуту, положення, розпорядження, доручення, тощо)  

з другої сторони, далі разом іменуються Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Договір 
про наступне: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Цей Договір укладений Сторонами для організації та проведення практики з 

фізичної терапії та ерготерапії (далі – практика) студентів Університету.  
 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. База практики зобов’язується: 

2.1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом. 
2.1.2. Призначити кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 

практикою. 

2.1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики. 
2.1.4. Не допускати використання студентів на посадах та/або роботах, що не 

відповідають програмі практики та/або їх майбутній спеціальності.  
2.1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 

Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 

потреби навчати студентів безпечних методів праці.  
2.1.6. Забезпечити студентів спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-

профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.  
2.1.7. Надати студентам і керівникам практики від Університету можливість 

користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою 

документацією, необхідною для виконання програми практики. 
2.1.8. Забезпечити облік проходження студентами практики. Про всі порушення 

дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, тощо повідомляти Університет. 
2.1.9. Після закінчення практики дати характеристику встановленого зразка на 

кожного студента. 

2.1.10. Додаткові умови ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
2.2. Університет зобов’язується: 
2.2.1. Не пізніше, ніж за тиждень до початку практики надати Базі практики 

програму практики та список студентів, яких направляють на практику.  
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2.2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих педагогічних/науково-
педагогічних працівників Університету. 

2.2.3. Забезпечити додержання студентами, які проходять практику, дисципліни і 
правил внутрішнього трудового розпорядку Бази практики. Брати участь у розслідуванні 
комісією Бази практики нещасних випадків, що сталися зі студентами під час проходження 

ними практики. 
 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

3.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором 
Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.  

 
4. ІНШІ УМОВИ 

4.1. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цим Договором, вирішуються в 
установленому порядку.  

4.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 

грудня 2022 року. 
4.3. Усі зміни та/або доповнення до цього Договору вносяться виключно за 

взаємною згодою Сторін шляхом укладення додатків (додаткових угод), що є невід’ємною 
частиною цього Договору.  

4.4. Сторони не беруть на себе фінансових зобов’язань і не здійснюють між собою 

жодних фінансових розрахунків.  
4.5. Усі витрати, пов’язані з виконанням умов цього Договором, Сторони несуть 

самостійно. 
4.6. Договір укладений українською мовою у двох ідентичних примірниках, що 

мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 

 
5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 
УНІВЕРСИТЕТ: 
Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка  

 

вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська 
область, 82100 
код ЄДРПОУ 02125438  

 
 

_______________________________________ 
М.П. 

БАЗА ПРАКТИКИ: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 

_______________________________________ 
М.П. 

 

 
 


