
ДОГОВІР N 2 Пр 2019/2020 
на проведення практики студентів  

 
 
м. Луцьк                                                                                                        «10» 10. 2019 р. 
  
   Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки в особі 
ректора Коцана Ігоря Ярославовича, який діє на підставі Статуту навчального закладу, з 
однієї сторони (надалі – навчальний заклад), та Луцька районна державна адміністрація 
Волинської області в особі голови районної державної адміністрації Яковлева Тараса 
Володимировича, що діє на підставі - Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з 
другої сторони (надалі - база практики), уклали цей Договір про подане нижче: 
 

 
1. Предмет договору 

 
1.1. Предметом договору є проведення практики студентів Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 
 

2. Обов’язки  бази практики 
 

  2.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 
№ 
з/п 

Шифр і назва спеціальності Курс 
Вид 

практики 
Кількість 
студентів 

Термін практики 
початок кінець 

1. Політологія 4 Практика 
службовця 

6 10.02.20 28.02.20 

2. Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа м/с  
(Документаційне забезпечення 
управління та інформаційно-
аналітична діяльність) 

1 Архівна  
 

4 10.02.20 21.02.20 

3. Публічне управління та 
адміністрування 
 (Державна служба) 

5 Практика в 
органах 

державного 
управління 

9 11.05.20 05.06.20 

 
2.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою.  
2.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не 

допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та 
майбутній спеціальності.  

2.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 
Керівнику практики від бази практики проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: 
ввідний та на робочому місці. Забезпечити, при  потребі, лікувально-профілактичним 
обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.  

2.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики у 
терміни, що визначені цим договором та погоджені керівником практики від бази практики.  

2.6. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші 
порушення повідомляти навчальний заклад.  
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