
                                                                                                            

ЗРАЗОК 

ДОГОВІР № 31001 

  на проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів 
 

  місто Дніпро                                                                      14 жовтня 2016 року 

 

    Ми,     що    нижче    підписалися,    з    однієї    сторони   

Дніпропетровський національний     університет    залізничного    транспорту     

імені   академіка В.Лазаряна, /далі вищий навчальний  заклад/, в особі 

керівника навчальної, виробничої практики Мізіна Г.І., що діє  на підставі  

Довіреності від ,,04" січня 2016 року № 119Н, і з другої сторони  ПАТ 

«Дніпропетровський стрілочний завод»  /далі – база практики/, в особі 

генерального  директора  Тараненко С.Д., що  діє   на      підставі Статуту 

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 

 

Код і назва                    

напряму підготовки, 

спеціальності 

 

Курс 

 

Вид 

практики 

 

Кількість 

студентів 

Термін  практики 

 

  початок 

 

закінчення 

 

 

1 

7.07010801  

«Залізничні споруди та 

колійне господарство » 

 

3 

 

Виробнича 

 

3 

 

26.06.17 

 

23.07.17 

 

 

2 

7.05050308  

«Підйомно-транспортні, 

дорожні, будівельні, 

меліоративні машини і 

обладнання» 
 

 

5 

 

Виробнича 

 

Переддипломна 

 

2 

 

2 

 

09.01.17 

 

06.02.17 

 

05.02.17 

 

26.02.17 

 

 

3 

7.07010501 

 Локомотиви та 

локомотивне 

господарство 
 

 

5 

магіст

ри 

 

 

Виробнича 

 

 

1 

 

 

19.06.17 

 

 

16.07.17 

 

   1.2   Надіслати    до    університету    повідомлення   встановленого  зразка 

про прибуття на практику студентів.                                                                            

   1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою. 

   1.4. Створити необхідні умови для виконання студентами програми  

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 у відповідності до діючого 

законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці. У разі надання 

робочого місця забезпечити студентів-практикантів  спецодягом, 

запобіжними  засобами,    лікувально-профілактичним   обслуговуванням    за 

нормами, встановленими для штатних працівників, навчати безпечним 

методам праці.  

    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 виходів на роботу студентів – практикантів. Про всі 

порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші 

порушення повідомляти навчальний заклад.    

    1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-

практиканта, в котрій відобразити його відношення до практики та якість 

підготовленого ним звіту. 

    1.9. Додаткові умови __________________________________________ 

 

2  Вищий навчальний заклад зобов’язується : 
    2.1. До початку практики погодити з базою практики програму та надати 

списки студентів. 

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, що сталися зі студентами. 
 

3.  Відповідальність сторін за невиконання договору: 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків 

щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  

України. 

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 укладено у двох примірниках: по одному - базі практики і 

навчальному закладу. 
 

4. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки: 

Вищого навчального закладу : 

 м. Дніпро, 49010, вул. Лазаряна, 2 

Телефон керівника: (056) 793-19- 05, факс (0562) 47-18- 66 

Бази практики : 

   м. Дніпро, 49098, вул. Любарського,181  

                                        5. Підписи  та  печатки : 

 

Вищий навчальний заклад : 

 

База практики : 

_____________      __(ініціали, прізвище)___     
               ( підпис)                                                              

 

____________    ___(ініціали, прізвище)___       
          ( підпис)                                                       

 

  

           ,,___" ____________ 2016 року                  ,,___" _____________ 2016 року   

  

  МП                                                            МП 

 

Примітка: № Довіреності та дата її видачі на початок нового року  

                    змінюється. 

                          


