
на
\,1icTo

Ми, Що ни]кче пiдгrr,rсаш.rся, з oдrieT сторони iИиrсолаiвсъкrй
нацiона-тlьнlЙ унiверситет iMeHi В, О, Сухомл1,1тlського (надалi - закJIад влщоi
освiти), в особi ректора Будака Валерiя {митровича що дiе на гliдставi
CTaTpyi, з другоi сторони Мrшrолаiвська заг€шIьноосвiтlrя шIкода I-III
стуленiв ]\Ь28 Миrсолаlвсъкоi MicbKoi ради Миколаlвсъкоi областi Ёада_гli -база шрактl"пси) вособi директора Звоник Вiри Iванiвни,
щодiеналiдставiСтатугу уклали мiж собоюдоговiр

I.IIРЕДМЕТДОГОВОРУ:

1. База практики зобов'язана:
1. 1, Прlйшти здобувачiв влщоi освiти на rrрактику згiдrо з кitJIендарним
пIIаном:

| .2 Призначrтги для безпосереднього керiвtплцтва практикою кв алiфiкованих
фахiвцiв, якi м€tють високi здобутки у своiй професifшiй сферi, пройшли
вiдповiднi курси та семiнари.
1,З Створрtти необхiдrri умови длlI використilння здобувачами виIцоi освiти
ЦРOГРаМ ПР€lкТики, забезпеIмти iх наЙсуласнiшлшл обладнашrям,не допускати
ВИКОРИСТаннrI iX на посадаlх та роботах, що не вiдповiдають програмi практики
та майбутнiй спецiальностi.
1.4 Забезпечити здобувачам вип{оi освiти умови безпечноi роботи на ксжному
робочому мiсф. Проводrтги обов'язковi iHcTpyKTaжi з 0хорони гrрачi: ввiднrй та
на робочому мiсцi. У разi потреби навчати безпечних методiв шрацi.
1.5 Надати rrр€жтикантапл i керiвникzlм црактики вiд унiверситету можлr,шiстъ
кОристуватисьсrIаснOю комгl'ютерною технiкою, лабораторiями, кабiнетами,
маЙстернями, бiблiотеками, технiчною та iлшrою документацiею, необхiдною
дпя виконаш{я програми практики.
1.6 Забезшечити облiк вI,D(оду на роботу практIжантiв. Про Bci псрушенFIrI
трудовоi диоцигlлiни, внутрilrrнъого розпорядку та про iHTшi пOрушешrrI
повiдомляти YHiBepc итет,
|,7 У Випадку виробrшт.Iого травматизму здобувачiв вищоi освiти, яrсi
rrрсходять практику, - негаfutо повйомляти Унiверситет.
1.8 ПiСдя закiнчетшя практики дати характsристику на кожного здобувача
виrцоi освiти, в якiй вiдобразити якiсть гliдготовленого тшшчr звiту.
1.9 .Щодатковi умови:
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Назва спецiальностi (спеuiалiзацii)
Прiзвище та iм'я практrшсанта (-iB)

Курс Вид
практики

TepMiH практики

0l4 Середня ocBiTa (01 4,,Q!Щ!атематика)
i Войrро Юлiя Вiталiiвна 5

Виробrп"rча
rIрактика
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2. YHiBepcиTeT зобов'язанлlii:
2.| За два мiсяцi до flочатку практики надатlл Базi практики для погодженнrI
програ}lY практикI,1.
2,2 Прлlзначитtr керiвниками практ!Iки квалiфiкованих науково-педагогiчних
гlрацiвнrткiв.
2.З ЗабезrrечI,1ти додержаrllrя здобувачап{и виIцOi освiти тр_чдовоТ дlтсltиплiни i
правип внутрiшrrього розпорядку. Брати },частъ у розслiдуваннi комiсiею Базлr

практ1-1ки н€rt{ftQllцх випадкiв, якщо вони сталися зi злобувача,{I-I вlлцоТ освiти
пiд час прохOдження rlрактики.

3. Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання угод}I
3.1 Сторони вiдповiдаlоть за невиконанt]lt пOкJIаденi.rх на H}.lx обов'язкiв щодо
органiзачiТ i проведення практрlки згiцно з закOнOдавством ripo працю в YKpaiHi.
3,2 Yci суперечкл1, rцо виниltають мiж сторонами за угодою. влrрiшlуютъся в

устаI-10влеr{ому порядку.
4. Строк лiТ угоди

4.1 Угода набирае: чинt*остi з моменту ТI пiдписання сторонами i дiс до кiлlця
практI{ки згiдно з навчiUьнрlfuI IIланOм.
4.2 Угода складена у двох прlrмiрниках по однол,lу Базi практики i
l.tliBepcr.lTeTy.

}Оридлtчнi алреси cTopir+ i розрахуrжовi рахунки:
Заклад вищоi освiти: База практики:
N4ико;rаТвський нацiонtt-цьниfл }ч{ико;rаiвська загa!Jlь}{оосвiтня школа

унiверсит,ет iMerTi В. О. Сухомли}{ськсго I-[1I ступеrriв _Nц28 h,4иколаiвськоТ
540 вул,Нiкольська,24
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