
місто Полтава

ДОГОВІР № /-* У '/ /Я  
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 діє на підставі Статуту, і, з другої сторони (1(ИІС<Сиґ>г Л / / 'сіі-ЬСААЮ-

' Г ^
(назва підприємства, організації, установи тощо)

7Щ .ЧІи-

(надалі -  База практики), в особі СШіУІОлО, ,Л і ІЛ і І>
» (посада)

тїншУмНш*___________________________________________
(прізвище та ініціали)

І&ШИЬси ЧІР иййАо то
(м ст / ^ п ° ^ лже н̂ і  д (,̂ уч еп *,я)

що діє на підставі 

уклали між собою Договір про наступне:

іі/Т'С- (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

0&>У ІЇаіашЖй биАРІЇШ а і
щ / ЛйЬс /  1 7

>
/ Л  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_______________________________________________



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 
ПА 518201720000035221211009150

База практики : Я%Ь>СМиСгГ ЛЬ'\И&ЄМЬС- 'ІрАїН У , ОМ'і
м .  І ш о Ь й ,  /  '

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



місто Полтава

ДОГОВІР № У~У/ЛР 
про проведення практики студентів

«  Q f  »  hifjûÂUx 20 № P-
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 РР)

{ д/шїаЬегш; рблш і ‘___________________________________
(назва підприємства, організації, установи тощо)

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

il ‘-у - ,

(прізвище та ініціали)
У і /  27.що діє на підставі_______

(статут підприємства, розпоря.

уклали між собою Договір про наступне:

(прізвище та ініціали) ^

М  llOU) jf l А? (далі - Сторони),
f  (статут підприємства, розпорядження, доручення)17

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 6 с а Ш о Ь /і Ы и о & и и ь 1 У ЗоРбРоїО- У У №10,1
Усілій / е ї к )

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, якшо 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 
ПА 51820172000003 5221211009И0

База практики : С 6 А / 7  __________________
М  'к О й М Ш І , У у №  Ї ї-М -О # -______

5. Підписи та печатки:



ДОГОВІР № /-м/л ії 
про проведення практики студентів

місто Полтава « Р ії» ПіЦЛлЯШ 20 сіС 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 ШРе І/ гШііс______

оіїлщі ’ ІЇСА 'Іісир'оімшіиш'
І  * 9 /  (назва підприємства, організації, установи тощо) ”

(надалі -  База практики), в особі ЧйЦСиіЬ НіШік- Я ( /і ШСС і ССС^
( п о с а д а ) 7

що діє на підставі
(прізвище та ініціали)

(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

£// <ІЇШЬо / іс ^ (е № )
ц і п а  У і0.ОЄ.Ш Р-/£О*Ій{д

.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 
ПА 518201720000035221211009150

^ База практики : уС і//Ь.іЯ Ш І сЛЛії (К  ОіНіс РуІиПь_ &

Ьр Рліїорлшп' Я_____________________

Заклі
5. Підписи та печатки:

База практики:

та ініціали)

ЛО року



ДОГОВІР № З -М г /з Л , 
про проведення праісгики студентів

місто Полтава « ОїГ» 20<£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/М >иЛ £^

іаж дЬш>мєш>іо Ьиидьщ/ оЬа&п
/  V Д назва підприємства, організації, устійюви т о щ о ) "Лнови тощо)

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

що діє на підставі
(статут підприємства'

уклали між собою Договір про наступне:

О ?//// (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 ОашиМ/і ■Ьій/ІЇШПо. У

' 03 Ґ зшеҐан) 7
----------------- и’ ' '

.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_____________1 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, якшо 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 
ПА 518201720000035221211009150

База практики : '£/р//\Ми'$СЯсСі ОЛЬСШі (і
Аюи&уии. сблт[\' ■ иЇЇСсеШміс- оби.

уг-А- І ґ> лЬгР.кЛи . Іги

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:



ДОГОВІР № Д / "
про проведення практики студентів

місто Полтава « Об » ґк^О^ЛЛі 20 £-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 Л ц£Ь и  ,іУ  (ЦМіС^_______

/  V (назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі А / / (*£<£?№
(посада)

Пчлл4&&М(Я, О. Гї

ФЧ
(прізвище та ініціали)

що діє на підставі
(статут підприємства, розпорядження,

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

оЬЫсьт&оЬс , 
р&

.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 
UA 518201720000035221211009150

База практики : (Я>и * С/ 6  с
jp a Q /U  _ . Уу~ 'OjLL' , . JL у  <у p c?  X?,  3  3



ДОГОВІР № Ь
про проведення практики студентів

місто Полтава « С$~» Щ Ж Ш  20 ІО  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 і/'лІҐИХіЛН >СШ/ ЛУ

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі ^  іі^іи^ггиО,

(Тк/Ш к оіЖ
(посада)

що діє на підставі ^їир*іхтЄЄі4.Ц.&

(прізвище та ініціали)

(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

У ІОлсииШкіЮ ^имі і £ іо.оещо -ДШ Л
ом гтс М 7

і аі /

.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

База практики : клі-£і цсгппуі- 2
^мх’бобся' еюих>*их>ги. . 'Уіоах^^хі

б у й .  ( Г ; . Г У & Х ? , ї б ' О о ї  ______________________________

Закл освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:

пвник

В. АРАНЧІИ

20 Ло роі

(прізвище та ініціали)

20 Іс  року



ДОГОВІР № _Ы $/{О  
про проведення практики студентів

місто Полтава « (Р£» ьи іо Л ш  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 'Ч-МІМЛ̂  ШШ

арзіїиї'єяіщ/іі____________________________
(назва підприємства, орган^зації/установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі 'І&сО&с

/Ьм&илх/сСі 70. У
(прізвище та ініціали)

ЩО діє на підставі і&ІОІіи ^ іШ к щ  « $ і£  ' СІІШиЬЩп^т - Сто]
Ц  (стат/г підприємства, розпорядження, до р у ч е6 к я(/7 Л //

О ТТТ Я Ж Ж 1 Л /ЧТ/Ч І І ГЧТЧ/Ч1Ч 1 »Л ГТ*Ч /Ч ТТО /Чтч ЇТТ¥¥ /ч •

і - Сторони),

уклали між собою Договір про наступне:

І. База практики зобов’язується:
І.І. 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 [охШ&кА, (оцЛоіїцт.? у 'М М М *
ОМ Ж&іо

/ & 1 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 
ПА 518201720000035221211009150

База практики : иУии/%шс

Т У Г  у О) о  ЛГ)/*'

Ж

ЗЗ.Р/70.0
З О .

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:



місто Полтава

ДОГОВІР № А  /  
про проведення практики студентів

« о£ » ЫАО&Мя. 20 ІО  і

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 '

гциауегШ *
(назва підприємства, організації, установи тощо)

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

що діє на підставі
(прізвище та ініціали)

(статут підгаГисмсїм, 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

у 111 Ы л х п ь ь 1 ^

’он Мдо 7

і у! У

.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__________  ~~ ~~у, _____________________



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 
ПА 518201720000035221211009150

5. Підписи та печатки:

(прізвшце та ініціали)

_ 2(Ь с̂у року

Закла,

АРАНЧІИ

року

База практики:

Керівник

(підпис)

м.п. «СбГ»



місто Полтава

ДОГОВІР № '/-Л /МУ.'Ґ 
про проведення практики студентів

« № » пдлЖш 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 $ О В  4_______

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі

що діє на підставі
(прізвище та ініціали)

(статут підйрисмств^рбтпорядження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

1. База практики зобов’язується:

(далі - Сторони),

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

■і АсВЬсіи&Ь&Ьс у fataaoiß ісіВиоВциі? 3
~ 7 --------г г — ~ ;

№  Ла£ю fm j
т

/ (7/ Z

.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 пров^денцядцкцетики 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 
ПА 518201720000035221211009150_^

База практики : Д.У —

/У/=Г <

Заклад вищої освіти:

ЇЛО 2 ^ 0 0  9 5 Г //^
^  "*

5. Підписи та печатки:
База практики:

0. іс
ище та ініціали) 

’ 20 &  року



ДОГОВІР № 4 ' М Ш З  
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 ЛрЫ) ___________

V (назва підприємстві, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі и ^І-Іій О .

що діє на підставі Сіі
СШМ-ШЇС&ЩС

(прізвище та ініціали)

и £ -  1/ у Ш Л ' ^

уклали між собою Договір про наступне: 0

(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

, £цяі{ииі і / ММ - М.РїЛкО
Жй&с_____

.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
ПА 518201720000035221211009150

База практики : ' і  {

5. Підписи та печатки:
База практику



д о г о в ір  № / - А С Ш й ./ '
про проведення практики студентів

місто Полтава Об » тЦмЛмі 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 Р^'М  ^ірь^СШ-ій ^

А  У сгШ / МЛМ' МфкЛ-і НМО
(н^ва мі/шриС&іства, організації, установи тощо)

40Ш
Ц А ч гА Я іС и ф

(надалі -  База практики), в особі ї&Л&Сі
ь м ь м см  іішояйЬтжл еріїйхїїФиш ямииса № 

£ 0 Л ісй ^л '  7

и ш и с и и

' - й м у

(прізвище та ініціали)

що діє на підставі к̂ ОХО ИКХЙАЫ
(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

•/

ор/ М а& о
б"аишЫ к.

/ у  { ж )
іаМІишй /  босу, -  и  ОШ іс

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_______________________________________________



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
УА 518201720000035221211009150

5. Підписи та печатки:


