
ДОГОВІР № _8
про проведення практики студентів 

вищого навчального закладу

Місто Львів «()_!.»_.....09... 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони. Відокремлений структурний підрозділ 
«Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені
Івана Франка»____________________________________________________ ____________

(повне найменування навчального закладу)
(далі -  навчальний заклад) в особі в. о. директора Сурмач О.І._______________________

(посада, прізвище та ініціали)
діючого на підставі Статуту Львівського національного університету імені Івана 
Франка ____________

і, з другої сторони,
(статут або доручення)

ЗДО № F d
(назва підприємства, організації, установи тощо) 

(надалі -  база практики) в особі________ директора

Жі/ж-__ Л щуі
(посада)

(прізвище, ініціали)
та

діючого на підставі

(далі сторони).
(статут підприємств#розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п

Напрям підготовки. 
Професійне спрямування/ 

спеціальність

Курс Вид практики Кількість
студентів

Термін практики 
(початок - кінець)

1 . 012
Дошкільна освіта

І,
II

Навчальна (ознайомча). 
навчальна

01.09.2021 -  31.12.2025

І Навчальна (педагогічна) 09.02.2022 30.05.2025

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 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 можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 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 вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.
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1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не г комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

* 1.9. Додаткові умови_________________ _____

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програмV 

практики, а не пізніше ніж за тиждень список студентів, яких направляють на практик).
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови_______________________

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

організації і проведення практики згідно із 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 складений у двох примірниках: по одному базі практики і витом) 

навчальному закладу.
3.5. Місцезнаходження:

навчальний заклад: вул. Антоновича, 16 м. Львів___________________________ _____

база практики: ^  Л)іш В сЬСШі № си____________ __________________ _

Підписи та печатки



ДОГОВІР № 2
про проведення практики студентів 

вищого навчального закладу

Місто Львів « 01_» 0 9 ____ 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони. Відокремлений структурний підрозділ
«Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету.. імені
Івана Ф р а н к а » ________________ _________________________ ___________

(повне найменування навчального закладу)
(далі -  навчальний заклад) в особі в. о. директора Сурмач 0,1._______________________

(посада, прізвище та ініціали)
діючого на підставі Статуту Львівського національного університету імені Івана 
Франка__________________________________________________________________

(статут або доручення)
і, з другої сторони, ЗДО № 69

(назва підприємства, організації, установи тощо) 
(надалі -  база практики) в особі________ директора

(посада)

(прізвище, ініціали)
__________ ___________________

(статуХупдпрйТмства, розпорядження, доручення)
уклали між собою договір:

діючого на підставі 

___  (далі сторони).

1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п

Напрям підготовки. 
Професійне спрямування/ 

спеціальність

Курс Вид практики Кідькіс і ь 
студентів

Гермін прак і икп 
(початок - кінець)

1. 012
Дошкільна освіта

І,
II

Навчальна (ознайомча), 
навчальна

01.09.2021 -31.12.2025

І Навчальна (педагогічна) 09.02.2022-30.05.2025

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 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 можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 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 вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.
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1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови________ _____________________

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови_______________________ _________

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

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

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики 

згідно з календарним планом.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. Місцезнаходження:

навчальний заклад: вул. Антоновича. 16 м. Львів ______ ______

база практики: <№-

Підписи та печатки

Від навчального закладу: Від бази практики:



ДОГОВІР № _6
про проведення практики студентів 

вищого навчального закладу

Місто Львів «01» 09 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Відокремлений структурний підрозділ 
«Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені 
Івана Франка» _______________________________________________ ____________

(повне найменування навчального закладу)
(далі -  навчальний заклад) в особі в. о. директора Сурмач О.І._______________________

(посада, прізвище та ініціали)
діючого на підставі Статуту Львівського національного університету імені Івана 
Франка___________________________________ __________________________________

(статут або доручення)
і, з другої сторони,_________ ЗДО № 40________________________________________

(назва підприємства, організації, установи тощо)
(надалі -  база практики) в особі_________директора______________________________

(посада)
Петрусь Л.М.

(прізвище, ініціали)
діючого на підставі 

______________(далі -  сторони),
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір:

1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п

Напрям підготовки. 
Професійне спрямування/ 

спеціальність

Курс Вид практики Кількість
студентів

Термін практики 
(початок - кінець)

1 . 012
Дошкільна освіта

І,
II

Навчальна (ознайомча), 
навчальна

01.09.2021 -  31.12.2025

І Навчальна (педагогічна) 09.02.2022 -  30.05.2025

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 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 можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 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 вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.
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1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1. -0. Додаткові умови ___

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов’язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови_______________ ____________________________________

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

організації і проведення практики згідно із 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 складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. Місцезнаходження:

навчальний заклад: вул. Антоновича. 16 м. Л ь в і в ______________________________

база практики: вул. Трильовського. 10. м. Львів _______ _________ ________________

Підписи та печатки



ДОГОВІР № ЧЧ
про проведення практики студентів 

вищого навчального закладу

Місто Львів « ЗО» серпня 2019 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Педагогічний коледж Львівського 
національного університету імені Івана Франка_____________________ ______________

(повне найменування навчального закладу)
(далі -  навчальний заклад) в особі Директора Сурмач О.І.__________________

(посада, прізвище та ініціали)
діючого на підставі Статуту Львівського національного університету імені Івана 
Франка _____ ___________ _________ _______________ _____________

(статут або доручення)
ЗДО № 129і, з другої сторони,______ _

(назва підприємства, організації, установи тощо)
(надалі -  база практики) в особі___директора ________ _____

исССІІ
(посада)

діючого на підставі
(прізвище, ініціали)

Статуту ЗДО________
(далі -  сторони),

(статут підприємства, розпорядження, доручення) 
уклали між собою договір:

1. База практики зобов'язується:

1.2. Призначити 
наказом 
кваліфікованих 
фахівців для 
керівництва 
практикою.
1.3. Створити 
належні умови 
для виконання 
студентами 
програми 
практики, не 
допускати їх 
використання до 
зайняття посад 
та виконання 
робіт, що не 
відповідають

програмі практики та майбутньому фаху.
1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 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 можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 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 вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним
Напрям підготовки. 

Професійне спрямування/ 
спеціальність

Курс Вид практики Кількість
студентів

Термін практики 
(початок - кінець)

012 Дошкільна освіта II

І

Педагогічна практика. 
Навчальна. Спостереження і 
пробна практика в групах 
дошкільного віку. 
Педагогічна практика. 
Навчальна. Пропедевтична

02.09.2019- 
29.12.2023 рр.

І
>

Педагогічна практика. 
Навчальна. Спостереження 
та пробна практика в групах 
раннього та дошкільного 
віку.

09.02 .2020 -  
31.05.2024 рр.
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ним звіту тощо.
1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 

робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

'1 .9 . Додаткові умови________ _________________________ ______________ _

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови______ _____ _____ _______________________ _

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

організації і проведення практики згідно із 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 складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. Місцезнаходження:

навчальний заклад: вул.Туган-Барановського, 7 м. Львів____________ _______________

база практики:

Підписи та печатки

Від навчального закладу:

uf-- 0 ,  J

^ідпис) (ініцізйі-г'та прізвище )

М.П. «___» ___________20__р.

Від бази практики:

о+з
(підпис)- (ініціали, прізвище)

М.П.. « _ û t» ____ û l____ 20/&,.



ДОГОВІР № Л і  
про проведення практики студентів 

вищого навчального закладу

Місто Львів « ЗО» серпня 2019 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Педагогічний коледж Львівського
національного університету імені Івана Франка________________________

(повне найменування навчального закладу)
(далі -  навчальний заклад) в особі Директора Сурмач О.І.________

(посада, прізвище та ініціали)
діючого на підставі Статуту Львівського національного університету імені Івана
Франка ____________________________ ______________________________ ________

(статут або доручення)
і, з другої сторони,________ З ДО № 67 ____________________

(назва підприємства, організації, установи тощо) 
(надалі -  база практики) в особі_____ директора_________________

Є?Є <3_> , с *  О

(посада)
V  лаул ч : 1

(прізвище, ініціали)
діючого на підставі

________________________________Статуту З ДО_____________________
(далі -  сторони),

(статут підприємства, розпорядження, доручення)
уклали між собою договір:

1. База практики зобов'язується:
1Л. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п

Напрям підготовки. 
Професійне спрямування/ 

спеціальність

Курс Вид практики Кількість
студентів

Термін практики 
(початок - кінець)

1 .

012 Дошкільна освіта II

І

Педагогічна практика. 
Навчальна. Спостереження і 
пробна практика в групах 
дошкільного віку. 
Педагогічна практика. 
Навчальна. Пропедевтична

02.09.2019 -  
29.12.2023 рр.

І Педагогічна практика. 
Навчальна. Спостереження 
та пробна практика в групах 
раннього та дошкільного 
віку.

09.02 .2020 -  
31.05.2024 рр.

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 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 можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 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 вищий навчальний заклад.
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1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного етудента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови_______________ _____ ____________

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови____________________________________________________

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

організації і проведення практики згідно із 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 складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. Місцезнаходження:

навчальний заклад: вул.Туган-Барановського. 7 м. Львів_________________________ __

база практики: ^  и  о.___ _____________________________________________

Підписи та печатки

Від навчального закладу: Від бази практики:

М.П. « » .20__р. М.П. « » 20^ .



ДОГОВІР № Чл_ 
про проведення практики студентів 

вищого навчального закладу

Місто Львів « ЗО» серпня 2019 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Педагогічний коледж Львівського
національного університету імені Івана Франка____________________ _______________

(повне найменування навчального закладу)
(далі -  навчальний заклад) в особі Директора Сурмач О.І. _______________________

(посада, прізвище та ініціали)
діючого на підставі Статуту Львівського національного університету імені Івана
Франка_____________________________________________________________________

(статут або доручення)
і, з другої сторони,________ З ДО № 163_________________________

(назва підприємства, організації, установи тощо) 
(надалі -  база практики) в особі директора ___________________

(прізвище, ініціали)
діючого на підставі

______________________________Статуту ЗДО_____________
(далі -  сторони),

(статут підприємства, розпорядження, доручення) 
уклали між собою договір:

1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п

Напрям підготовки. 
Професійне спрямування/ 

спеціальність

Курс Вид практики Кількість
студентів

Термін практики 
(початок - кінець)

1 .

012 Дошкільна освіта II

І

Педагогічна практика. 
Навчальна. Спостереження і 
пробна практика в групах 
дошкільного віку. 
Педагогічна практика. 
Навчальна. Пропедевтична

02.09.2019- 
29.12.2023 рр.

2. І Педагогічна практика. 
Навчальна. Спостереження 
та пробна практика в групах 
раннього та дошкільного 
віку.

09.02 .2020 -  
31.05.2024 рр.

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 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 можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 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 вищий навчальний заклад.
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1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови___________________________ ______________________

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови____________________________________________________

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

організації і проведення практики згідно із 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 складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. Місцезнаходження:

навчальний заклад: вул.Туган-Барановського. 7 м. Львів____________________________

база практики:________________________________________________________________

Підписи та печатки

Від навчального закладу: Від бази практики:

М.П. « » 20__р. М.П. « » 20__р.



ДОГОВІР № 8 Л
про проведення практики студентів 

вищого навчального закладу

Місто Львів « З / » О Я 20&р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Педагогічний коледж Львівського
національного університету імені Івана Франка________________________________

(повне найменування навчального закладу)
(далі -  навчальний заклад) в особі Директора Сурмач О.І.____________________

(посада, прізвище та ініціали)
діючого на підставі Статуту Львівського національного університету імені Івана
Франка___________________________ ____________ _____________________________

(статут або доручення)
і, з другої сторони,________ ДНЗ № ________________________________________

(назва підприємства, організації, установи тощо)
(надалі -  база практики) в особі (4. Ю- завідувача______________________ _̂________

<—— - „ р, (посада)
_____ с/бТ (орьі Ш О К  Ц , аЯЛ, __________ _ _________, діючого на підставі(] (прізвище, ініціали)
________________________________Статуту Д Н З ________________________ (далі -  сторони),

(статут підприємства, розпорядження, доручення) 
уклали між собою договір:

1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п

Напрям підготовки. 
Професійне спрямування/ 

спеціальність

Курс Вид практики Кількість
студентів

Термін практики 
(початок - кінець)

1 .
012 Дошкільна освіта І,II Педагогічна практика. 

Навчальна.
01.09.2018- 

31.12.2023 рр.
1 Педагогічна практика. 09.02 .2019 — 

31.05.2023 рр.

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 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 можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання 
програми практики.
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1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі 
порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення 
повідомляти вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практйканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови____________ __________ __________________

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію 
про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів 
у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови__________________________________________________ _

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

організації і проведення практики згідно із 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 складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і вищому 

навчальному закладу.
3.5. Місцезнаходження:

навчальний заклад: вул.Туган-Барановського, 7 м. Львів_________________________

база практики: ’гх д д  . ■ сира (£<■ £ _____________________

Підписи та печатки

Від навчального закладу: Від бази практики:

МЛІ. « » 20__р. МЛІ. « » 20__р.



д о г о в ір  ^  84
про проведення практики студентів 

вищого навчального закладу

Місто Л ьвів « 03 ” 20/Др.

Ми. що нижче підписалися, з однієї сторони. Педагогічний коледж Львівського національного 
університету імені Івана ' Оранка

(повне найменування навчального закладу)
(далі -  навчальний заклад) в особі Директора Сурмач 01 .

(посада, прізвище та ініціали)
діючого на підставі Статуту__ Львівського__національного університету__ імені _Івана
Франка

і, з другої сторони, ДН І № 15!)
(статут або доручення)

(назва підприємства, організації, установи тощо) 
(надалі -  база практики) в особі_____ завідувача /директора______ ___________

(посада)
Чудовської Л В. діючого на підставі

(прізвище, ініціали)
Стату ту ДНЗ (далі

сторони),
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір:

І. База практики зобов'язується:
і. 1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п

Напрям підготовки. 
Професійне 

спрямування/

Кур
с

Вид практики Кількіст 1 .
ь

студенті

Термін практики 
(початок - кінець)

і. 012 Дошкільна освіта їм Педагогічна практика. 
Навчальна. 6

01.09.2018 -  
31.12.2023 рр.

і Педагогі чи а практика. 6 . 09.02 .2019 -  
31.05.2024 рр.

II Виробнича практика. 6 23.02.2019 - 
22.03.2024 рр.

•

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не допускати 

їх використання до .зайняття посад та виконання робіт, що не відповіда"т> програмі практики та
майбутньому фаху.

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

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 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 вищий 
навчальний заклад.
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і .7. Після закінчення практики надати харак теристику на кожного студента-практиканта, в 
котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

] .8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних робіт за 
результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємнице*'', на підставі направлень 
каф едр '

1.9. Додаткові умови__________________^_________________________________

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не 

пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2 Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, 
якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію про 
діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у встановленому 
порядку.

2.5. Додаткові умови_________________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
З І. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обЛУязків щодо організації і 

проведення практики згідно із 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 складений у двох примірниках, по одному -  базі практики і вищому 

навчальному*закладу.
3.5. Місцезнаходження:

навчальний заклад: вул.Туган-Барановського. 7_м Львів

база практики: ____ ______ ____________________________________________________ _

Підписи та печатки

Ні і мавча іьноіо мк м іу:

8-
;ЛАМ /" 0 . -і *
підціь.) (купца, ш та прізвище )

прі івщцс )
-

М 11 -0 Л  -> -їіУ^т



ДОГОВІР № ях
про проведення практики студентів 

Вищого навчального закладу

місто Львів “ Оі> ” ______03.________20 /8  р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Педагогічний коледж Львівського національного 
університету імені Івана Франка

" " (повне найменування навчального закладу)

(далі - вищий навчальний заклад), в особі директора Сурмач О.І.
(посада, прізвище та ініціали)

діючого на підставі стутату__________ ______  ̂ ___________________________  ,
(статут або доручення)

і, з другої сторони, ЗДО №78. м.Львів_______________ _______ ,_____________________________
(назва підприємства, організації, установи)

(надалі -  база практики), в особі директора ________________________________ _______
(посада)

___ ______  _____  Мавдрик Г . М . , ________________________ _____ _ діючого на підставі
(прізвище та ініціали)

________________________ статуту__________________
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

1. База практики зобов‘язується:
1Л. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№
з/п

Напряму підготовки. 
Професійне спрямування/ 

спеціальності
Курс

Вид практики Кількість
студентів

Термін практики 
(початок -  кінець)

1. «Дошкільна освіта» 
012

II Педагогічна
практика.

Навчальна.

14 03.09.2018-31.05.2023

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати їх використання до заняття посад та виконання робіт, що не відповідають 
програмі практики та майбутньому фаху.
1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному 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 можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 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 
вищий навчальний заклад.
1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.
1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних 
робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на 
підставі направлень кафедр.
1.9. Додаткові умови___________________________________________________



2. Вищий навчальний заклад зобов4язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а 
не пізніше ніж за тиждень -  список студентів, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 
трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних 
випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.
2.4. Навчальний заклад зобов’язується не розголошувати використану інформацію про 
діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у 
встановленому порядку.
2.5. Додаткові умови_________________________________________ __________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 
організації і проведення практики згідно із 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 складений у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому 
навчальному закладу.
3.5. Місцезнаходження:

навчальний заклад: Педагогічний коледж Львівського національного університету імені 
Івана Франка
база практики: ЗДО № 78. м.Львів вул.Чукаріна, 9

Підписи та печатки:


