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Ми, що ни}1{1е пiдписалися, з однiеi сторони Ь4иколаiвський
нацiоналътlиiа утIiверситет iмeHi В. О. Сухомлинського {надаslj t закJIад вищоi
освiти), в особi ректора Будака Валерiя Щмитравича, що дiе на пiдставi
Статут1, i, з другоi сторони куцурубський закгIад загалъноТ оереднъсiТ освiти
I-Пi стlлпенiв iMeHi Т.Г. ТТТевченка Куцурубськоi сiльсъкоi Fад*т
Миколаiвського району МиколаТвськоi областi, qнадаsп* базашрактики) в особi
директOра Пiкулъ Тетяни Василiвни, що дiс на пiдставi Статуту уклали мrix<

собою договiр

L ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1. База практикц зсбо,в' язаЕа:

1.1 . Прийнжи здобувачiв вищоi освiти нагIрактику згiдно з календарниъ{ цirаЕом:

],{Ь

зlп
Е{азва сrrецiальнос,т,i (спецiалiзаuii )

[Iрiзвище та iм'я гiрактr{канта (-iB) Курс
Вид

практики
TepMiH практики

01'1 Серелня ocBiTa {О14.О4 Ь'Iатепrатика)
1 Заr-lцева N{ ар гарilта К)рiiвна 4

Виробнича
практика 24.о1.2о22 о5 оз 2а22

_} затка олена Васlrлiвна Ат Виробнича
практика 24 оl 2а22 05.вз.2а22

2 b,f оiпинс ьки li fi анrtiл trг*ровт,iч 4
Вирсбнrrча
практика 24.01.2022 а5.аз,2а22

+ ГIет,рi н Юрiit {горовriч а+
Виробнича

t1]]ак,т,ика
24 O| 2OZ2 о5 оз 2а22

5 рсз Hiko ва ji юдлцl..lла Вiталiiвна
4

Виробнича
Ерактика 24.01.2а22 о5 Oз 2022

6 СоваВадим Русланович 4
Виробнича
гIрактика

24.а| 2а22 а5_аз 2о22

014 Середня ocBia (014.04 Математика)
,|

Ве.,iriь:а Тетяна Анаго;ri iв на
5

Виробнш.iа
практика 24.0I.2a22 о5,0з.2*22

оо ý4охо нько NfapiaHHa Олександрi в на
5

Виробнича
практика

24 01 2о22 о5.о,3 2о22

1 ,2 I флrзна.tити дJIя безпосередньог0 керiвництва практикоiо квалiфiкованих
с]2ахiвшiв, якi мак)ть виOокi злобутки у своiй професiйнiй сферr, пройrшли
вl:повi:нi курси та сеl\Ilнаtr]и.
1"З Створити }{есбхiднi умови дJLя tsикористаFIня здобувача}4и виrтiоТ освiти
програ&4 практикti, забезпечити Iх наЙсYчаснiшим обладнанt{ям. rie допуска,ти
викор}rстання ix на посадах та роботах. ;цо не вiдповiдають програмi практики та
riайбу, I н iй спецiалtьностi.
1.4 Забезпечити здобувачам вилцоt освiти умови безпечноi роботи ýа. кO;кFIоацу

;эобочомз,,мiсцi. Пр*вслr+ти обов'язковi iHcTp,l,T;Ta;Ki з охорони працi. ввjдний та
на робочоvrу MicTti. У разi гiотреби навчати безпечних методiв пpaiti.



|.5 Надатц практикантам i KepiBHlTKaM практики вiд 1.нiверситету можливiсть
користувытиоъ су{асною кOмп'ютерЕою технiкою, лабарurорiями, кабiнетами-
майстернями, бiблiотеками, технiчною та iншою документацiею, необхiдною для
виконання шрOграми практики.
1,6 Забезпечити облiк виходу на роботу \рактикантiв. Про Bci порушення
трудовоi дисциплiни, внутрiшньOго розпорядку та {rро iншi псрушенtu{
повiдомлtяти Унiверситет.
1.7 У випадку виробничOго травматизь{у здобуъжiв вищоi оовiти, якi прохо дfl,|ъ
практику, - ветайно повiдомляти Унiверситет.
i.В Пiсля закiнчення практики да,тихарактериаT ику Еа кожного здобувача вищоi
освiти, в якiй вiдабраэъlтчх якitть rriдготовленого ним звiту,
1.9 Щолатковi умови:

2" YHiBepcиTeT зобов'язаний:
2 "1 За два мiсяцi до початку шрактики надати Базi практики &1ш погOдженtut
програму практики.
2.2 Призначити керiвниками практики квалiфiкованих наJлково-педагоriчних
працiвникiв.
2,3 Забезпечити додержання здобуъачами вищоi освiти трудовоi дисциплiни i
тIравил внутрiшнього розпарядку. Брати уrастъ у розслiдlъаннi комiсiею Бази
IIрактики нещасних випадкiв, якIцо воЕи стаJIися зi здобувачамивищоi освiти пiд
час проходження шрактики.

3. Вiдгlовiдальнiсть cTopiH за невиконання угоди
3,1 Сторони вiдповiдаютъ за невиконання шокладених на них обоъ'язйв lцодо
органiзацii i проведення практики згiдно з закоЕодавством про працю в YKpaiHi.
З.2 Yci суперечки, що виникають плiж сторонами за угсдою, вирiшуються в

устанOвленому шOрядку.
4. Строк дii угоди4,| Угода набирас чинностi з моменту ii пiдписання tтсiранами i дiс до кiнця

практики згiдно з навчzlJIьним планом.
4.2 Угода {кладена у двOх примiрниках по одяsну Базi практики i
унiверситету.

Юридичнi адре*и cTopiH i розрахунковi рахуIiки:
заклад вищоi освiти:
Миколаiвський нацiона,т ьуlий
уяiверситет
iMeHi В. О. Сlтrсмлинського

База псактикl,J

Куцурубський заклад загальноi
середньоi освiти I-III ступенiв
iMeнi Т,Г, Шевченка

54 вул. Нiкольсъка, 24 5'? 55а "с. Куцуруб, Миколаiвсъкого
р айону, h,{иколаiвськоi об ластi,
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