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актики студентiв закладiв виrцоТ освiти
(()), йIVIicTo 2

Ми, що нижче пiдгlисалися, з однiеi сторони Миколаiвський
нацiоцальний унiверситет iMeнi В. О. Сухомлинського (надалi - кIкдад вищоТ
освiти), в особi ректора Будака Валерiя ,Щмитровича, що дiе на пiдставi
Статуту i, з другоi сторони Новоодесъкий заклад загаJIъноi середньоТ освiти
I-Ш ст. NЬ З Новоодеськоi мiськоi ради Миколаiвського району
Микопаiвськоi областi Gадалi - база практики) в особi директора Грич
Антонiни Леонiдiвни, що дiе на пiдставi С_татуту уклали мiж собою договiр

L ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1. База практики зобов'язаца:

1.1. Прийняти здобувачiв вищоi освiти на практику згiдно з кыIендарним
планом:

|.2 Призначити для безпосереднього керiвництва практикою квалiфlкованих
фахiвцiв, якi мають високi здобутки у своТй гrрофесiйнiй сферi, пройшли
вiдповiднi курси та семiнари.
1.3 Створити необхiднi умови для використання здобувачами вищоi освiти
проГраМ практики, забезпечити ix найсуlаснiшим обладнанням, не допускати
ВиКОРисТання iх на посадах та роботах, що не вiдповiдають програмi практики
та майбутнiй спецiальностi.
1.4 Забезпечити здобувачам вищоi освiти умови безпечноi роботи на кожному
робочому мiсцi. Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони працi: ввiдний та
на робочому мiсцi. У разi потреби навчати безпечних методiв працi.
1.5 Надати практикантам i керiвникам практики вiд унiверситету можливiсть
користуватись су{асною комп'ютерною технiкою, лабораторiями, кабiнетами,
маЙстернями, бiблiотеками, технiчною та iншою документацiею, необхiдною
для виконання програми практики.
1.б Забезпечити облiк виходу на роботу практикантiв. Про Bci порушення
ТРУДОВоТ дисциплiни, внутрiшнього розпорядку та про iншi порушення
повiдомляти Унiверситет.
1.7 У випадку виробничого травматизму здобувачiв вищоi освiти, якi
проходять практику, - негайно повiдомJIяти Унiверситет.
1.8 Пiсля закiнчення практики дати характеристику на кожного здобувача
випiоi освiти, в якiй вiдобразити якiсть пiдготовленого ним звiту.
1.9 Щодатковi умови:

м
зlп

Назва сrrецiалъностi (спецiалiзацii)
Прiзвище та iм'я практикаЕта (-iB)

Курс Вид
практики TepMiH практики

014 Середня ocBiTa (014.04 Математика)
1 KBiTKo Марина Iгорiвна 5

Виробнича
практика 24.01,.2022 05.0з.2022



2. Унiверситет зобов'язаний:
2.| За два мiсяцi до rrочатку практики надати Базi rrрактики для погодженнrI
програму практики.
2.2 Призначити керiвниками практики квалiфiкованих науково-шедагогiчних
працiвникiв.
2.З Забезпечити додержання здобувачами вищоi освiти трудовоi дисциплiни i
правил внутрiшнього розпорядку. Брати участъ у розслiдуваннi комiсiею Бази
практики нещасних випадкiв, якщо вони сталися зi здобувачами вищоi освiти
пiд час проходження практики.

3. Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання угодиЗ.1 Сторони вiдповiдають за невиконання покладених на них обов'язкiв щодо
органiзацii i проведення практики згiдно з законодавством rrро працю в YKpaTHi.
3.2 Yci суперечки, що виникають мiж сторонами за угодOю, вирiшуються в

установленому ГIорядку.
4. Строк дiТ угоди

4.| Угода набирае чинностi з моменту Ti пiдгlисаннjl сторонами i дiе до кiнця
практики згiдно з навчаJIьним планом.
4.2 Угода складена у двох гrримiрниках по 0дному Базi практики i
унiверситету.

Юридичнi адреси cTopiH i розрахунковi рахунки:
Заклад вишоi Qсвiти База практики:
Миколаiвський нацiональний Новоодеський заклад загальноi
унiверситет iMeHi В. О- Сухоrчrлинськогс середЕьоi освiти I-III сryпенiв JS3
540 м. МиколаТв, вул. Нiкогtьська,24 56601, м. Нова Одеса,

IVIиколаIвського
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