
д о г о в ір  № '/л  9 9
про проведення практики студентів

місто Полтава « 0 9 » 20 Ло 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 СїрбеїСі /  £ і/_кШ е£н

<$іУ т и ш
дприєя(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі иуЛ)С'1 &?<2-
(посада)

що діє на підставі (і 

уклали між собою Договір про наступне:

(прізвище та ініціали)

іЬоііА о  иЛаЬ£> М і иш
щ[їи(мстаа, Ьушомджещія, доруіАшя)

^  Щ  СІЬ'ІРД
г г у г г н є : </

'ЛП'Л (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

ЛйіШ ЬІОІ , У У 6 .0 0  -
АР/ І їк ііе 3 Щ ІС

7
гСі^ / / .  о ї. ЮЛо----------- /—

.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 дотовору.
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 : оіті&СЛмТ_____Ф]£Г?ілН£і^
ІЇОіУ , м. іїулШа. . іш . Лиур&а . №  ;  т&с &#><!$ А

5. Підписи та печатки:
Заклад вищої освіти:

. АРАНЧІЙ

20 року

База практики:

Керівник

СиНшЛєЩ)
(підйис) (прізвище та ініціали)

М.П. « 0ЬГ 20Ас року



ДОГОВІР № У М /уЛ Л  /  
про проведення практики студентів

місто Полтава « ____ 20 Ло 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 &£

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(посада)
(надалі -  База практики), в особі офУ’Ц^Сс С ш о їі1 ^ЛіЦ)£'

бїіЬЇЬШі_______________

си
(прізвище та ініціали)

£(М - Сторони),що діє на підставі еЛіРС^Ь £ -  ефо иАМЬ£) ІШ/ ‘У-  
ссЖшйЩ&Іо
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

/ (]}ґуоЬс̂ шМ -X- УсиіїШОЛф Є и ісїи а і.(і /
ОУ/

.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

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

(прізвище та ініціали)

20 отроку



ДОГОВІР №
про проведення практики студентів

місто Полтава « » ҐЧЛ£і&//Л 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 С̂ ? у££ОЛИ- $)}\лО

"Теш ш У ІЇО Ш Ш 'бил
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі Ж

^оі'СО •%.
(посада)

(прізвище та ініціали)

що діє на підставі____
№  уат іт * а і _

/уклали між собою Договір про наступне:

Ста (далі - Сторони),
ут пі.іпр)іеметва.ірт;по/яджеііііУ Діїручення) /7 . / п / о  о т  п  /  /  J  £

м ж л ш * /  я  69

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

кІиШ)ШобА№х>. ШажсМ 
С^г^шІио \ 3 ‘ - -

й ^ кчі/л  •-/ 'ҐШІМ-МОЇ&ІС

.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-характерйстику 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 
иА 518201720000035221211009150

База практики : У /еаії.У Л  '̂ ҐпііРЇ- і ї і а Ь і  -
АР ІМОС ! Уеі. Ум (сбС)МО ' 91 -  / /



місто Полтава

ДОГОВІР № ''-№ / Л б  
про проведення практики студентів

« 05 » Пі/и*Вм* 20

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 й^РкО -ГУі

'ІЙалшщ '* ЛіШсОМіі їпсі

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

/ ЇОХШШ&Я- 74. - / '/ЇКгІСАС  -

Ш  МиЖо З
7

г и і
.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 
иА 518201720000035221211009150

, База практики :

<*£ /(£ 2̂

Заклад вищої повіти:
^ Г о Т т 'й 'Т '

5. Підписи та печатки:
База практики:

РАННІЙ с / ^  / / / / > '

20 X/) року

(підпис)

м.п. « >̂>

(прізвище та ініціали) 

0 20 <£о року



ДОГОВІР №
про проведення практики студентів

місто Полтава « /0$ » ГХ̂ СС&ЩЯ- 20 Ло 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 ЖИ&ШІ и (гг)\£гМхЖ&

о ш и  к л и ш /л -  / V ,(ЛіліскМ>тю  ̂ іипіиа&ц
/  (назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі Ц(ііСі-ШІІіО. ЧСІК(Щ$Ц
Л  л , (посада)

Гцкіяз? 11?ж[іо{аьО
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

і . 3 М Р ё .М М -м о т х
Я .  "

г * 
3/ а 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, 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

База практики : _______
ісг-Ши (М^)*1 /  а. ьоїтІии ' 6 у .  М и л я  і -
кшс фаіЬіш г ІЇСілїшьш ' ос>ійвИ' 0

Заклад
5. Підписи та печатки:

База практики;

АРАНЧІИ

року

С&И)4&иійиьо
(прізвище та ініціали)

20 <&? року



ДОГОВІР № -{-9 /М  
про проведення практики студентів

місто Полтава « Р£ » ГцЦй&ІИ. 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^Ш САїСІМл

ЩіШ'Ш м рш сС--мш.їг(ммС‘Г се/аШмгг 7
і (\ * ^назиіі підприємства, організації, установи тощо) '  О  V

(Надалі -  База практики), в особі сш(ІЛС(Ь/І£і'- їлЬгкцуіісі и і.г- Сусір!.і /
О  І < (посада) О  -

&аиеибі&$Ш/___________
(прізвище та ініціали)

що діє на підставі его» (далі - Сторони),
тут 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

Млк> ш а Ы &о . їшша&А.
Ші__АаЯо________ ^

Ьилебїши> /  .молмм -  и  ехл 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_______________________________________________



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 розраху нкові 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 : ліі /̂ і<к „ шиМ СЬІІШ  Ц іМ ^  ШіА^МІИІСи'
.... ^ом -сш їгс—  Т ІМ І

и$ит- г ■''Осїьірфсе т о  //. і  гм  о
- Н -

Ааіїош ш і'

5. Підписи та печатки:

АРАНЧІИ

року

ізвище та ініціали)

\  V .  у -  -м.п. « 20 Ло року



д о г о в ір  № /~ с № /< 1 с№
про проведення практики студентів

місто Полтава « 0$~» ГнАтй&Ш  2§М) 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 ______

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі_____ & _ 0 ,  'Ь О 'і^ С & л , (2
(посада)

що діє на підстави
(прізвище та ініціали)

іЖ(Йалі - Сторони),
татут підприємства. р<ут4р([джфшя, 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

.V а/іиІЬиш&е/Іо , ІЇпьаіММ Ьш&іии1 У

Д / /  щаЬо 4 шле^ 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, 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&ісіС/ш), ^ЄООО^
Ш-^Ьита$2-; зЯика*. ■/,

Л£ Р -і9 & іО ш. 66І9>0#999Щ, д / а о Є ^ о / б 'о ^

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:

се#.

іс) (прізвище та ініціали)

« о У >> /УД<Х^Л 2 0 С^Ороку



ДОГОВІР № Л>'/ у у  
про проведення практики студентів

місто Полтава « УУ » П іІаіШ і 20Уо 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 , У і Ц ІО Ніі М

і Л іІс / іР іо їЛ ^  _̂________________________________________________
7 7 (наэбш підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі ______ У ’̂  & С £
V /  (посада)

що діє на підставі
(прізвище та ініціали)

підпрж м с т ^  ро(статут 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

0Пс УІа^о
бцллУиЩі ̂  У -/УЖ Лс'іо 'ії.М А Ул

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 : ,  А ' Ь ґ & Р £  ** 6
СгУ а

М 9 М  •6 Ю />ОїГ Р /Р  М 'л / і ґ М Р б - Ю О о Ш Р /М Я о  £  Л Г  А о .іу о

5. Підписи та печатки:
База практикЗаклад .щщої освіти:

(йЙШі£)0 1 | |  (прізвище та ініціали)
агропрогрео/

Ш іТ Ф /л і  О ї 20 ІО  року



/ іДОГОВІР № 
про проведення практики студентів

місто Полтава « р £  » 2 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 'І'мН іО  С$£РуизиЮ ЦЄІСШ Ї

^ Л і ьило8млш &  /ШшЬгє/ізїЬіі ц>вщня̂ _______
(назва ні^йри^ства, організації, установи тощо) '

(надалі -  База практики), в особі у£Ш^и,Ш.ОС& иСіСУіь ІІІІІІС ^  и о

(*яеіїи&и.іоҐ Ч о п ґ Оше.(
(прізвище та ініціали)

що діє на підставі іАР*І
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою Договір про наступне:

(далі - Сторони),

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

/ с , (алжіаіц
Ш  оііа&с А.

(ш .с£ьт  е У у/:об.шс -/хмМі ю

.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



місто Полтава

ДОГОВІР № ' / - Л /М О  
про проведення практики студентів

« Р У » 20 /Л  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 'У уЩ & г/іІ/ІТ  Сі іІ&Ш)ІС

штати иагрмішя
( У { / (назва підприємства, організації, установи тощо) /  ( у  /  7  7

(надалі -  База практики), в особі
/ Ґ ї  (посада) Т /  /

(У/УУТШ  у/и Ш Л А У З
(прізвище та ініціали)

що діє на підставі
(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

(іАйвхпшМіїо . і<8 ІммЬиик2 V аштшутоїж
ота фШ) З чуну

1
і 01

.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
____  ____  ____

5. Підписи та печатки:
База практики:

АРАНЧІИ

і Яу року

та ініціали)

року



місто Полтава

ДОГОВІР № А у /  
про проведення практики студентів

« о ї » 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 'ІО ііобш  ї ї / _______

0Л& ч о&мшЬшм* обийвяі ^  --------------
(назва підприємства, організації, установи тощо) У

(надалі -  База практики), в особі' - ^ / / / ' 7 ^ / У / Ґ / У У * ! ' С  / у
у О  (посада) .  ~7 С7

уклали між собою Договір про наступне: 

1. База практики зобов’язується:

№
з/п

Освітньо-професійна 
програма, спеціальність

Ступінь 
вищої 

освіти, курс

Вид
практики

Кількість
студентів Терміни практики

/ Рч/іїґІЩІ'і 2 *V аІііО&о
/  ■

з  __
1

СП

.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 А / /О  А  7( '///і &  /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

База практики
-ШЛ. І  * };,9бої у__________________________



ДОГОВІР № £ # /< #  
про проведення практики студентів

місто Полтава « Р& » ІЇАОІУЛ 20 М> 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 'Ш+к иіСі Ц £ 7727/ ______

9/  * їІсаїьЬсьш1' долари'
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі Ш1 ІОлІШлІН^ & С&М / Ъ_11 ыиШ^Ст)
(посада) * Г  V  Ц *

Ш ш ь ___

що діє на підставі ОШЩ \
и  (ста!

г<2-

Нш
(прізвище та ініціали)

(статут підприємства, розпорядження,(дёруче]

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 ІЇ[іїік)ша8ііїо . ОсіШіїШ іиіоЗит С -У

ОМ  и 3 ьирі
/

(71

.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 : 'Щмлр д^бИ Ш  ~
ііАСІЦІОіМЛ/  ‘  / Л і і И Щ і/

5. Підписи та печатки:



ДОГОВІР № / У / І М Т  
про проведення практики студентів

місто Полтава «_//$_» ґ]фСі£их. 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 У ЛІСШ "вв&ЬШ/ Т і€и) ОЛМНІі)

/ _ \ rliV U  ґ7)рУ/ и  о* '/? ^7Г *
№. №рлґіі£і&ц Ту ї /  V Уі/ /  / у К / и к У ~ о  От(Я.

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі [ № Х ^ - О с л - - № > / - ^ № у с № ? І ' І ' 1 0 *№—
. л (посада) [ /

УСлА№ПМ^ ЄиЬ2№

що діє на підставі
(прізвище та ініціали)

О Г о и Х )
(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

І Ш.С/іии У____ Ш£М)<Ю -/Ш я ір
ЯГ/ гІ/й В о У ге-

.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.



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 : 7~іУ  (/№// 4________ ___________________ ______

Заклад
5. Підписи та печатк

База

АРАНЧІИ

2 0 ^ 2  року М.П. «£7/»

<р/<? л.ЛгіЩ

, с )
1 (Х а л&Ча ю  .

,е та ініціали)

20«£е^року



и

ДОГОВІР № /-м /щ  
про проведення практики студентів

місто Полтава « ( Я » МіСІ&ІРЛ- 20 сІО 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 Ш*Я $)£А МПЛСііМ'

аіаі/шкш-щ обмив'
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі ,

А
(посада)

що діє на підставі 3 70 -

(прізвище та ініціали)

далі - Сторони),
а. розпорядження, доручення)

'Л  О
(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

Л

ся / тМс
ЇСіКШйЩі-, ішбмь г ^ /X 'Р£М‘оі£>

.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:
ЗЄ0ІИ , ,/е Н9 { о м у  $ 6 'і/Р 'Ж /

Заклад вихцоїосвіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:

АРАНЧІИ

Ло року

ізвшце та ініціали) 

20 Ло року



місто Полтава

ДОГОВІР №
про проведення практики студентів

« О і  » №  2 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 'рк/ЦЛ-Ь і  і  і  Ш У - С  $ £ / І  Р с  і і / С С і { / 7

Ь с/ш і/ИЛ$№ &ІО Р ЇМ > ІЛ Г_______________________________
ц  (назва підприємства, організації, установи тощо)

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

"І (прізвшА''та ініціали)

що діє на підставі
(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

(Ъо'П.ааЬр .&к Л £ £ іШ О - /
— У------</ У  . у

ОР-/ М акю
/

О &уЦ С
1

----------------
і7 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, 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

База практики : Ф ^ ІМ Н іі£ іМ і & ІЇУ ьІЇС і Я є іЛ Ш  . '

Заклад в
5. Підписи та печатки:

База практики:

АНЧІИ

20 року

ірізвище та ініціали)

'’Х  20 _£^року



місто Полтава

ДОГОВІР №
про проведення практики студентів

«_#г»  пфаЯці, 2о Зо 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 ‘‘ІВ / уШ/СШІЮ,

у  м. а^сшкаіу' Аш>а- ТЬие&ілЗ и м  саь'ялліРи иг%ешшу
7/  ~  (назва підприємства, брггоіізації, установі тощо) ”  V
и а л л Л г г Ь ш  я »

(надалі -  База практики), в особі ДіЯ ИМШСі 1-0/ ОТЦ Г^с

що діє на підставі Оі-О Ж-С'ШЛ
(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

і окйЬо^иЫ>^с , їашішкА
03/ аІ/уаЯ х) З

ІтіЗш'іі 7 4 /З, РЄЩО -/ХоМл УД

№
.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

5. Підписи та печатки:



місто Полтава

ДОГОВІР № Jwj, 
про проведення практики студентів

« 09 » ЧЛ/і&іи 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 ^  Сй [ЦвіЛЬ- J u w O M lltL

у  м  (d cM x & L ' Я п м ь в м 'и ш  c o s ? ш к и о л с у

(надалі -  База практики), в особі ґ і/й и  С& 'ZOZ-Q'fl/
( h ' j J A H A - S o u c o U . 'd A t O  гя  ~ Щ М а Ж i£Q#JLf ' twf
0 Jfug/Ls'j- /МЧІНіШ-О-______  ° '

(прізвище та ініціали)

що діє на підставі h'iPtsLO 'Ш&НЖ/.р (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

V. АавяжФ&о іїамйі&М. £ І
Ш  JJlC&D

/ > 
J

7

І w ~

.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 
иА 518201720000035221211009150
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