
    

 

Д О Г О В І Р   № ____________ 

на проведення практики студентів 

Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті 

 

Місто Кропивницький       «___» «____________» 20__ р. 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони  

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті  
 (назва навчального закладу) 

(надалі – інститут), в особі _________________________________________________, 

діючого на підставі ______________________ і, з другої сторони,  

__________________________________________________________________________ 
   (назва підприємства, організації, установи) 

(надалі – база практики), в особі _____________________________________________,
       (посада, прізвище, ініціали) 

діючого на підставі ______________ ___________________________________________ 
    (Статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір: 

1. База практики зобов’язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

№ 

п/п 

Номер і назва 

спеціальності 

Курс Вид 

практики 

Кількість 

студентів 

Термін практики 

початок кінець 

1.       

       

       

*точна кількість студентів, що направляються для проходження практики, 

визначатиметься наказом інститута 

 1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою. 

 1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не 

допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі 

практики та майбутній спеціальності. 

 1.4. 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. 

 1.5. Надати студентам-практикантам та керівникам практики від навчального 

закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, 

бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною 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 навчальний заклад. 

 1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-

практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

2. Інститут зобов’язується: 



 2.1. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

 3. Відповідальність сторін за невиконання договору. 

 3.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця 

практики згідно з календарним планом. 

 3.2. Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики і 

інституту. 

 3.3. Юридичні адреси сторін: 

Навчального закладу м. Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 3;  

індекс 25006_______________________________________________________________ 

Бази практики _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Навчальний заклад:                                             База практики:    

 
Економіко-технологічний інститут     _______________________________________ 
імені Роберта Ельворті     _______________________________________ 

25006, Кіровоградська обл.,        _______________________________________ 

м. Кропивницький,       _______________________________________ 
вул. Євгена Чикаленка, буд. 3     _______________________________________ 

Код ЄДРПОУ 13772135     _______________________________________ 

IBAN UA853808050000000026000593117   _______________________________________ 
В АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" м. Київ   _______________________________________ 

ІПН 137721311235      _______________________________________ 

Тел. (050)088-55-50; (067)402-50-44    _______________________________________ 

 

 

         Підписи та печатки: 

Навчальний заклад      База практики 

_________________      ____________________ 

“___”__________2021р.      “___”_____________2021р. 
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