
Дагавор  

 

на арганізацыю і правядзенне прафесійнай практыкі навучэнцаў  

УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 

“___”________2016 г. 

 

УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” у далейшым Навучальная 

ўстанова, у асобе дырэктара Сераковай А.В. дзеючага на падставе Статута з 

аднаго боку і__________________________у далейшым База практыкі ў асобе 

дырэктара ___________________________________ дзеючага на падставе 

______________________________________з другога боку, ў адпаведнасці з 

“Палажэннем аб практыцы навучэнцаў, курсантаў, якія засвойваюць 

адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі ад 11.07.2011 г.№ 

941”, заключылі дагавор аб ніжэйпададзенным  

 

1. Прадмет дагавору. 

 

 1.1. Мэтай данага дагавору з’яўляецца замацаванне тэарэтычных ведаў 

і практычных навыкаў на перыяд прафесійнай практыкі навучэнцамі 

Навучальнай установы ва ўмовах будучай прафесійнай дзйнасці. 

 

2. Навучальная ўстанова бярэ на сябе абавязкі: 

 

 2.1. Забяспечыць прафесійную падрыхтоўку навучэнцаў у адпаведнасці 

з праграмай практыкі; 

 2.2. Накіраваць навучэнцаў для праходжання практыкі па раскладу 

Базы практыкі; 

 2.3. Замацаваць адказнага выкладчыка-кансультанта для ажыццяўлення 

кантролю за прафесійнай практыкай навучэнцаў; 

 2.4. Забяспечыць выкананне правілаў унутраннага распарадку 

навучэнцамі-практыкантамі; 

 2.5. Правесці інструктаж навучэнцаў па правілам бяспекі. 

 

3. База практыкі бярэ на сябе абавязкі: 

 

 3.1 Прадаставіць Навучальнай установе месца для парходжання 

практыкі ў адпаведнасці з праграмай практыкі; 

 3.2  Ускладніць з Навучальнай установай  расклад і тэматычны план 

практыкі; 

 3.3 Забяспечыць навучэнцаў неабходным абсталяваннем, 

інструментамі, нагляднымі дапаможнікамі; 

 3.3 Забяспечыць прадстаўніка для кантролю наведвання заняткаў; 

 3.4 Прадаставіць заключэнне аб выкананні навучэнцамі праграмы 

практыкі. 

 



 

 

4. Агульныя палажэнні: 

 

 4.1. Тэрмін дзеяння вышэйпададзенага дагавору ўстанаўліваецца з 

моманту падпісання і дзейнічае да ____________________________ 

 4.2. Дагавор лічыцца пралангіраваным, калі ніводны з бакоў не 

папярэдзіў аб сваей нязгодзе за месяц да заканчэння тэрміну; 

 4.3 Дагавор складаецца ў двух экзэмплярах, адзін з якіх захоўваецца ў 

Навучальнай установе, другі ў Базы практыкі; 

 4.4. Па пытаннях, не прадугледжаных дадзеным дагаворам, бакі 

кіруюцца “Палажэннем аб практыцы навучэнцаў, курсантаў, якія 

засвойваюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі ад 

11.07.2011 г.№ 941” і дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

 

 4.5. Юрыдычныя адрасы бакоў: 

УА “Лідскі дзяржаўны     ________________________ 

музычны каледж”    ________________________ 

г.Ліда, вул. Савецкая, 3    ________________________ 

 

Дырэктар___________________   ________________________ 
                    (Прозвішча, імя, імя па бацьку) 

М.П.           М.П. 
 


