
  

Договір №___ 
про проведення виробничої практики студентів І курсу спеціальності 

“Прикладна математика”  ОР “Магістр”  
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

м. Івано-Франківськ 
«___» ____________ 20__ р. 
 

Ми, що нижче підписалися, з одного боку, ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» (надалі навчальний 
заклад), в особі ректора Цепенди І.Є., який діє на підставі Статуту, і, з іншого 
боку, _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(надалі – база практики), в особі ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
який діє на підставі _________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
уклали між собою договір про наступне: 

 
1. База практики зобов’язується: 
 

1.1. Прийняти студентів спеціальності “прикладна математика” І курсу ОР 
“Магістр” в кількості ______ осіб на виробничу практику з                    
«____» __________ до «____» __________ 20__ р. 

1.2. Призначити наказом (розпорядженням) кваліфікованих спеціалістів 
для безпосереднього керівництва практикою студентів. 

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми 
практики. 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 
робочому місці. Провести обов’язкові інструктажі з безпеки праці: 
ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчити студентів-
практикантів безпечних методів праці. 

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від 
навчального закладу можливість користуватись бібліотечним фондом, 
документацією, яка необхідна для виконання програми практики. 

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

 
2. Навчальний заклад зобов’язується: 
 

2.1. До початку практики сумісно з базою практики підготувати і  
погодити програму діяльності студента-практиканта. За тиждень до 
початку практики подати базі практики список студентів, які 
направляються на практику. 



  

2.2. Призначити керівника практики з числа викладачів кафедри 
диференціальних рівнянь і прикладної математики. 

2.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил 
внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази 
практики нещасних випадків, що стались з студентами. 

 
3. Відповідальність сторін за невиконання договору. 

 
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків 

щодо організації та проведення практики згідно з чинним 
законодавством України. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами згідно договору, 
вирішуються в установленому порядку. 

3.3. Договір набирає сили після його підписання і діє до «____»____20__ р. 
3.4. Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики і 

навчальному закладу. 
 

4. Юридичні адреси  
 

Навчального закладу: 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника», 
вул. Шевченка, 57,  
тел. 53-15-74 
 
Від навчального закладу: 
Ректор 
І.Є. Цепенда  

 
Підпис_____________ 

 
 

Бази практики: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
Від бази практики: 
_____________________ 
_____________________ 

 
Підпис_____________ 

 
  

 


