
                           ТРУДОВА УГОДА  

 Місто___Львів_________                  "___"_________________20__ р.  

 

 ми, Львівський національний університет імені Івана Франка в особі  Першого 

проректора Гукалюка А.Ф. (надалі - Замовник) з одного боку, та  

громадянин__________________________________________________________________,  

( прізвище, ім'я, по батькові)                                                 

який займає посаду _____________в __________________________________________,  

                                       (назва закладу освіти - бази практики) 

мешкає за адресою_________________________________________________________, 

має паспорт ____________________________________________ (надалі - 

Виконавець),  з іншого боку, уклали трудову угоду про те, що:  

     1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе безпосереднє  

 керівництво практикою_______ студентів ________курсу за спеціальністю 

_________________________________________________протягом___________тижнів  

з___________до__________20___ р.  

згідно з Угодою про співпрацю, укладеною 16 вересня 2016 року між Управлінням 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради і 

Львівським національним університетом імені Івана Франка (надалі – 

Університет).     

 2. Виконавець зобов'язується: 

     2.1. Здійснювати    безпосереднє    керівництво     практикою  

студентів,  зазначених  у  п.1, згідно з Положенням про проведення  

практик студентів Університету. 

     2.2. Після   закінчення   практики  подавати  до  Університету  

відомість,  засвідчену   керівником  бази   практики,   де вказано  кількість  

студентів, які  проходили  практику, і строки  

керівництва. Ця відомість є підставою для кінцевих фінансових розрахунків  

за виконану роботу. 

     2.3. Про всі  порушення з боку студентів-практикантів  розпорядку  

дня, в тому числі,  техніки  безпеки  і  невиконання програми практики, 

негайно повідомляти Університет. 

     2.4. У разі об'єктивної необхідності змінити  терміни і  обсяги  

робіт (відповідно до п.1 ) Виконавець зобов’язується  завчасно  попередити  

про  це Замовника. 

     2.5. У разі невиконання обсягу роботи в установлений  п.п 1  і  2.2  

термін та незабезпечення належної якості роботи з  вини  Виконавця  

сума оплати  згідно  з  п.3.3  може  бути  переглянута  за  згодою  

Замовника і Виконавця. 

     3. Замовник зобов'язується: 

     3.1. Виконати   передбачені  для  Університету  умови  

договору, зазначені в п.1. 

     3.2. Надавати  Виконавцю  методичну допомогу в організації та  

проведенні практики. 

     3.3.  Оплату праці безпосередніх керівників практики від бази  

практики  здійснювати  згідно  з  чинними в  

період  практики  ставками  погодинної  оплати  праці працівників,  

зайнятих  в  усіх  галузях  народного  господарства,  за проведення  

навчальних  занять  із  розрахунку  1  година  на  одного студента на  

тиждень.   

         Оплату здійснити в сумі ______________грн. (бухгалтерською 

службою Університету). 

     4. Ця  трудова  угода  складена  у  двох  примірниках, один з яких 

зберігається у Замовника і один - у Виконавця. 

 

 

 Підписи:   Замовник____________                   Виконавець__________  

 

 


