
ДОГОВІР МІЧХ-Ці і 
про проведення виробничої практики 

для студентів магістратури природничо-географічного факультету 
спеціальності 103 Науки про Землю 

Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького

м. Мелітополь « сУ »-у^ь<Ьїг,«к “2018 р.

Ми, що нижче підписалися, з одного боку -  Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (надалі -  
університет), в особі ректора професора Солоненка Анатолія Миколайовича, 
що діє на підставі Статуту, з другого боку Державне підприємство 
«Мелітопольське лісомисливське господарство» (надалі -  база практики), в 
особі директора Полуліха Мирона Семеновича, що діє на підставі Статуту, 
уклали між собою договір про проведення навчальної (виробничої) практики 
студентами університету.

1. Університет зобов’язується:
1.1. Забезпечити якісну підготовку студентів до навчальної практики.
1.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково- 

педагогічних працівників.
1.3. До початку практики надати базі практики для узгодження 

програму практики.
1.4. Забезпечити облік виходів на практику студентів-практикантів.
1.5. Забезпечити дотримання здобувачами вищої освіти трудової 

дисципліни, етичного кодексу психолога і Правил внутрішнього трудового 
розпорядку Бази практики. Брати участь у розслідуванні комісією Бази 
практик нещасних випадків, що сталися з студентами.

1.6. Провести інструктажі з охорони праці здобувачів вищої освіти 
згідно х КЗпП України.

2. Адміністрація баз практики зобов’язується:
2.1. Забезпечити своєчасне прийняття здобувачів вищої освіти на 

практику згідно з графіком навчального процесу університету.
2.2. Забезпечити призначення керівниками від бази практики 

кваліфікованих працівників.
2.3. Забезпечити створення на базі практики необхідних умов задля 

виконання здобувачами вищої освіти програм виробничих практик, наукових 
та практичних заходів, прикладних досліджень, не допускати використання їх 
на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній 
спеціальності.

2.4. 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.

2.5. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про 
всі порушення трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку та про



інші порушення повідомляти університет.
2.6. Після закінчення практики дати характеристику на кожного 

студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
3. Відповідальність сторін за невиконання угоди:
3.1. Сторони відповідають за виконання покладених на них цим 

договором обов’язків щодо організації і проведення практики відповідно до 
діючого законодавства України.

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами, за цим договором 
вирішуються в установленому порядку.

3.3. Цей договір набуває чинності після його підписання сторонами і 
діє протягом двох років. Якщо після закінчення його терміну дії жодна із 
сторін не має заперечень, договір вважається продовженим на той самий 
термін та на тих самих умовах.

3.4. Цей договір складено у двох примірниках: один -  Державному 
підприємству «Мелітопольське лісомисливське господарство», другий -  
Мелітопольському державному педагогічному університету імені Богдана 
Хмельницького.

3.5. Цей договір не заперечує внесення до нього змін та доповнень на 
основі взаємної письмової згоди сторін.

Юридичні адреси сторін:

72312 м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20, 
Мелітопольський державний 
педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького

Державне
«Мелітопольське
господарство»

72350, Мелітопольський район, 
смт. Мирне, вул. 70 років Жовтня, 4

підприємство
лісомисливське

«

Р

Виконавець 
Топалова О.І.



ДОГОВІР
про проведення навчальної практики 

з Гідрології
для студентів природничо-географічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького

м. Мелітополь « & />> 2016 р.

Ми, що нижче підписалися, з одного боку -  Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (надалі -  
університет), в особі ректора професора Молодиченка Валентина Вікторовича, 
що діє на підставі Статуту МДПУ, з другого боку Приазовський національний 
природний парк (надалі -  база практики), уклали між собою договір про 
проведення навчальної (виробничої) практики студентами університету.

1. Університет зобов’язується:
1.1. Забезпечити якісну підготовку студентів до навчальної практики.
1.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
1.3. До початку практики надати базі практики для узгодження програму 

практики.
1.4. Забезпечити облік виходів на практику студентів-практикантів.
1.5. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і Правил 

внутрішнього трудового розпорядку; провести інструктажі з охорони 
праці студентів згідно з КЗ пП України.

2. Адміністрація баз практики зобов’язується:
2.1. Прийняти студентів на навчальну практику згідно своїх можливостей.
2.2. Надати відповідну допомогу керівникам практики та студентам з питань, 

які у них виникли.
2.3. Надавати студентам-практикантам можливість ознайомитися з 

фондовими матеріалами.

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди:
3.1. Сторони відповідають за виконання покладених на них обов’язків 

щодо організації і проведення практики відповідно до діючого 
законодавства України.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами, за договором вирішуються 
в установленому порядку.

3.3. Договір набуває чинності після його підписання сторонами і діє 
протягом двох років. Якщо після закінчення його терміну дії жодна із 
сторін не має заперечень, договір вважається продовженим на той самий 
термін та на тих самих умовах.

3.4. Договір складено у двох примірниках: один у Приазовському 
національному природному парку, другий у Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

3.5. Дійсний договір не заперечує внесення до нього змін та доповнень на



основі взаємної домовленості сторін.

Юридичні адреси сторін:

72312 м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20, 
Мелітопольський державний 
педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького

72319, м. Мелітополь,* 
вул. 8 Березня, 6,
Приазовський національний
природний парк

20__р.

олодиченко щ

ЇХ *#/? /?

.

Виконавець 
Топалова О.І.



основі взаємної домовленості сторін.

Юридичні адреси сторін:

72312 м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20, 
Мелітопольський державний 
педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького

72319, м. Мелітополь, * 
вул. 8 Березня, 6,
Приазовський національний
природний парк

Виконавець 
Топалова О.І.



ДОГОВІР
про проведення навчальної практики 

з геології
для студентів природничо-географічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького

м. Мелітополь « ^у» / г/ .'с’ґ .'ї  », 2016 р.

Ми, що нижче підписалися, з одного боку -  Мелітопольський державний 
педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (надалі -  
університет), в особі ректора професора Молодиченка Валентина Вікторовича, 
що діє на підставі Статуту МДПУ, з другого боку Приазовський національний 
природний парк (надалі -  база практики), уклали між собою договір про 
проведення навчальної (виробничої) практики студентами університету.

1. Університет зобов’язується:
1.1. Забезпечити якісну підготовку студентів до навчальної практики.
1.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
1.3. До початку практики надати базі практики для узгодження програму 

практики.
1.4. Забезпечити облік виходів на практику студентів-практикантів.
1.5. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і Правил 

внутрішнього трудового розпорядку; провести інструктажі з охорони 
праці студентів згідно з КЗ пП України.

2. Адміністрація баз практики зобов’язується:
2.1. Прийняти студентів на навчальну практику згідно своїх можливостей.
2.2. Надати відповідну допомогу керівникам практики та студентам з питань, 

які у них виникли.
2.3. Надавати студентам-практикантам можливість ознайомитися з 

фондовими матеріалами.

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди:
3.1. Сторони відповідають за виконання покладених на них обов’язків 

щодо організації і проведення практики відповідно до діючого 
законодавства України.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами, за договором вирішуються 
в установленому порядку.

3.3. Договір набуває чинності після його підписання сторонами і діє 
протягом двох років. Якщо після закінчення його терміну дії жодна із 
сторін не має заперечень, договір вважається продовженим на той самий 
термін та на тих самих умовах.

3.4. Договір складено у двох примірниках: один у Приазовському 
національному природному парку, другий у Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

3.5. Дійсний договір не заперечує внесення до нього змін та доповнень на



Договір
про проведення навчальних практик здобувачів вищої освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького

м. Мелітополь 2019 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького (далі -  заклад вищої освіти), в особі ректора

що діє на підставі Статуту підприємства (надалі -  Сторони), уклали між собою цю угоду про 
наступне: проводити практики здобувачів вищої освіти природничо-географічного
факультету спеціальності 014.07 Середня освгга (Географія) та 103 Науки про Землю на базі
А 7 7 у ТІЇ 7/7 <7

. І: , , *1. База практики зобов язується : У
1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» на 
навчальну практику з метеорології і кліматології та навчальну практику з географії грунтів.
1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання здобувачами вищої освіти програми практики, 
не допускати їх використання на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики 
та майбутній спеціальності.
1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної праці на конкретному робочому 
місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У 
разі потреби навчати здобувачів вищої освіти -  практикантів безпечних методів праці.
1.5. Надати здобувачам вищої освіти -  практикантам можливість користуватися 
матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання 
програми практики.
1.6. Забезпечити облік виходу на практику здобувачів вищої освіти -  практикантів. Про всі 
порушення трудової дисципліни, внутрішнього порядку та про інші порушення повідомляти 
заклад вищої освіти.
1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного здобувана вищої освіти -- 
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого їм 
звіту.

2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму 
практики, а не пізніше за тиждень -  список здобувачів вищої освіти, які направляються на 
практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних працівників.
2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищої освіти трудової дисципліни і правил 
внутрішнього розпорядку. Брати учать у розслідуванні комісією нещасних випадків, якщо 
вони сталися зі здобувачами вищої освіти під час проходження практики.



3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і 
проведення практики згідного законодавством України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за цим договором, вирішуються у 
встановленому порядку.
3.3. Цей договір набуває чинності після його підписання сторонами.
3.4. Цей договір складено у двох примірниках: по одному -  базі практики і закладу вищої 
освіти.
3.5. Цей договір не заперечує внесення до нього змін та доповнень на основі взаємної 
письмової згоди сторін.

4. Юридичні адреси сторін:

Закладу вищої освіти: 72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20 
Бази практики:__________________________________________________

Підписи та печатки



Договір м /з б - з ^
про проведення навчальної практики здобувачів вищої освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького

т

м. Мелітополь « / У  2019 р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Мелітопольский державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького (далі -  заклад вищої освіти), в особі ректора 
Солоненка А.М., що діє на підставі Статуту і, з другої сторони,

МОіЦІС>НОМ>Н,ш1 Ї£/г)0ошс<Р - ______________

„ЛІСои/ІАн# ь Л /я ш л о ______________________________________________________ ,
(далі -  база практики), в особі ,

що діє на підставі Статуту підприємства (надалі -  Сторони), уклали між собою цю угоду про 
наступне: проводити практики здобувачів вищої освіти природничо-географічного
факультету спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) та 103 Науки про Землю на базі

, /Саи/'Я//*? кМяшля ___________________________________________________

1. База практики зобов’язується :
1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» на навчальну практику 
з геології.
1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання здобувачами вищої освіти програми практики, 
не допускати їх використання на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики 
та майбутній спеціальності.
1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної праці на конкретному робочому 
місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У 
разі потреби навчати здобувачів вищої освіти -  практикантів безпечних методів праці.
1.5. Надати здобувачам вищої освіти -  практикантам можливість користуватися 
матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання 
програми практики.
1.6. Забезпечити облік виходу на роботу здобувачів вищої освіти -  практикантів. Про всі 
порушення трудової дисципліни, внутрішнього порядку та про інші порушення повідомляти 
заклад вищої освіти.
1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного здобувана вищої освіти -  
практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого їм 
звіту.

2. Заклад вищої освіти зобов’язується:
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму 
практики, а не пізніше за тиждень -  список здобувачів вищої освіти, які направляються на 
практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих науково-педагогічних працівників.
2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищої освіти трудової дисципліни і правил 
внутрішнього розпорядку. Брати учать у розслідуванні комісією нещасних випадків, якщо 
вони сталися зі здобувачами вищої освіти під час проходження практики.



3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і 
проведення практики згідного законодавством України.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за цим договором, вирішуються у 
встановленому порядку.
3.3. Цей договір набуває чинності після його підписання сторонами.
3.4. Цей договір складено у двох примірниках: по одному -  базі практики і закладу вищої 
освіти.
3.5. Цей договір не заперечує внесення до нього змін та доповнень на основі взаємної 
письмової згоди сторін.

4. Юридичні адреси сторін:

Закладу вищої освіти: 72300, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20
Бази практики: ЇХ Л р-М  С М /  /

Підписи та печатки


