ДОГОВІР № _3

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,________ Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді___________________________ _________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов’язується:
1Л. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
№ Напрям підготовки.
Курс
з/п Професійне спрямування/
спеціальність
1. 231
Соціальна робота

Вид практики

КІЛЬКІСТЬ

студентів

Термін практики
(початок - кінець)

II Соціально-педагогічна

01.09.2021 -29.12.2023

І

09.02.2022-31.05.2023

Навчальна
(професійноорієнтована)

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 матеріальнотехнічними 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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ЭПроведе]
1.7. Після закінчеі вищого Цки надати характеристику на кожного студентапрактиканта, в котрій від
«конання програми практики, якість підготовленого
ним звіту тощо.
1.8. Надавати студе:
«вість збору інформації для курсових та дипломних
робіт ''За результатами дія
щриємства, яка не є комерційною таємницею, на
підставі направлень кафедря, з однієї
1.9. Додаткові умов коледж ]
2. Вищий навчальнповне наймен30д0В»ЯЗу Ється;

2.1. До початку п3 особі в. опадати базі практики для погодження, програму
практики, а не пізніше ніж:___ (посада_ список СТудЄНТхВ, яких направляють на практику.
ЛЬВІВ1
•і •
.
2.2. Призначити кер^1^рактики кваліфікованих викладачів,
2.3. Забезпечити і ----студентами
.
------------- * трудової
----------- дисципліни і правил
внутрішнього трудового ро: д ьв;вськрати участь у розслідуванні комісією бази практики
нещасних випадків, якщо в—
з зі студентами під час проходження практики.
2.4. Навчальний заю;ва підприємс'5Ується не розголошувати використану інформацію
про ДІЯЛЬНІСТЬ підприємстві
знищення курсових, дипломних робіт та звітів
у встановленому порядку.
<7 /
2.5. Додаткові умови,___________________________________________________
це, ініціали)

3. Відповідальність
— невиконання договору:
3.1. Сторони відпов
невиконання покладених на них обов язків щодо
організації і проведення пра
о із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, ^ов’язуєтьс°ть мзж сторонами за договором, вирішуються у
встановленому порядку.
т|в на Пракі
3.3. Договір набуває <
його підписання сторонами і діє до кінця практики
згідно з календарним планоіурсГ
3.4. Договір складеш
іримірниках: по одному - базі практики і вищому
навчальному закладу.
3.5. Місцезнаходженї]- Соціаль
навчальний заклад: вул. Ант
м. Львів
Навчалі]
база практики: вул.. ТеатралІ
Львів
орієнтог
лиси та печатки
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ДОГОВІР №
про проведення практики студентів
вищого навчального закладу
Місто Львів

« 03 »

20 і і р.

О-і-

Мй, 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 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,
______ Притулок для дітей___________.____
Служби у справах дітей Львівської обласної.державної адміністрації
(назва підприємству, організації, установ тощр)—

(надалі - база практики) в особі

і ■<тУ

У*
(посада)

діючого на підставі
міргзвище, п

(далі - сторони).
(статут пйИриємства,дк5зпорядження<7іоручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
№

Курс
Напрям підготовки.
з/п Професійне спрямування/
спеціальність

1. 231
Соціальна робота

Вид практики

Навчальна
(професійноорієнтована)
11 Виробнича практика
І

Кількість
студентів

1ермш практики
(початок - кінець)

09.02.2021 - 31.05.2023
22.02.2021 - 19.03.2021

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови Д л я 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 матеріальнотехнічними 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.

2
1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студені апрактиканта, 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 програм}
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_________________________
о
т е**база практики: ^
т
Підписи та печатки

ДОГОВІР № ЧУпро проведення практики студентів
вищого навчального закладу
Місто Львів

« ОЇ_»

^

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,_____ Ліцей № 21 Львівської міської ради______________________
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі - база практики) в особі__ _______________ директора____________________
(посада)

_______________ Звежннської В.Г._____________________ ______ _______________ ,
діючого на підставі
_____________

(прізвище, ініціали)
('іаіу іу Ліцею № 2 1 Львівської міської ради___________(далі - сторони),
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
І. І»аза практики зобов'язує!вся:

1.1. Прийнят и студентів на практику згідно з календарним планом:
Курс
№
Напрям мілгогонки.
з/ 11 1ІрофесіПие спрямування/
спеціальність

1. 231 Соціальна робота

2

Вид практики

Соціально-педагогічна
практика.

Кількість
студентів

Термін практики
(початок - кінець)

04.11.2019 31.12.2024

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 мавчати студентів-практикантів безпечних методів праці.
1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріальнотехнічними 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 студентапрактиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого
ним звіту тощо.
1Ч8. 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
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ДОГОВІР № 83
про проведення практики студентів
вищого навчального закладу
Місто Львів

« 01 »

0 3 ______20/'Ур.

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,

ЗДО № 32______________________________
(назва підприємства, організації, установи тощо)

директора

(надалі - база практики) в особі_____

(посада)

Ц

о

&и

£

-

діючого на підставі

~

(прізвище, ініціали)
(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:
Напрям підготовки.
Курс
№
з/п Професійне спрямування/
спеціальність

231 Соціальна робота

II

Вид практики

Кількість
студентів

Термін практики
(початок - кінець)

03.09.2018-30.12.22

Соціально-педагогічна
практика.

л

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 матеріальнотехнічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання
програми практики.

2
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 студентапрактиканта, 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:

М.П. «___» __________ 20__р.

сие сг о

А ___________л______________________

М.П. «____» ____________20__ р.

ДОГОВІР № си
про проведення практики студентів
вищого навчального закладу
Місто Львів

« Сі »

Од

20/Ур.

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,

ЗСШ № 55

________ ____________________________

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі - база практики) в особі________________директора

__________________ _

(посада)

________________________Галушко І.В._______________________ , діючого на підставі
(прізвище, ініціали)
_____________________ ____________ статуту школи_________ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _________ (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:
Напрям підготовки.
Курс
№
з/и Професійне спрямування/
спеціальність

Соціально-педагогічна
практика.

1
<-Г)

II

Кількість
студентів
оо

231 Соціальна робота

Вид практики

Термін практики
(початок - кінець)

03.09.2018-30.12.22

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 матеріальнотехнічними 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 студентапрактиканта, 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 обвв’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:

вул. С. Бандери 91, м. Львів____________________________________
Підписи та печатки

ДОГОВІР № з З
про проведення практики студентів
вищого навчального закладу
« О3 »

Місто Львів

20 ОУ

О 9

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

Львівського

(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
Ф р а н к а _______________________ ___________________________________________
(статут або доручення)

і, з другої сторони,

ЗСШ № 63_________________________ _
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі - база практики) в особі_______________ директора ______
(посада)

&УУ1£~

^

діючого на підставі

(прізвище, ініціали)
________________________________________ _ _______________________________________ (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:
№
Напрям підготовки.
Курс
з/п Професійне спрямування/
спеціальність
231 Соціальна робота

II

Вид практики

Соціально-педагогічна
практика.

Кількість
студентів

Термін практики
(початок - кінець)

03.09.2018-30.12.22

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 матеріальнотехнічними 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 студентапрактиканта, 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 пращо 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_________________________
<іЧЬ

база практики:

/# У ,

Підписи та печатки

М.П. «

»

20__ р.

і Ю___________________

