
ДОГОВІР
про співпрацю №

м. Дрогобич « 0 6 » •■//, 2018 р

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, в осо? 
тимчасово виконуючого обов’язки ректора Шарана В.Л., який діє на підставі Статуту, 
однієї сторони та Львівська філія Державної Установи «Держгрунтохорона», в осо? 
директора Демчишина А.М.., який діє на підставі Статуту, з другої сторони, далі разої 
Сторони, а окремо -  Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Шляхом підписання цього Договору Сторони підтверджують, що інтересаг 
кожної з них відповідає спільна і узгоджена співпраця у сферах: здійснення наукови: 
досліджень; практичного втілення новітніх досягнень в галузі інновацій і технологій 
проведення семінарів, симпозіумів, конференцій; обміну науковими та навчально 
методичними виданнями; проходження стажування (підвищення кваліфікації) працівників 
здобувачів вищої освіти стуйенів доктора філософії та доктора наутс.

1.2. Сторони здійснюють спільні дії в порядку і на умовах, встановленими цщ 
Договором.

1.3. Інші види і форми співпраці Сторін, а також можливе залучення ресурсів дл: 
досягнення спільних цілей та/або реалізації інтересів обумовлюються Сторонами окремо 
шляхом укладення відповідних договорів та угод.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. У процесі виконання умов Договору, для досягнення спільних цілей та реалізаці 
інтересів у зазначених у п. 1.1 цього Договору сферах Сторони зобов’язуються:

1) будувати свої взаємовідносини на основі рівноправності, чесного і добросовісногс 
партнерства, а також захисту інтересів один одного;

2) обмінюватися інформацією та проводити усі необхідні консультації;
3) забезпечувати належні умови для проходження стажування (підвищенні 

кваліфікації) працівників, здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктор; 
наук, практичного втілення новітніх досягнень в галузі інновацій і технологій, здійсненні 
спільних наукових досліджень, проведення семінарів, симпозіумів, конференцій;

4) вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційності інформації 
отриманої ними одна від одної у процесі здійснення співпраці згідно з умовами цьогс 
Договору.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами : 
укладений на строк 5 (п’ять) років. У разі, якщо за 1 (один) місяць після завершення строк) 
дії цього Договору жодна зі Сторін не заявить про бажання його припинити, він вважається 
переукладеним на тих самих умовах і на той самий строк.

4. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Припинення дії цього Договору допускається за взаємною згодою Сторін, якщс 
інше не встановлено законодавством України або цим Договором.

4.2. Договір може бути припинений в односторонньому порядку за ініціативою 
однієї зі Сторін шляхом направлення письмового повідомлення не пізніше, ніж за два місяці 
до моменту припинення дії цього Договору.



4.3. Зміни та/або доповнення до цього Договору оформляються за взаємною згодою 
Сторін шляхом підписання додаткових угод (додатків), що є невід’ємною частиною цього 
Договору.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Усі розбіжності та/або спори, які можуть виникати між Сторонами у зв’язку з 
виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної 
згоди щодо розбіжностей та/або спорів, які виникли, або коли одна зі Сторін відмовляється 
від проведення переговорів, спори вирішуються у судовому порядку згідно з чинним 
законодавством.

5.3. Сторони несуть відповідальність в межах взятих на себе зобов’язань згідно умов 
цього Договору в порядку, передбаченому законодавством України.

6.1. Сторони підтверджують, що цей Договір містить усі істотні умови, передбачені 
для договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься у майбутньому на 
недосягнення згоди за істотними умовами договору як на підставу вважати його 
неукладеним або недійсним.

6.2. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане 
або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю до законодавства, то така умова не 
братиметься до уваги і Сторони вживатимуть усіх невідкладних заходів для приведення умов 
цього Договору у відповідність до законодавства і збереження у повному обсязі намірів 
Сторін.

6.3. Після підписання цього Договору усі попередні переговори щодо нього, 
переписка, попередні договори і протоколи про наміри з питань, що стосуються положень 
цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору 
і не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства України.

6.5. Сторони надають одна одній згоду на обробку персональних даних, що 
містяться у цьому Договорі, додаткових угодах та/або додатках до нього, а також актах та 
інших документах, що укладаються з метою виконання умов цього Договору та відповідно 
до чинного законодавства.

6.6. Доступ третім особам до інформації з обмеженим доступом (персональних 
даних) надається Сторонами лише у випадках, передбачених законодавством України.

6.7. Сторони засвідчують, що підписанням цього Договору вони повідомлені про 
володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права 
володільця персональних даних та осіб, яким передаються зазначені персональні дані.

6.8. Цей Договір укладений українською мовою у двох ідентичних примірниках, які 
мають однакову юридичну силу, по одному для коленої зі Сторін.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка
вул. І. Франка, 24,

Львівська філія Державної Установи 
«Дсржгрунтохорона»

обл., 82100 .вівська обл., 81115

Тимчасово викону: 
обов’язки ректора Демчииин А.М.



*
Д О Г О В І Р  
про співпрацю

21 листопада 2018 рокум. Трускавець

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка в особі ректора 
Скотної Надії Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп» в особі 
директора Дробчака Сергія Зіновійовича, який діє на підстав Статуту, з другої сторони, уклали 
цей договір про співпрацю, надалі -  Договір, у сфері організації освітньо-наукового процесу про 
таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторони зобов’язуються співпрацювати у сфері організації освітньо-наукового процесу 

з метою набуття студентами професійних знань і навиків основ наукової роботи при проведенні 
лабораторно-практичних занять, проведення спільних наукових досліджень викладачів, студентів 
та співробітників.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Дрогдбицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за цим

Договором зобов’язується:
-  налагодити співробітництво з медичним центром «Медпалас» ТОВ «Хотел Менеджмент 

Груп»;
-  забезпечити умови для проведення спільних наукових конференцій;
-  надавати право користування навчальною базою біолого-природничого факультету 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
-  забезпечити проведення спільних науково-дослідних робіт з медико-біологічних проблем 

регіону;
-  вчасно інформувати ТОВ «Хотел Менеджмент Груп» про організацію на базі біолого- 

природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка наукових конференцій, семінарів, лекторіїв, консультацій;

-  брати участь у інформаційних просвітніх заходах, що проводить медичний центр 
«Медпалас» ТОВ «Хотел Менеджмент Груп»: науково-практичних конференціях, круглих 
столах, семінарах, конкурсах, курсах підвищення кваліфікації тощо.

2.2. ТОВ «Хотел Менеджмент Груп» за цим Договором зобов’язується:
-  налагодити співробітництво з біолого-природничим факультетом Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка;
-  забезпечити умови для проведення навчально-виробничих практик студентів біолого- 

природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, з цією метою надавати матеріальну і лікувальну базу медичного центру «Медпалас» для 
проведення медико-біологічних експериментів, апробації теоретичних положень та одержаних 
експериментальних даних, впровадження результатів досліджень;

-  проведення на базі медичного центру «Медпалас» окремих практичних і лабораторних 
занять, лекцій-екскурсій для студентів біолого-природничого факультету;

-  виконання на базі медичного центру «Медпалас» студентами курсових і магістерських 
робіт;

-  залучення провідних спеціалістів медичного центру «Медпалас» до рецензування 
магістерських робіт;

-  надання консультацій спеціалістами медичного центру «Медпалас» в обладнанні 
кабінетів, лабораторій біолого-природничого факультету;

-  вчасно інформувати біолого-природничий факультет Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка про організацію на базі медичного центру 
«Медпалас» ТОВ «Хотел Менеджмент Груп»: наукових конференцій, семінарів, лекторіїв,
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консультацій;
-  брати участь у інформаційних просвітніх заходах, що проводить біолого-природничий 

факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: науково- 
практичних конференціях, круглих столах, семінарах, конкурсах, курсах підвищення кваліфікації 
тощо.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
3.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами та діє протягом п’яти

років.
3.2. Договір припиняється у разі ліквідації юридичної особи -  однієї з сторін.
3.3. Договір може бути припинений достроково за ініціативою однієї зі сторін шляхом 

надсилання письмового повідомлення про це іншій стороні за 1 (один) місяць до цього.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
5.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться виключно у письмовій формі та 

підписуються уповноваженими особами сторін.
5.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним 

законодавством України.
5.3. Цей Договір виконується біолого-природничим факультетом Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка та медичним центром «Медпалас» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп» без взаємних 
фінансових зобов’язань.

5.4. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають 
однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Хотел Менеджмент Груп»

вул. Стебницька, 61, м. Трускавець,

2



Д О Г О В І Р
* про співпрацю

м. Трускавець 21 листопада 2018 року

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка в особі ректора 
Скотної Надії Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп» в особі 
директора Дробчака Сергія Зіновійовича, який діє на підстав Статуту, з другої сторони, уклали 
цей договір про співпрацю, надалі -  Договір, у сфері організації освітньо-наукового процесу про 
таке:

Л
f t / ' }

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторони зобов’язуються співпрацювати у сфері організації освітньо-наукового процесу 

з метою набуття студентами професійних знань і навиків основ наукової роботи при проведенні 
лабораторно-практичних занять, проведення спільних наукових досліджень викладачів, студентів 
та співробітників.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за цим

Договором зобов’язується:
-  налагодити співробітництво з медичним центром «Медпалас» ТОВ «Хотел Менеджмент 

Груп»;
-  забезпечити умови для проведення спільних наукових конференцій;
-  надавати право користування навчальною базою біолого-природничого факультету 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
-  забезпечити проведення спільних науково-дослідних робіт з медико-біологічних проблем 

регіону;
-  вчасно інформувати ТОВ «Хотел Менеджмент Груп» про організацію на базі біолого- 

природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка наукових конференцій, семінарів, лекторіїв, консультацій;

-  брати участь у інформаційних просвітніх заходах, що проводить медичний центр 
«Медпалас» ТОВ «Хотел Менеджмент Груп»: науково-практичних конференціях, круглих 
столах, семінарах, конкурсах, курсах підвищення кваліфікації тощо.

2.2. ТОВ «Хотел Менеджмент Груп» за цим Договором зобов’язується:
-  налагодити співробітництво з біолого-природничим факультетом Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка;
-  забезпечити умови для проведення навчально-виробничих практик студентів біолого- 

природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, з цією метою надавати матеріальну і лікувальну базу медичного центру «Медпалас» для 
проведення медико-біологічних експериментів, апробації теоретичних положень та одержаних 
експериментальних даних, впровадження результатів досліджень;

-  проведення на базі медичного центру «Медпалас» окремих практичних і лабораторних 
занять, лекцій-екскурсій для студентів біолого-природничого факультету;

-  виконання на базі медичного центру «Медпалас» студентами курсових і магістерських 
робіт;

-  залучення провідних спеціалістів медичного центру «Медпалас» до рецензування 
магістерських робіт;

-  надання консультацій спеціалістами медичного центру «Медпалас» в обладнанні 
кабінетів, лабораторій біолого-природничого факультету;

-  вчасно інформувати біолого-природничий факультет Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка про організацію на базі медичного центру 
«Медпалас» ТОВ «Хотел Менеджмент Груп»: наукових конференцій, семінарів, лекторіїв,

1
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консультацій;
-  брати участь у інформаційних просвітніх заходах, що проводить біолого-природничий 

факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: науково- 
практичних конференціях, круглих столах, семінарах, конкурсах, курсах підвищення кваліфікації 
тощо.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
3.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами та діє протягом п’яти

років.
3.2. Договір припиняється у разі ліквідації юридичної особи -  однієї з сторін.
3.3. Договір може бути припинений достроково за ініціативою однієї зі сторін шляхом 

надсилання письмового повідомлення про це іншій стороні за 1 (один) місяць до цього.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4,1. За невиконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
5.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться виключно у письмовій формі та 

підписуються уповноваженими особами сторін.
5.2. У ' випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним 

законодавством України.
5.3. Цей Договір виконується біолого-природничим факультетом Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка та медичним центром «Медпалас» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп» без взаємних 
фінансових зобов’язань.

5.4. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають 
однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
Дрогобицький державний педагогічний Товариство з обмеженою відповідальністю 
університет імені Івана Франка «Хотел Менеджмент Груп»

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

вул. Стебницька, 61, м. Трускавець, 
Львівська область*.

ЄДРПОУ
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ДОГОВІР №
на проведення практики студентів 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

м. Дрогобич « (̂ 1 » К ( 7 20 Я 2 р.

Ми, що нижче підписалися, Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка (далі -  Університет), в особі ректора Валентини БОДАК, діючого на 
підставі Статуту, з однієї сторони та Інститут біології тварин НААН (далі -  База практики), 
в особі директора Юрія САЛИГИ, діючого на підставі Статуту 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 виробничої 

практики (далі -  практика) студентів Університету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2. Т. 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 містч. 

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.
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.
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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 2025 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: БАЗА ПРАКТИКИ:
Дрогобицький державний педагогічний Інститут біології тварин НААН
університет імені Івана Франка

вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, вул. Василя Стуса, 38, м. Львів,
Львівська область, 82100 Львівська область, 79034



м. Дрогобич

ДОГОВІР № (
на проведення практики студентів 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

М  » 2 0 І І р .

Ми, що нижче підписалися, Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка (далі -  Університет), в особі ректора Надії 
СКОТНОЇ_______

(посада, прізвище, ініціали)
діючого на підставі Статуту, з однієї сторони та ___

Я ж и Ш м л н к  Ш а .  м  Ш ір у  'о /д /и ь н а
"  С ( О  (назва,̂ закладу освіти) 

(далі -  База практики! в особі
4  Я /

л г (посада, прізвище, ініц іали)
діючого=на підставі сШ С і ИЇС/НАЛТ,______

(статуту, полож ена, 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 

виробничої практики (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______1 ...  ___________________________
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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.
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 2025 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

.Надія СКОТНА

БАЗА ЛРАКТИ КИ;__ _ ,
МОЗ УКРАЇНИ

1 и С І Ш О З Р А Х У Н К О В А
Б А К Т Р Р Ю п п г і и и л

Л А Б О Р А Т О Р І Я

ГСГ252ТОТ7
_____________М-МОРШИН. ВуЛ. Н Ь р а щ гя Я 7 а _____________



ДОГОВІР № ____
на проведення практики студентів 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

с
м. « йУ» о б 2 0 ^ р .

Ми, що нижче підписалися, Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка (далі -  Університет),^ особі [і Р ЯглО^іХЛ СКХІМКОЇ____________________

\п (Ьсиио\ \KJDf

діючого на
X /  [ Г іи и и и и ^ іу їЗ О Ш Ц е ^ 'Ш ІЦ іи Л іу  / ч  Л

підставі Статуту, з однієї сторони та ч'ііі НІ (.і іб і і./ОтЖі и К. Гч і  ї ї  ісІ( Ь)ик.

(назва підприємства, установи, організації) п
(далі -  База практики), в особі г|ш Ошгіо иуіою  м оо  т о

(посада, прізвище, ініціали)
діючого на підставі СШСММЦ І'УІЧ________________________________________________

(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____________

__________________Ъ и с | { _ о 6 _____________практики (далі -  практика) студентів
(вид практики) р

пюЬилзььиэЮ дєАяииахінг)?г> гМОгои'слюъО
І 0 (І V (назва структурного*підрозділу)

Університету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. База практики зобов’язується:
2.1.1. Прийняти студентів на практику згідно з Календарним планом (Додаток 1), що 

є невід’ємною частиною цього Договору.
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 два місяці до початку практики надати Базі практики для 

погодження Програму практики, а не пізніше ніж за тиждень — список студентів, яких 
направляють на практику.

2.2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих педагогічних/науково- 
педагогічних/наукових 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 сили після його підписання Сторонами і діє до «З Р » сшіМ-

20,1!) у.
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. 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

р/р 35220252008508 в Дрогобицькому УДКСУ
Львівської області
МФО 820172
код ЄДРПОУ 02125438

БАЗА ПРАКТИКИ:
\с.-ск Ус у \ \<Х ч\\

Д.А ЧІСІ- о Д . ,
Сччу\ч>ЛчаСє.>о Ег л лС- - и , ( е ,

. Д сі. ул ч\ сх чмчс.ііє.ч̂  ') -Ч
С Ъ р З у О М  ?)АЧ6 ЧЧ

у \ч> 0 IV £А ЪООС.19, ОСООО1 ЄСОЗАОРЛІ 
% Ач* - О Т И  У л о  н к________________

2;ОР

м.п. м.п.



ДОГОВІР №

м. ш

на проведення практики студентів 
Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка

& £Г  & 3  20 $  р.

Ми, що нижче підписалися, Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка (далі — Університет), в особі ______________________________

СксЗї-ии.сп'" ____С-г___________________________________________________,
(посада, прізвищ е, ініціалїї)

діючого на підставі Статуту, з однієї сторони та
ІНІЦШЛШ
К И П  . 4 ЛІП м. ЛііюВа- //

(назва підприємства, установи, організації) 
(далі -  База практики), в особі ы &АхЭ Л І Ус'Сч̂ оЛ

(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

- оюдл) ОН. ІШЬ/Су___________практики (далі -  практика) студентів

"ьіплоьо

0 ~ гіюЄ/П  О Н Ш /Ь /С у __________
(вид практики) _ "

і/Ь А .и /ІО Р К .и’ІО ьО ОЬ
І  /  ( / (назва структурного підрозділу) *С/

Університету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. База практики зобов’язується:
2.1.1. Прийняти студентів на практику згідно з Календарним планом (Додаток 1), що 

є невід’ємною частиною цього Договору.
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.(3. 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 два місяці до початку практики надати Базі практики для 

погодження Програму практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких 
направляють на практику.

2.2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих педагогічних/науково- 
педагогічних/наукових 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 сили після його підписання Сторонами і діє до « 0 / » 0$

20зЩ р.
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. 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

р/р 35220252008508 в Дрогобицькому УДКСУ
Львівської області
МФО 820172
код ЄДРПОУ 02125438



ДОГОВІР № ІС9
на проведення практики студентів 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

м. Дрогобич ~ « 0\ » Й н ти д?  2022 р.

Ми, що нижче підписалися, Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка (далі -  Університет), в особі ректора Валентини. БОДАК, діючого на
підставі Статуту, з однієї сторони та / зО<3> 

і с і ^ л е і с с  ‘

(назва закладу освіти)і (назва закпаоу освіти) . >■ ,— у~4
(далі -  База практики), в особі І ы и э ъ э  гУо£ю, / 4 е» гс А, Д?

Сто? у?
(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі_
(ст ату ту (3  ол ІЗсен ня, 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 виробничої 

практики (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

2.2.1. Не пізніше, ніж за тиждень до початку практики надати Базі практики 
програму практики та список студентів, яких направляють на практику.

2.2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих педагогічних/науково- 
педагогічних працівників Університету.
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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 2025 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

БАЗА ПРАКТИКИ:

---- Товариство з обмеженою відповідальністю----
«Готельно-курортний комплекс «КАРПАТИ» 

Україна, 82200, м. Трускавець, вул. Карпатська, 2



ДОГОВІР № 2ір
на проведення практики студентів 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

м. Дрогобич « (X » t^XTUx-ff 20 р.

Ми, що нижче підписалися, Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка (далі -  Університет), в особі ректора Валентини БОДАК, діючого на 
підставі Статуту, з однієї сторони та Контрагенту ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», 
зареєстрована 05.10.2016 за юридичною адресою Україна, 82200, Львівська обл., місто 
Трускавець, бульвар Юрія Дрогобича, будинок 2, (далі -  База практики), в особі директора 
ТАРНАВСЬКОГО А. М. діючого на підставі статуту, 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 виробничої 

практики (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.
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.
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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 2025 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.

А

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Валентина БОДАК

БАЗА ПРАКТИКИ:
Контрагент ТОВ «Трускавецькі 
лікувальні води»

УНІВЕРСИТЕТ:
Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка

вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська 
область, 82100

02125438

бульвар Юрія Дрогобича, 2, 
м. Трускавець, Львівська область, 
82200
код



ДОГОВІР № п
на проведення практики студентів 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

м. Дрогобич « 01»  "р-ЬД 20 £ ?  р.

Ми, що нижче підписалися, Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка (далі -  Університет), в о^обі ректора Валентини БОДДК, діючого на

МХіТ(підставі Статуту, з однієї сторони та С

(далі -  База практики), в особі
(и ‘ва закладу 

'ПНР
віти) ОГЬ-

діючого на підставі й
(посада, прізвище, ініціали)

(статуту, поліулсещя, 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 виробничої 

практики (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.
2.2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих педагогічних/науково- 

педагогічних працівників Університету.
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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 2025 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

Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка

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

УНІВЕРСИТЕТ:

Валентина БОД



м. Дрогобич

ДОГОВІР № м . .
на проведення практики студентів 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

«0( » __202/ Р.

Ми, що нижче підписалися, Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка (далі -  Університет), в особі ___/ Т Л У ?  /99у -ґ^О  с .___

діючого на підставі Статуту, з однієї сторони та
--------£■ У РСС___________

і ума урмЬіла
(назва закладу освіти) у ?

(далі -  База практики), в особі ?с> Ы 7*#* С>
с и  УУ О  с / ' ^  У ї  бу (С> О  с S f s  

Я  S S g f s  6  у У  у  є (rfricada, прізві#С(е, ініціали)
діючого на підставі у**-су

y)sy 2>о -
С ^ е у ys ̂

(статуту, положення, розпорядження, доручення, тощо)
з другої сторони, далі разом іменуються Сторони, а окремо -  Сторона, уклали цей Договір 
про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цей Договір укладений Сторонами для організації та проведення виробничої 

практики (дані -  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 
кожи ого студента.

2.1.10. Додаткові у:

2.2. Університет
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
З.і. 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 

З 1 грудня 2025 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.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

УНІВЕРСИТЕТ: БАЗДДРАКТИКИ:
Дрогобицький державний педагогічний / ? С 
університет імені Івана Франка у ^ / ш . ’'  У ^

г.
вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська / ?  о
область, 82100 /'ґ с г — \  ^

&код ЄДРПОУ 02125438

&О-я-їі/ у иії т

£  <г С *  *  С ? ' ' ^  ̂



ДОГОВІР №&УИ
на проведення практики студентів 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

м. Трускавець «0\ » __ 2022 р.

Ми, що нижче підписалися, Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка (далі -  Університет), в особі ректора Валентини БОДАК, діючого на 
підставі Статуту, з однієї сторони та Контрагенту ТОВ «Карпатська скарбниця здоров'я» 
(далі-База практики), в особі генерального директора Кіндратів Богдана Івановиа,.
діючого на підставі статуту, 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 виробничої 

практики (далі -  практика) студентів Університету.
а

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.
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.
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3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за ним 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 2025 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.

о

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

БАЗА ПРАКТИКИ:
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Карпатська скарбниця здоров'я»_
82200 ,У країна, Львівська область, 
місто Трускавець, вулиця 
І.Мазепи,будинок,33 
e-mail
тел. +380678860809,+380958316293
fitoskarbnycvakarpat@,gmail.com___________
ЄДРПОУ код:38582419


