
Д О ГО ВІР  JS'
про проведення практики стулені і в

місто Львів <30»  2022

Ми, що нижче підписалися, з однієї Сторони.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнолоіій імені С 
Ґжинького, далі навчальний заклад, в особі ректора Стибеля Володимира Володимировича, діюча 
на підставі Статуту і. з другої сторони.
Комунальне пекомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднай 
«Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичі 
допомоги» (скорочено - КИП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова»), далі -база і Ірак їм» 
в особі генерального директора Самчука Олега Олеговича, який діє на підставі Статуту, (дал 
Сторони), уклали між собою Договір про наступне:

І. І Іредмет Договору

1.1. Сторони спрямовують власні зусилля для організації та проведення практики студентів з мсті 
закріплення студентами теоретичних знань з предметів відповідно до навчального плану та набуї 
ними професійних навичок із спеціальності, закріплення та розширення знань, отриманих під 1 
вивчення циклу професійної і практичної підготовки, розвитку професійного мислення, прищеплен 
умінь організаторської діяльності в умовах лікувального закладу.
1.2. База практики, приймає студентів за календарним планом відповідно до п.2.1.1 Договору в св< 
відокремлених підрозділах:

- ВП «Лікарня Святого Пантелеймона» КИП «І територіальне медичне об'єднання м. Львова», і 
розташований за адресою: м. Львів, вул. і. Миколайчука. 1>;

- ВП «Лікарня Святого Миколам» КИП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова», : 
розташований за адресою: м. Львів, вул. І і. Орлика. 1 :

- ВИ «Лікарня Святого Луки» КНП «І 'територіальне медичне об'єднання м.Львова», і 
розташований за адресою: м. Львів, вул. Павроцькоіо. 23.

2.Обов’язки С горін:
2.1. База практики зобов'язує і вся:
2.1.1 І Ірийняти студентів на практику зі ідно з кален.тарним планом:

№
з/п

Напрям підготовки. Професійне 
спрямування/спеаіальність

Курс Вид практики Кількість
студентів

і ермін практик 
(початок-кінеіц

1.

227. «Фізична терапія.
ерготерапія»

3

Клінічна практика з 
фізичної терапії, 
ерготеранії при 
кардіо-респіраторних 
захворюваннях

24

Протягом року

2.

227, «Фізична терапія, 
ерготерапія»

2

Клінічна пракіика з 
фізичної терапії.
ерготеранії при
ка р; і і о - pec п і рато р н и х
захворюваннях

26

1 іротягом року

3.

227, «Фізична терапія, 
ерготерапія»

4

Клінічна практика з 
фізичної терапії, 
ерготеранії при 
кар. по- рес п і ра ї ори и х 
захворюваннях

: ■

24

Протягом року

2.1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
2.1.3. ( .т о р и т  належні умови для виконання студентами програми практики, не допускати їх 
виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху.
2 .1.4,Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Провод



обов’язкові інструктажі j охорони праці: вступний га на робочому місці, а також інструктаж 
пожежної безпеки та цивільного захисту.
2.1.5. Надати студентамиірактикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами і 
інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.
2.1.6. Здійснювати контроль за роботою студентів, виконання ними програми практики. Про в< 
порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку га про інші порушення повідомляти вищи 
навчальний заклад.
2.1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрі 
відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.
2.2. Навчальний заклад зобов'язується:
2.2.1.3а місяць до початку практики надати базі практики для погодження програму практики 
зазначенням місця її проходження згідно и. 1.2 Договору та не пізніше, ніж за тиждень, списе 
студентів, які направляються на практику.
2.2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни, правил внутрішнього трудової 
розпорядку іа правил пожежної безпеки, брати участь у розслідуваннях комісією бази практик 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.
2.2.4. Не розголошувати використану інформацію про діяльність підприємства через знише'нг 
курсових, дипломних робіт та звітів у встановленому порядку.
2.2.5. Здійснювати оплату проходження практики студентами-крнтрактниками згідно виставлені 
рахунків та кошторису-калькуляції. яка с невід’ємною частиною Договору (Додаток Мій 1. Опла' 
практики проводиться відповідно до місця її проходження, передбаченого п. 1.2 Договору, 
наступним и рек в із и т ами:

- ВИ «Лікарня Святого Пантелеймона» КПП « І територіальне медичне об'єднання м. Львова», її 
розташований за адресою: м. Львів, вул, І. Мнколанчука. 9, pax. UA90305299000002600504WI6028 А 
КБ «Приват банк» ЄДРПОУ 44592482:

- ВИ «Лікарня Святого Миколая» КИП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова», и. 
розташований за адресою: м. . Іьвів, вул. ! І Орлика .4, pax. I A023()52t>9000002600803 1030390 А і К 
«Прпватбанк» ЄДРІ !ОУ 444:23616;

- ВИ «Лікарня Святого Луки» КИП «1 територіальне медичне об’єднання м. Львова», и 
розташований за адресою: м. Львів, вуз, Навроцького. 23. рах. 1!Д263()5299000002600401 1021613 А 
КБ «Г1|тнвагбанк» СДР110У 44651275.

З.Відповідадьніет ь С горім
3.1. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за Договором, вирішуються шляхом перемовин, а 
випадку недося; нення згоди між Сторонами в судовому порядку.
3..З .Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами га діє до 31 грудня 2022р.
3.4. У разі неповідомлення однією із Сторін про припинення тії Договору за місяць до його закінченії 
Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах.
3.5. Договір складений у двох примірниках, українською мовою, тю одному тля кожної із Сторін, я 
мають однакову юридичну силу.

4.Місцезнаходженні! та розрахункові реквізити

КНП «1 територіальне медичне 
об'єднання м. Львова»
юридична адреса:
79059, м, . іьвів. вул. І. Ммколайчука. 9 
Банківські реквізити:
і BAN
І 'А90 305299 00000 26005041016028 
в АТ КБ «І Іриватбанк»
СДРГЇОУ А
ш і. о /
е -та і І г ф іТ ч  іi p y ju ж р іц .)  jt ,  є 1 v i v ^ i k r .ne l

, у і /Симчук

. Іьвівськнй тіпіона.іьітнй університет 
ветеринарної медицини та біо гехнолої ій 
імені С З. Ґжицького
79010. м. Львів, вул. Пекарська. 50 
р/р U А4382.017203 ! 3201003201002642 
(’ДІЛ 1() 00492990


