Додаток А
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.01
УГОДА №___ {_
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
місто
Львів_____________________
“ //
_____ ОУ_________ 2019 р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького...................................................
(повне найменування навчального закладу)

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора______________
______ ____ ___ ________ Стибеля Володимира Володимировича
(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі_____________________________________
(статут або доручення)

і, з другої сторони, ТзОВ „Карпатський водограй”, _______
(назва підприємства, організації, установи)

(далі - база практики), в особі

директора______________
(посада,

____________________Габуди Олега Андрійовича_________
прізвище та ініціали)

що діє на підставі_____________________________________________
(статут підприємства розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:
1. База практики зобов ‘язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
№
з/п

1

2

Шифр і назва
напряму підготовки,
спеціальності
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»

Курс

Вид
практики

Кількість
студентів

Строки практики
початок закінчення

1
виробнича
магістратури

4

20.05.2019

29.06.2019

виробнича

3

08.07.2019

31.08.2019

3

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про
прибуття на практику студента (ів).
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва
практикою.
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики
та майбутній спеціальності.
1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити

спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за
нормами, встановленими для штатних працівників.
1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками,
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти
вищий навчальний заклад.
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта,
в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
1.9. Додаткові умови________________________________________________________
2. Вищий навчальний заклад зобов'язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму
практики, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, які направляються на
практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків,
якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо
організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у
встановленому порядку.
3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з
календарним планом.
3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому
навчальному закладу.
4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:
Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
79010, м. Львів,
вул. Пекарська 50,
р /р 35223298002642
ГУ ДКУ у Львівській обл.,
ЄДРГІОУ 00492990
МФО 825011
ІП Н 004929913062

ТзОВ „Карпатський водограй”
8 1 1 0 0 , Львівська обл.,
м. Пустомити,
вул. Ставкова, 60,
р /р 2 6 0 0 2 3 0 0 5 5 3 9 7 6

ЛОУ AT «Ощадбанк» м. Пустомити
ЄДРПОУ 3 2 4 8 3 4 0 3
МФО 3 2 5 7 9 6
ІПН 3 2 4 8 3 4 0 1 3 2 5 7

1. Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства.
установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.
2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Додаток А
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.01
УГОДА №___
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
місто
Львів_________________ _
“ £5
______0¥________ 2 0 / 3 р
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького__________________________
(повне найменування навчального закладу)

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора______________
_______________________ Стибеля Володимира Володимировича
(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі

(статут або доручення)

і, з другої сторони, ПП „Західна рибна компанія”, _________
(назва підприємства, організації, установи)

(далі - база практики), в особі

директора_____________
(посада,

____________________ІІІульие Катерина Володимирівна
прізвище та ініціали)

що діє на підставі_______________ ___________________________ _
(статут підприємства розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:
1. База практики зобов‘язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
№
з/п

1

2

Шифр і назва
напряму підготовки,
спеціальності
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»

Вид
практики

Кількість
студентів

1
магістратури

виробнича

2

3

виробнича

3

Курс

Строки практики
початок закінчення

—

—

—

—

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про
прибуття на практику студента (ів).
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва
практикою.
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики
та майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити нормами,
встановленими для штатних працівників.
1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками,
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти
вищий навчальний заклад.
18. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта,
в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
1.9. Додаткові умови________________________________________________________
2. Вищий навчальний заклад зобов'язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму
практики, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, які направляються на
практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків,
якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо
організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у
встановленому порядку.
3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з
календарним планом.
3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому
навчальному закладу.
4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:
Навчального закладу Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 79010. м. Львів, в у л . Пекарська 5 0 ___________ _
Бази практики ПП „Західна рибна компанія”. Львівська область. Перемишлянський
район, с. Тучне.______________________________________________________ _
Підписи та печатки:
іад:
Стибель В. В
(прізвище та ініціали)

ОУ ■
_____20 /9 року

2.

\omty призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства,
вищого навчального закладу про проведення практики студентів.
Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Додаток А
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.01
УГОДА №____ З
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
місто
Львів____________________ _
А' ______ 0 5 _______ 20 /У р
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького______ ____________________
(повне найменування навчального закладу)

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора______________
_______________________ Стибеля Володимира Володимировича
(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі_____________________________________________
(статут або доручення)

і, з другої сторони, ФГ „Добротвірський рибзавод”,

(назва підприємства, організації, установи)

(далі - база практики), в особі

керівника_______________________
(посада,

___________________ Депа Роман Іванович______
прізвище та ініціали)

що діє на підставі

статуту

_____________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:
1. База практики зобов1язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
№
з/п

1

2

Шифр і назва
напряму підготовки,
спеціальності
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»

Вид
практики

Кількість
студентів

1
магістратури

виробнича

2

3

виробнича

3

Курс

Строки практики
початок закінчення

—

—

—

—

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про
прибуття на практику студента (ів).
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва
практикою.
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики
та майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити нормами,
встановленими для штатних працівників.
1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками,
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти
вищий навчальний заклад.
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта,
в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
1.9. Додаткові умови________________________________________________ __
2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму
практики, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, які направляються на
практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків,
якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо
організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у
встановленому порядку.
3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з
календарним планом.
3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому
навчальному закладу.
4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:
Навчального закладу Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 79010. м. Львів, вул. Пекарська 50
Бази практики Ф.Г. .Добротвірський рибзавод.”. Львівська область. Камянка-Бузький
район, с. Руда. Вул. Річна 26, (садкове- рибне господарство________________________
Підписи та печатк:

йепа Р. І.
(прізвище та ініціали)

20 І$ року

іня зобов'язань підприємства,
установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.
2. Формат бланка А4 (210x297 мм), 2 сторінки.

Додаток А
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.01
УГОДА №___
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
“ {5 ”
05__________20 /У і
М ІС Т О ___ Львів
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
(повне найменування навчального закладу)

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора________
_______________________ Стибеля Володимира Володимировича
(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі

(статут або доручення)

і, з другої сторони, ПрАТ Львівський обласний виробничий рибний комбінат
(назва підприємства, організації, установи)

(далі - база практики), в особі

голови правління_______
(посада,

___________________ Яніновича Йосипа Євстахієвича

прізвище та ініціали)

що діє на підставі_______________ ___________ _________________ _
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
№
з/п

1

2

Шифр і назва
напряму підготовки,
спеціальності
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»

Вид
практики

Кількість
студентів

1
магістратури

виробнича

2

3

виробнича

3

Курс

Строки практики
початок закінчення

—

—

—

—

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про
прибуття на практику студента (ів).
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва
практикою.
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики
та майбутній спеціальності.

/

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити нормами,
встановленими для штатних працівників.
1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками,
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти
вищий навчальний заклад.
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта,
в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
1.9. Додаткові умови_____________________________________________________ _
2. Вищий навчальний заклад зобов'язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму
практики, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, які направляються на
практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків,
якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо
організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у
встановленому порядку.
3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з
календарним планом.
3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому
навчальному закладу.
4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:
Навчального закладу Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Гжицького, 79010, м, Львів, вул. Пекарська 50
Бази практики ПрАТ Львівський обласний виробничий рибний комбінат. Львівська
область, селище Івано-Франкове____________________________________ ___________
Підписи та печатки:
База практ:

Форму призначено для юридичного оформ,
зобов'язань підприємства,
та вищого навчального закладу про проведення практики студентів
Формат бланка А4 (210x297 мм), 2 сторінки.

Додаток А
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.01
УГОДА №____ £
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
місто
Львів_____________________
“ 4 ”
0&_________20
р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького__________________________
(повне найменування навчального закладу)

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора______________
_______________________ Стибеля Володимира Володимировича
(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі_
(статут або доручення)

і, з другої сторони,

ТзОВ «Кунин»

______ ___

(назва підприємства, організації, установи)

(далі - база практики), в особі

директора______________
(посада,

Мисняка Ігора Миколайовича
прізвище та ініціали)

що діє на підставі_______ статуту^_____________________________
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:
1. База практики зобов‘язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
№
з/п

1

2

Шифр і назва
напряму підготовки,
спеціальності
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»

Строки практики
початок закінчення

Вид
практики

Кількість
студентів

1
магістратури

виробнича

2

-

3

виробнича

2

—

Курс

—

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про
прибуття на практику студента (ів).
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва
практикою.
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики
та майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити нормами,
встановленими для штатних працівників.
1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками,
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти
вищий навчальний заклад.
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта,
в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
1.9. Додаткові умови________________________________________________________
2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму
практики, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, які направляються на
практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків,
якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо
організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у
встановленому порядку.
3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з
календарним планом.
3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому
навчальному закладу.
4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:
Навчального закладу Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 79010. м. Львів, вул. Пекарська 50
Бази практики ТзОВ «Кунин». Львівської області. Жовківського району.
село Кунин__________________________________________________________________
Підписи та печатки:
Вищий навчальний заклад:

База практ:
Мисняк І.М.
(прізвище та ініціали)

0&

20/ $ року

призначено для юридичного зоЩ)р;млецн'я зобов'язань підприємства,
юго навчального закладу про проведення'практики студентів.
Формат бланка А4 (21 Ох 297 мм), 2 сторінки.

Додаток А
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.01
УГОДА №____ В
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
місто
Львів_____________________
“ 4 ” _____ ОВ________ 20 {§ р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького_______ ___________________
(повне найменування навчального закладу)

(далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора______ ________
____________________
Стибеля Володимира Володимировича
(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підстава статуту_______________ __________ _____
(статут або доручення)

і, з другої сторони,

Львівська дослідна станція ІРГ НААН
(назва підприємства, організації, установи)

(далі - база практики), в особі

директора_________________
(посада,

___________________ Ковальчука Олександра Миколайовича
прізвище та ініціали)

що діє на підставі_______________ _____________________________
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:
1. База практики зобов‘язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
№
з/п

1

2

Шифр і назва
напряму підготовки,
спеціальності
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»
207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»

Вид
практики

Кількість
студентів

1
магістратури

виробнича

3

3

виробнича

4

Курс

Строки практики
початок закінчення

—

—

—

—

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про
прибуття на практику студента (ів).
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва
практикою.
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики
та майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити нормами,
встановленими для штатних працівників.
1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками,
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти
вищий навчальний заклад.
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта,
в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
1.9. Додаткові умови__________________________________________________
2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму
практики, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, які направляються на
практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків,
якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо
організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у
встановленому порядку.
3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з
календарним планом.
3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому
навчальному закладу.
4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:
Навчального закладу Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 79010, м. Львів, вул. Пекарська 50
Бази практики Львівська дослідна станція ІРГ НААН, Львівська область, селище
Великий Любінь , вул Львівська____________________________________ ___________

1. Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства,
установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.
2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

