
ДОГОВІР №______ 

на проведення практики здобувачами вищої освіти  

Маріупольського державного університету 

 

м. Маріуполь             «____»_____________2018 року 

 

Маріупольський державний університет, в особі проректора з науково-педагогічної 

роботи Проценко Олени Борисівни, що діє на підставі довіреності від 15.01.2018 № 9 (далі 

– Заклад вищої освіти), з однієї сторони, і _____________________(далі – База практики), 

в особі _______________________________, який діє на підставі _____________________, 

з іншої сторони (далі – Сторони), 

− визнаючи значення розширення співробітництва; 

− з метою створення сприятливих умов для проходження різних видів практик 

здобувачами вищої освіти Маріупольського державного університету; 

− висловлюючи готовність до освітнього, організаційно-методичного та 

інформаційного співробітництва при проходженні практики, уклали даний Договір 

про наступне: 
 

1. База практики зобов’язується 
1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти (далі – ЗВО) Закладу вищої освіти на 

практику згідно з календарним планом. 
1.2. Створити належні умови для виконання ЗВО програми практики, не допускати 

їх до виконання робіт або доручень, що не відповідають програмі практики та 
майбутньому фаху. 

1.3. Забезпечити ЗВО умови безпечної праці на конкретному робочому місці. 
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати практикантів безпечним методам праці. 

1.4. Надати практикантам можливість користуватися матеріально-технічними 
засобам, необхідними для  виконання  програми практики. 

1.5. Забезпечити облік виходів на роботу практикантів. Про всі порушення трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти Заклад вищої 
освіти. 

1.6. Контролювати відвідування ЗВО Бази практики. 
1.7. Підтвердити проходження практики ЗВО письмовим повідомленням (довідкою). 
1.8. Брати участь (за можливістю) у захисті звітів практикантів на базі Закладу вищої 

освіти. 
 

2. Заклад вищої освіти зобов’язується 

2.1. До початку практики (не пізніше ніж за тиждень) надати Базі практики для 

погодження календарний план, програму практики, копію наказу про направлення ЗВО на 

практику та іншу необхідну документацію. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Підтримувати постійний зв'язок з базою практики (як в телефонному режимі, так 

і шляхом відвідування місця проходження практики відповідно до термінів, встановлених 

наказом про направлення ЗВО на практику). 

2.4. Забезпечити додержання ЗВО трудової дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією Бази практики нещасних випадків, 

якщо вони сталися з практикантами під час проходження практики. 

2.5. Запрошувати представників Бази практики до роботи у складі комісії для 

захисту звітів з практики. 

2.6. Не розголошувати використану інформацію про діяльність Бази практики 

шляхом знищення курсових, дипломних робіт та звітів у встановленому порядку. 

 
 



3. Інші умови 

 3.1. Даний Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє 

протягом _________ років.  

 3.2. Після закінчення терміну дії Договору Сторони домовляються про умови його 

продовження. 

 3.3. Даний Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну 

силу, по одному для кожної із Сторін. 

 3.4. Всі питання регулювання фінансових стосунків Сторін залишаються поза 

межами даного Договору і вирішуються окремо за взаємною домовленістю та згодою 

Сторін відповідно до чинного законодавства України. 

 3.5. Невиконання однією зі Сторін зобов’язань, взятих на себе згідно з цим 

Договором, є підставою для його дострокового розірвання. 

 3.6. У разі необхідності, до Договору можуть бути внесені зміни або доповнення, які 

стають невід’ємною частиною Договору і оформляються відповідним протоколом. 

 

4. Юридичні адреси Сторін: 

  

 

Навчальний заклад  

 

Маріупольський державний університет 

87500, м. Маріуполь,  

пр-т. Будівельників, 129а 

Телефон: (0629) 58-75-94, 58-74-87 

 

 

 

 

 

_______________/О.Б. Проценко/ 

М.П. 

База практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/ ____________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридичний відділ  

Маріупольського державного університету ___________  А.О. Скриннік 

 

 


