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Галицький коледж імені Вячеслава Чорновола в особі директора Баб‘юк Марії Петрівни.
на підставі Статуту, з р однієї „ сторони та
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другої сторони уклали між со

що діє на підставі
договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є організація проходження практики студентами 
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна права» Галицького коледжу імені В'ячеслава 
Чорновола з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в 
процесі навчання, а також набуття практичних навичок в роботі; формування у студентів 
професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної діяльності 
в реальних ринкових та виробничих умовах; виховання потреби систематично поповнювати 
свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

1.2. Завданнями практики є:
- вивчення організації роботи відповідних баз практики;
- ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первнних 

професійних умінь і навичок;
- прищеплення студентам практичних навичок та умінь роботи зі спеціальності;
- підготовка студентів до виконаннями ними своїх функціональних обов’язків і 

використання різноманітних форм і методів практичної роботи.

2. Зобов’язання сторін

2.1._______ _______________________________________________________________________ :
2.1.1. Забезпечувати проходження практики студентами Галицького коледжу імені 

В'ячеслава Чорновола спеціальності 241 «Готельно-ресторанна права» згідно із встановленими 
термінами проходження практики.

2.1.2. Призначати працівників відповідних баз практик відповідальними за 
безпосередню організацію проходження практики студентами.

2.1.3. Створювати необхідні умови для виконання студентами програми практики, не 
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та 
майбутній спеціальності.

2.1.4. Забезпечувати студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
2.1.5. Надавати студентам-практикантам можливість користуватись документацією, 

необхідною для виконання програми практики.
2.1.6. Забезпечувати організацію ведення обліку виходів на роботу студентів- 

практикантів.
2.1.7. Про всі порушення трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку, допущені 

студентами-практикантами. повідомляти навчальний заклад.



2.1. Галицький коледж імені Вячеслава Чориовола зобов'язується:
2.1. Відповідно до термінів проходження практик, які встановлені робочими навчальними 

планами спеціальності, подавати списки студентів та графік проходження ними практики.
2.2. Призначати керівників практики від коледжу та проводити навчально-методичне 

керівництво нею.
2.3. Забезпечувати дотримання студентами-гірактикантами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку на відповідних базах практики.
2.4. Здійснювати контроль за проходженням практики студентами.

3. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо 
організації і проведення практики студентів відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Усі спори, що пов'язані з цим договором, вирішуються шляхом переговорів між 
сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в 
судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. Прикінцеві положення

4.1. Даний договір укладено строком на {Г років.
4.2. Якщо до спливу встановленого строку дії договору жодна із сторін не відмовиться

від договору, він вважається поновленим на років.
4.3. Умови даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з 

обов'язковим складанням письмового документа.
4.4. Дострокове розірвання договору можливе лише за згодою Сторін.
4.5. Договір складено у 2 (двох) примірниках по одному для кожної з сторін, кожний з 

яких має однакову юридичну силу і набуває чинності після його підписання сторонами.
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