
Договір №______ 
 

Про проведення спільної навчально-практичної підготовки студентів 
 

м. Біла Церква                                                          " ___" ___________ 201 р. 
 

Білоцерківський національний аграрний університет, (надалі – ”Університет“), в особі 
ректора, академіка НААН Даниленка Анатолія Степановича, який діє на підставі Статуту, з 
одного боку, та ______________________________________________(надалі – ”Товариство“) 
в особі директора __________________________________________________ 
який діє  на підставі Статуту з іншого боку, надалі разом поіменовані як ”Сторони“,  а кожна 
окремо – ”Сторона“, уклали даний Договір про співпрацю (надалі – Договір), про 
нижченаведене: 
 

1. Предмет Договору 
 

1.1. Відповідно до умов даного Договору Сторони зобов’язуються співпрацювати у 
галузі навчання, виховання, професійної підготовки студентів університету з метою 
поліпшення якості підготовки, закріплення здобутих знань та практичного застосування їх на 
виробництві. 

 

2. Напрями можливої співпраці 
 

2.1. Організація виробничої практики студентів з можливістю подальшого 
працевлаштування випускників. 

2.2. Сприяння поглибленню практичних знань студентів щодо діагностики та 
лікувально-профілактичних заходів при захворюваннях тварин в умовах виробництва. 

2.3. Сприяння розвитку наукової, навчально-наукової та науково-технічної діяльності 
фахівців Сторін, нових форм інтеграції науки, освіти і практики. 

2.4. Створення та реалізація освітніх програм, що відповідають вимогам сучасного 
міжнародного економічного розвитку, новим досягненням науки та новітнім технологіям. 

2.5. Жодні положення цього Договору не можуть тлумачитись як обмеження на 
співробітництво між Договірними Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності. 

3. Обов’язки сторін 
 

3.1. Університет зобов’язується: 
3.1.1. За два місяці до початку практики подати для проходження програму виробничої 

практики і не пізніше ніж за тиждень-список студентів, яких направляють на практику. 
3.1.2. Призначити керівниками практик кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників. 
3.1.3. Направляти студентів в ТОВ ______________________________ для проходження 

навчальної та виробничої практики, відповідно до Положення про проведення практики 
студентів вищих начальних закладів.  

3.1.4. Забезпечити дотримання студентами-практикантами трудової дисципліни, правил 
внутрішнього розпорядку на базі виробничої практики. 

3.2. Товариство зобов’язується: 
3.2.1. Надати базу для проходження студентами Білоцерківського національного 

аграрного університету навчальної та виробничої практики. 
3.2.2. Прийняти студентів Білоцерківського національного аграрного університету на 

навчальну та виробничу практику згідно з графіком навчального процесу БНАУ. 
3.2.3. Здійснювати кваліфіковане керівництво практикою студентів та закріпити це 

відповідними документами. 
3.2.4. Забезпечити необхідні умови для виконання студентами програми практики. Не 

допускати використання студентів на роботах, що не відповідають програмі практики та 



спеціальності. 
3.2.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 

Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: вступний та на робочому місці. У разі 
потреби навчити студентів-практикантів безпечних методів праці. 

3.2.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практик від Білоцерківського 
національного аграрного університету можливість користуватися документацією, яка не містить 
в собі комерційної таємниці, але є необхідною для виконання програми практики, виробничими 
приміщеннями тощо. 

3.2.7. Здійснювати контроль проходження практики студентів на  виробництві. Про всі 
порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та інші порушення повідомляти до 
Білоцерківського національного аграрного університету. 

3.2.8.Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в 
якій відобразити якість проходження практики. 

 

4. Відповідальність сторін  
 

4.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 
організації і проведення практики згідно з діючим законодавством про працю в Україні. 

4.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому 
законодавством порядку. 

4.3. Цей Договір набирає чинності після його підписання сторонами і діє до моменту 
його розірвання з однієї або обох сторін згідно з чинним законодавством України. 

4.4. Сторони, що домовляються, виконують передбачену договором роботу, за рахунок 
своїх коштів, без взаємних фінансових розрахунків. 

5. Інші умови 
 

5.1. Зміни і доповнення до Договору дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені у 
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін. 

5.2. Жодна зі Сторін не може передавати свої права та обов’язки за цим договором 
третій особі без письмової згоди іншої Сторони. 

 
5.3. Цей Договір укладений у двох примірниках, причому обидва примірники мають 

однакову юридичну силу. 
5.4. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами та діє до 31 

грудня 2023 року. 
 

6.Місцезнаходження та підписи Сторін. 
 

 
Університет: 
 
Білоцерківський національний  аграрний  
університет 
пл. Соборна 8/1 
м. Біла Церква 
Київська область 
09117 
Ректор Білоцерківського НАУ  
академік НААН 
 
__________________Даниленко А.С. 

 
 


