
ДОГОВIР Nsfб
на проведення практики студентlв вищих навчальних закладlв

MicTo N4иколаiв ,, $r, zфp

VIи, що нижче пiдгlисалися, з однiсТ сторони N{иколаТвсъкий

нацiоналъний унiверситет iMeHi в. о. Сухомлинсъкого (надалi - заклад вишоТ

освiти), в особi ректора Будака Валерiя Щмитровича, що дiе на пlдставl

Статуту i, з лругоТ сiорони VIиколаТвський лiцей J\ъб0 N{иколаiвськоТ MicbKoT

ради Миколайъкот областi i11адалi - база практики) в особi директора

Ьо"р.uпоi Наталii олександрiвни, що дiе на пiдставi Статуту, уклали мiж

собою договiр

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ;

1. База практики зобов'язана:
1.1. Прийняти здобувачiв вищоТ освiти на практику згiдно з каJIендарним

лъ
з/п

назва спецiальностi (спеuiалiзаrдii)
Прiзвишlе та iм'я практиканта (-iB)

Курс
Вид

практики
'repMiH практики

014 Середня ocBiTa (014,04
математика

1 Карпенюк Щiана BiKTopiBHa 5 Виробнича
I lракl,ика

24.01.2022 05.0з.2022

1,.2 Призначити дJIя безпосереднього керiвництва практикою квалiфiкованих

фахiвчiв, якi маютъ високi здобутки у своТй професiйнiй оферi, пройшли

вiдповiднi курси та семiнари.
1.з Створити необхiднi умови для використання здобувачами вищот освiти

програм практики, забезпечити ik найсучаснiшим обладнанням, не допускати

ur*op".ru""" ik на посадах та роботах, lцо не вiдповiдають програмi практики та

майбутнiй спецiальностi.
1.4 забезпечити здобувачам вищоТ освiти умови безпеЧноi РОбОТИ На КОЖНОМУ

робочому мiсцi. Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони працi: ввiдний та

Hu робо"ому мiсчi. У разi потреби навчати безпечних методiв прачi,

1.5 Надати практиr.u*rru, i керiвникам практики вiд унiверситету можливiсть

користуватисъ сучасною комп'ютерною технiкою, лабораторiями, кабiнетами,

*й.rфпями, бiблiотеками, технiчною та iншою документацiею, необхiдною для

виконання програми практики.
1.6 Забезпечити облiк виходу на роботу практикантiв. Про Bci порушення

трудовоi дисциплiни, внуryirпнъого розпорядку та про iншi порушення

повiдомляти Унiверситет.
1,.7 у випадку виробничого травматизму здобувачiв вищоi освiти, якi проходять

практику, - негайно повiдомляти Унiверситет,
l.B пi.п" закiнченНя практИки датИ характеристику на кожного здобувача вищоТ

освiти, в якiй вiдобразити якiстъ пiдготовленого ним звiry,

1.9 Щодатковi умови:

планом



t

2. Унiверситет зобов'язаций:
2.I За два мiсяцi до початку практики надати Базi практики для погодження

програму практики.
2.2 Призначити керiвниками практики квалiфiкованих науково-педагогiчних

працiвникiв.
2-.з Забезпечити додержання здобувачами вицдоi освiти труловот дисциплlни 1

правил внутрiшнього розПорядку. Брати участь у розслiдуваннi комiсiею Бази

практикИ цещаснИ" u".ruд*iв, якщо вони сталися зi здобувачами вищоТ освiти tliд

час IIроходження практики.

3. Вiдповiдальнiсть cTopiн за невиконання угоди
3.1СторонивiДповiДаюТъЗаНеВиконаннЯПокЛаДениХнанихобов'язкiВшоДо
органiзаЦili i про"еденнЯ практикИ згiднО з законодавством про працю в Украiнi.

з-.2 yci супёречки, lцо виникаютъ мiж сторонами за угодою, вирirrдуються в

установленому порядку.

4. Строк дii угоди
4.I Угода набирае чинностi з моменту Ti пiдписання сторонами i дiс до кiншя

практики згiдно з навчаJIьним планом.
4.2 Угода складена у двох примiрниках по одномУ Базi практикИ i

унiверситету.
идичн1 Qи н1

База практики:
VIиколаТвський лiцей }{Ъ60

54036, м.МиколаТв, Ifентралъний

в1}93144

БоярськА

тел.

((

район, в оморська,1

МиколаТвський нацiональний

унiверситет
iMeHi В. О, Сухомлинсъкого
54006, м. МиколаТв, вул, Нiкольська,
24

з7-вв-зб

РйБ}ý*,
р

з ти

-8в 5

вищоi о

з7-вв-зв


