ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
від 27.03.2019 р. № 202

ДОГОВІР № _________
на проведення практики здобувачів Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
Навчальне містечко ХНАУ

„____” __________ 20___р.

Ми, що нижче підписалися, Харківський національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва, далі – заклад вищої освіти, в особі ректора УЛЬЯНЧЕНКА Олександра
Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і __________________________
_________________________________________________________________________________
(назва агрофірм, господарств, підприємств, установ, товариств, тощо)

далі – база практики, в особі _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________________________________________________________________________________________________,

який діє на підставі (статуту, розпорядження, доручення), з другого боку, відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого
Наказом МОН України № 93 від 08.04.93 р. уклали цей договір про таке:

1. База практики зобов’язується:

1.1. Прийняти здобувача (здобувачів) навчального закладу на виробничу (ознайомчу, навчальну, технологічну) практику згідно з графіком навчально-виробничого процесу університету.
Прізвище, ім’я та по батькові
практиканта

Вид практики
та назва спеціальності

Факультет,
курс

Термін практики
початок
закінчення

1.2. Забезпечити кваліфіковане керівництво практикою та закріпити це відповідним
наказом.
1.3. Створити необхідні умови для виконання здобувачами програми практики, не залучати їх на роботи, що не відповідають програмі практики та спеціальності.
1.4. Забезпечити безпечні умови життєдіяльності, проводити обов’язкові інструктажі з
охорони праці: вступний та на робочому місці. У разі потреби навчати практикантів безпечних
методів праці. Нещасні випадки, що можуть статися із здобувачами під час проходження ними
практики, розслідувати відповідно до «Положення про розслідування та облік нещасних випадків
на виробництві».
1.5. Надати практикантам та їхнім керівникам практики від навчального закладу можливість користуватися документацією, необхідною для виконання програми практики, виробничими
приміщеннями, лабораторіями, обладнанням, бібліотекою тощо, документацією, необхідною за
виконання програми практики та збору інформаційних даних для підготовки курсових або дипломних робіт за результатами діяльності бази практики, які не містять комерційної таємниці та конфіденційних відомостей, на підставі направлень кафедр, пред’явлених здобувачем на вимогу керівника практики від виробництва.
Забезпечити здобувачів запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.
1.6. Забезпечити облік обсягу робіт практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни,
внутрішнього розпорядку та інші своєчасно повідомляти навчальний заклад.
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1.7. Відповідно до плану виконання програми практики переміщувати здобувачів по робочих місцях з метою їх повного ознайомлення з діяльністю бази практики і технологічними процесами виробництва.
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного практиканта, в якій відобразити якість проходження практики й оцінку підготовленого ним звіту про виконання програми, скріпити це підписом керівника та печаткою бази практики.
Додаткові умови:__________________________________________________________
(житло, харчування, оплата)

_________________________________________________________________________________
2. Навчальний заклад зобов’язується:
2.1. Перед початком практики подати для погодження з базою практики її програму, не
пізніше ніж за тиждень – список здобувачів, які направляються на практику.
2.2. Призначати керівниками практик від кафедр кваліфікованих науково-педагогічних
працівників.
2.3. Забезпечити додержання практикантами належної трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку бази практики.
2.4. Надавати базі практики консультаційну і посередницьку допомогу у вирішенні питань
відпрацювання різноманітних технологій, методів впровадження наукових розробок і рекомендацій у виробництво, отримання кредитів, використання сільськогосподарської техніки, засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та сприяти рекламі і реалізації виробленої сільськогосподарської продукції.
2.5. Проводити підготовку і перепідготовку спеціалістів бази практики за взаємоузгодженим графіком.
2.6. Надавати базі практики

дорадчу допомогу у розробці бізнес-планів, інвестиційних

проектів, статутної та іншої документації.
3. Відповідальність сторін за виконання цієї угоди:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації
практичної підготовки здобувачів згідно з діючим законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі спори, що виникають між сторонами за цим договором, вирішуються у встановленому законодавством порядку.
3.3. Цей договір набирає чинності після його підписання сторонами і діє протягом
________________________________________________________________________________
( термін встановлюється договірними сторонами )

3.4. Договір укладено у двох примірниках – по одному примірнику навчальному закладу
та базі виробничої практики.
3.5. Адреси та реквізити сторін:
- навчального закладу: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в Докучаєвське -2,
навчальне містечко ХНАУ, т. (057)7090300; (0572)99-72-20; факс (057) 7090310;
- бази практики _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Навчальний заклад:

База виробничої практики:

Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва

_________________________________
Ректор___________ О. УЛЬЯНЧЕНКО

______________________________________

М.П.

М.П.
„____” ___________20___р.

„____” __________20___р.

