
ДОГОВІР №____ 

про проведення практики здобувачів вищої освіти третього  

(освітньо-наукового) рівня 

Івано-Франківського національного медичного університету 

 

місто Івано-Франківськ     “_____” ___________20___ р. 

 

 

Івано-Франківський національний медичний університет (надалі 

іменується «Університет») в особі ректора Рожка М. М., що діє на підставі 

Статуту Університету з одного боку та, 

____________________________________________________________________, 
(назва підприємства, організації, установи) 
в особі______________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ініціали)  

діючого на підставі____________________________________ (надалі 

іменується «База практики»), з другого боку, (в подальшому разом іменуються 

«Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір про проведення 

практики (надалі іменується – «Договір») про наступне.  

Предмет договору 

1. База практики зобов’язується:  

1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти для проходження практики згідно з 

календарним планом. 

1.2. Призначити кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.  

1.3. Створити належні умови для виконання здобувачами вищої освіти 

програми практики, не допускати їх до зайняття посад та виконання робіт, що 

не відповідають програмі практики та майбутньому фаху.  

1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної роботи на 

конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі щодо охорони 

праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати практикантів 

безпечних методів праці. 

1.5. Надати здобувачам вищої освіти-практикантам можливість користуватись 

матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 

для виконання програми практики.  

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу здобувачів вищої освіти-практикантів. 

Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші 

порушення повідомляти заклад вищої освіти.  

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного практиканта, 

у якій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним 

звіту.  

 

2. Університет зобов’язується:  

2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень – список здобувачів вищої освіти, які 

направляються на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.  



2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищої освіти трудової дисципліни і 

правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази 

практики нещасних випадків, якщо вони сталися із практикантами під час 

проходження практики.  

2.4. Заклад вищої освіти зобов’язується забезпечити конфіденційність щодо 

використаної інформації про діяльність підприємства. 

 

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. 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 складено у двох примірниках: один, із яких залишається на Базі 

практики, а другий – в Університеті.  

 

Місцезнаходження та реквізити сторін: 

 

Івано-Франківський національний 

медичний університет 

76018, м. Івано-Франківськ 

вул.Галицька,2 

Код ЄДРПОУ 02010758 

р/р 

UA168201720343181005200004289 

банк ДКСУ м.Київ, МФО 820172 

Свід.№100202196, ІПН 

020107509155 

тел. +38(0342)53-15-59 

e-mail: ifnmu@ifnmu.edu.ua 

 

Ректор___________М.М. Рожко 
 

База практики: 

 

mailto:market_dep@ifnmu.edu.ua

