
ДОГОВІР №

на проведення виробничих практик студентів 
Рівненського державного гуманітарного універстету

Місто_______ Рівне____  " ■'№с '/Ь £-££4  20/сГр.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Рівненський державний гуманітарний_____

________________________________ університет_____________________________________
(назва навчального закладу)

(надалі - навчальний заклад), в особі ректора Постоловського Р. М._____________________а
(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі _____________Статуту університету______________________________
(статут або доручення)

і, з другої сторони, Рівненська українська гімназія
(назва підприємства, організації, установи)

(надалі - база практики), в особі директора Кухарчук Т. А._________________________  ,
(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі Статуту організації________________________________________
(Статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір:

1. Рівненська українська гімназія зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) та 014 Середня освіта (Біологія) на виробничі (педагогічну та 
передатестаційну) практики згідно з календарним планом.

1.2. Призначити наказом директора кваліфікованих фахівців для безпосереднього 
керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для використання їх на посадах та роботах, що 
відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 
Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 
навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в якій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови-------------------------------------------------------------------------------------

2. Навчальний заклад зобов'язується: (
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, 

а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.



2.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 
рудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних

випадків, що сталися з студентами.
2.4. Сплатити в установленому порядку за проведення практики студентів, за 

погодженням з базою практики, згідно з кошторисом-калькуляцією-грн.
2.5. Залучати дирекцію бази практики та провідних учителів до участі в наукових 

конференціях та круглих столах з проблем освіти, до обговорення змісту програм практик, 
освітніх програм «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини» та «Середня освіта 
Біологія» та враховувати їхні зауваження та побажання.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо 

організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором вирішуються в 

установленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє впродовж п’яти років.
3.4. Договір складений у двох примірниках -  по одному базі практики і навчальному 

закладу'.
3.5. Юридичні адреси сторін:

Навчального закладу:
33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12.

Бази практики:
33017 м. Рівне, вул. 24-го Серпня, 2




