
місто Полтава

ДОГОВІР № 4~е/с 
про проведення практики студентів

« ф/ » и м і їш 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 Я  Я  _________________

___________ Ж аіїО & ц/и іш  У
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі__

Диагрли /іі'чЩоЬіпс.
І Ш ц д а д  б а & ш іЯ Я

* ( п о с а д а ) ' < / / /

(прізвище та ініціали)

що діє на підставі С м с т т я
(статут тдпгНдприсмства, 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 Період практики

< М М о іи о & е & е -, ЇАІСіііШ . У М П А Ш  -
ш  й м ®

7
і ТГГ-

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 СА 518201720000035221211009150

База практики : ^кліЬСіШ і ч $£*1 їйЬ щ і£Щ ( ~
М І М  ІЇоііїсі&м і с  о$с4. , 4 ^ 7
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5. Підписи та печатки:
Заклад вищої освіти: База практики:



ДОГОВІР № ' ґ ' М / ї І  
про проведення практики студентів

місто Полтава « IV » ґііШ 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 ШСі ЬНІґ , Ц>Ь'ІСІНОІоіс-__________

, (хммі&іШ бріЮк/л [ <£9 1'
7 7 (назва підпр(назва підіфиемства, організації, установи то їй о)

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

що діє на підставі
^  (прізвище та ініціали)

___________
(статут підприємства, роторядження, 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 Період пракгики
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(
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1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 СА 518201720000035221211009150

5. Підписи та печатки:
База практики;



місто Полтава

ДОГОВІР № / У / / / У/ /  
про проведення практики студентів

« 0/ » млІНи 20Л? 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 (іУОМ &2>НіШіе М аРМ іВіІІе_________

діши а ишлмл ІЇШ
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі ШІ СІ  ______ ТЗчРс/А Л . УТ
О  Г  (посада) V  /

(прізвище та ініціали)

що діє на підставі________ (р(р,ЛОиЄ£іШ-Є-___________________ (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 Період практики

і ъ А о & я и ш Я М о  . вміїїш ш У л а м м '
І а, . *

04 Г СІШ сю
І т ' 7

Л і Оі. М )Л------------- 7е аг

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 ЗКГ10 00493014 МФО 820172 
Державна казначейська служба України м. Київ, р/р СА 518201720000035221211009150

База практики: ОііїйЬ&МШ і л
Цюимяшґ вгМАМши" ирМе&п.: щуиіии .  ̂ А. ІЇрма&о
Ву. Иш ір&ш с і ~ ЗУ/їр  ' ' тси , Н

5. Підписи та печатки:
Заклад вищої освіти:

. АРАНЧІЙ

20&> року



місто Полтава

ДОГОВІР № 4 -9 / М  
про проведення практикй студентів

« О / » 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 Т и Щ ІШ Щ С ііі)

ш л Ы ш ш 1' м  
лшУошт" М
(надалі -  База прак-йпси), в особі -,7 >  и ') р НО/.ҐУ

ш іу їо їш ґ  е о ш ш о ш
(назва гйдіїриемсггваС^рганізації, установи тощо) ^

ґС и У г и ._____________
(посада)

> Ж втти^ Сій" А/ /С/О ґ ) г  /-Л7У і (7$ с і ге сисх &- б и и
(прізвище та ініціали)

що діє на підставі Ііі^М ЯШ М Л е__________________________(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 Період пракгики

! / м  а  <&№  -

Ш  йІЇмЬь 4  кмкс
7

М  0  /. ЛОМ/ (П

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 раху нки:
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 :  ̂ іи  Ш -іС&іМ Ь Л і Сф 1 І ІЯ іІ І
ЛпЛаиіщ- М ж  : ЗШУ' ^ма£сьи,- Ф . \ ґЧоіє,іє иммиш *

5. Підписи та печатки:
Заклад вищої освіти:

. АРАНЧІЙ

20 року

База практики:

У -М п с.Щ Щ М Вгх)

|ал та прізвище)

20 & 0 року



місто Полтава

ДОГОВІР № 'І 'іь / 'І іО  
про проведення практики студентів

« (РУ » НЬ&УіМ 20 <І0 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 Іа Ь лШ Л  &ЛО СііЛІЛІЮЮ

Шоіїч Ш&ІІШШ ^ОлШЬШ.т‘ Лш)йЩ іОҐ
(назва підприємства, організації, установи тощо)

мме>иШІаиг
(надалі -  База практики), в особі Рс&КЛЦиЬ ІАЛЛАе Р „

(посада)

Омлил £>0£млЛ>_______

що діє на підставі X

(прізвище та ініціали)

(статут підприсмства. 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 Період практики

І (ЖМоіШкЯіІЇо, ї& ісщ ф вийоіїш т / с-АР Л/ оіото
і*ом Шибо 4  Ш і-

І
Л  07. М>Л7

<71

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 СА 518201720000035221211009150

База практики : іЛМЛ' £.Оі./Уо/и6и£)'иг) і-СОЛоиСи ̂
С7Ь. с г £< * <7

Заклад вищої освіти:

Ректор академії

5. Підписи та печатки:
База

В. АРАНЧІИ

2ф О року

та прізвище)

2№С' року



місто Полтава

ДОГОВІР №
про проведення практики студентів

« 20 <1с р .

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія (далі -  Заклад вищої освіти), в особі сектора академії Валентини Аранчій, що 
діє на підставі Статуту, і, з другої сторони Ц.М я $£А '_____

і> пїома&с&ш* сСіаеп1
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі с / л - в ,
(посада)

(прізвище та ініиіаіи^

що діє на підставі //і:У-о-у* е ц -*.ее /у?о
(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 Період пракгики

У йІЇиіЬемйШ&о. К ш ш Ш . & ш £ и и іі і У
'ом °ММе 4 Щ е

1
М  Р /. А с Л

/ </'

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 ІІА 518201720000035221211009150

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:



д о г о в ір  № 4 - Л ї / < і №
нро проведення практики студентів

місто Полтава « 0 /  » 20 Хс 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 /Уу?їїЬ і/ііМ Я- йіІШЮЬО

шшліш-е (Жо/ сішш1 ь ли. дкіїоВ і ІіШ/_____
(назвк [іі/шриемсі ва, організмі', установи тощо) 7  у

(надалі -  База практики), в особі '^ іС /и у п /щ ^ Л  ^  їМАПими

ііоєґ'Юг $икА)н,а&гоіі> орудии- м огам ціш і имл С ^ саьоі
(прізвище та ініціали) ”  '

м - И с с О Є М Л _____________________ (далі - Сторони),що діє на підставі
(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 Період практики

У . о&а&ота&еІЇо . ІЇаиш вйі (мАС&ІШК. в -г и * 
ом $іам ) *г ш е

1
М 01 лом

1 7/і

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 1)А 518201720000035221211009150

м. Лйиї&к, { Ь

База практики : _

/
' ї с Р/Лу

ийМашш

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:

В. АРАНЧІЙ

20 року



місто Полтава

ДОГОВІР № <№-/$н  
про проведення практики студентів

« 20сЛо 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 ЛііЬОХНіі ііуЛіІШ£іи&^^еС)________

(назва підприємства, організації, установи тощо)

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

що діє на підставі
(статут бідприсм^гва. г

(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 Період практики

а А м Ь ш а & і & о Ітііо&і ішКІЇиии - У---^  ц. — ==он жіоЬо 4  Ш.Є
7

г ііі

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 СА 518201720000035221211009150

База практики :  ̂ -
СлМгМ. Шиї. , і  2

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



місто Полтава

ДОГОВІР № А #  [<Щ С 
про проведення практики студентів

« 0 /  » ьо &ї ш 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 гф гіш ічи ЩіВШ У ЩШІЇ і і ї  1£і( Є-_______

0&шй&і№*1 шюійі1' -  %іоМш 4 о/сиїаішії)
7 » (назва підііриемїі ва, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі 0  . /Сг?с_

X X  Л & е$?6/С 4Р

(посада)

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 Період практики

V. ІЇаішШ. (какими. У
Ш  (А й к)

1'
ЦЦ{АЄ-

7 и м  лом
Т ( Г

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі погреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 : ^
У  У

£

С&РГ79У Р г Г

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:



місто Полтава

ДОГОВІР № / ' / б / 2 1 6  
про проведення практики студентів

«&£_» 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 Л/ЇС& Єрі-Ц-ЮР__________

Г̂ іапсаіиг£ .ЛЬрісий^іші __________________________
(надані -  База практики), в осо^і

(назва підприємства, організації, установи тощо)

'МІО0
(прізвище та ініціали)

що діє на підставі 

Склали між собою Договір про наступне: ^

!2£Р (далі - Сторони), _
/Лр М .  /О . М У -  ^

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 Період пракгики

2. тшішЦ. /
ом <&амЬо

/  / 
їси 24, о2 22X4і (//

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

1.9. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
передати права та обов’язки щодо проведення практики студентів правонаступникам.

/ З О /



1.10. Додаткові умови

2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. До початку практики надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:

В. АРАНЧІЙ
(ініціал та прізвище)



місто Полтава

ДОГОВІР № { 'і ї / і І МГ 
про проведення практики студентів

« Р /  » ШС&тЩ  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 СІ^С'ІІСУН______ ______________________

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі ( і ^ у  СШ С^_____
і  (посада) ^  0

л№іІио6Ш'€,

що діє на підставі
(прізвище та ініціали)

аш щ м оіо  /?:
уклали між собою Договір про наступ:

і - 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 Період практики

Л< (^іМяшаШ&с (аишШ Кнргіиин» У и и .Д їії -
*№ ШЖс

1
,ио*<ЮА1

і <у/

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 ІІА 518201720000035221211009150

База практики : __
лг

і& П -



місто Полтава

ДОГОВІР №
про проведення практики студентів

« ОV »  >ісС-В/ь_1£е 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 'іи \ittj4-WU.UbUmt . 'ІА к У /і-

сшіСишіо' кжФ&иог/)и ш " іу&ЇУіЦїопі'ґ  0 Іш а л іл и
~  (назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі -  База практики), в особі д е / О ? & о  ^/«с
------ ^  (посада)

сгс

(прізвище та ініціали)

& £ > // /Р. ІЇї /Ді  /ІЇО? ґи/игібгсд? /цхиггьиі,
(статут п^іприсмства. розпорядження, доручення) * у Іг { Й  М

що діє на підставі 

уклали між собою Договір про наступне:

>Ддалі - 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 Період практики

д. о/ЩсіїтШіо їшшМ {мінбшпа / Л'дЛсШо-
О М <и о/ АЯИ-------------г ці

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 : ь (г,ір ’й іІЛН О  Т(Ц и ^

Ламії іьйМ Їш І. сбУ .о Тщ абії
Ці , ґ 7 ; \ ШМ1 МИШІ

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:



< 0 'У'Ж б'/у З

місто Полтава

ДОГОВІР № 
про проведення практики студентів

« О / » 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 ОЙРЇЬ О^УКР іІЩ -___________

„ /М . № ($ МШАМХ
(назва підприємства, організації, установи тощо)

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

<гдХСиии-ис. С

що діє на підставі
(прізвище та ініціали)

3̂*7 (2 ґ*-%. ___________________
(статут підфбсмства. розпорядження, доручення)

(далі - Сторони),

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 Період практики

< £аісілШ&(} ____— г — -^—
Ш  Ж ак) 4 кмМ

1
О/.сІОЛ/г </7

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 СА 518201720000035221211009150

База практики: $1 с їіїМРїх Ьу \ РСі
4 їм. ш т ш и а ' '  , Js<pя>f жоиішеш. . ш и їУ вм ш ь

иіш>

іаиі іьЯс Л-
М<Ріо Ш с /, , и М гу& ж іш і

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практики:



місто Полтава

ДОГОВІР № Р л / з Л  
про проведення практики студентів

« Р/ » 'К&ВліШ 2їїЛ0 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 кНі МАШ у Ш О  КЗ)іІи _________

М г С і Ш
(назва гшпруемства, організації, установи тощо)

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

що діє на підставіЗ ^  ^  .м-іс^усіїе. , Ь  (далі - Сторони),
І  (статут пілприсмства. розпорядження, вручення) •

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 Період практики

1 (аіОіШвЛ ІьмРииіи. V МиЛОМ-
ор іїЬшЬу

, * ' 
V КМА£-~

7 їлоглоп
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1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих фахівців для керівництва 
практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх залучення на посади і виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та обраній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам безпечні умови праці. Проводити інструктажі з охорони 
праці. У разі потреби навчати студентів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам можливість користуватись матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Надати студентам можливість збору інформації для виконання звітів з 
практики, курсових, кваліфікаційних робіт (проектів) з урахуванням політики 
конфіденційності.

1.7. Повідомити Заклад вищої освіти про порушення студентами трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення.

1.8. Після закінчення практики надати відгук-характеристику кожному студенту у 
щоденнику практики, в якій охарактеризувати результати проходження ним практики.

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 надати Базі практики програму практики та список 

студентів, які направляються на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників кафедри.
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. 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 : _*~

^

Заклад вищої освіти:
5. Підписи та печатки:

База практи

В. АРАНЧІЙ

/Р  20<І£> року

(ініціал та прізвище) 

20оСі' року


