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((зага_r-iьноосвiтнiй навчальнlй заклад l-ti[ стуленiв -закла/I дOшкjльноi освiти>
СнiгурiвсъкоТ MicbKoi ради Миколаiвськоi областi шадалi - ба:за практикtr) в
особi л}lректOра Чернишевоi BiKTopiT JIогвинiвtли, rцо дiс на rriдставi Статуту.
\,к-паци мiж собою логовiр

I.ШРЕДМЕ'tДОГОВОРУ:

l. База практики зобов'язапа:
1. 1. ПРlдйН"sти Здоб}:вачiв вищоi освiтл! на лрактик\. :+гiдно з кацецдарtr!4]\4
шланON{:

j.; r:i,l,'l_.\Г:.*:YУ:!ll:i-!Л 1,1Е}!!1-.L,riJL..-i!ltrtj!v F.L1,IjDпр!ц!!1(i 1!i-'зг.!!!t-\-la*, г-!_,,_L:!.,#lnU5raHti.._

фа,чiвцiв, якi n{aloTb високi здоб,r,тки у своТй професiйнiй сферi, rrройшллз
вiдповiднi курсrт та сеьяiнари.
i.З Створит,и необхiдлii уý4Oви для викOрi{стання здобувачами вищоТ ocBjTis
програм rrpaKT}IKи, забезшечити iх наtYтсучаснiшим обладнанняь,I,не дOfiyскаr}l
в}lкOрIlстаiiня iх на посадах та роботах, шо не вiдповiдають програмi практики
та MaltбyTHi йr спе цi а,тыrостi.
1.4 ЗабезпеаIити здобувачаfuI tstfrцOi ocBiTrr уý{ови безпечноТ роботи на конtнt}мч

робочому мiсцi. Проволлrтрt обов'я:зковi iнструктажi з охорони пратli: ввiднлй та
;t:-+ nctficrrlc!F-дi-. ъз;a,!,i \ъr lr:r:i Tl,rT-_l*6i,_i, ц]]aцLiя--ii G-,rr;ргlr,-т;ч EraE.a,--ia" ,,..-.-r-r,j!ru }rvUv rv]}..i iTiivl4|. J Pg}i lrUlPLUii Гiuс, iц j,t \rLlaiL-ii-t1,\ .rivrU-iiii iiРйцi.

1.5 Надати практ}-rкантам i KepiBHllKa-L,{ практлтки вiд унiверситету можливiсть
коррrстуватисьсучасною кон{гI'ютерI{ою TexHiKoKr, лабораторiями, кабiнетаir,п,t-
майстернями, бiблiотекамрi. TexHi.rнolc та iiппото дOкуfofентаrtiсю, необхiдною
дJIя виконання пл]ограI\{и цоактllки.
i.б Забезпечитрt tэблiк виходу на роботу праtстикаriтiв, Про Bci порyшення
'тРудовоi дисцлтллiни, внлтрiшньOго розflорядку та пр0 iHrrri шорvшенЕя
tT+ вiдомлят,и Унiвер*итет.
1,7 У вLIпадку виробни.rого травь{атизмv зl:об_чвачiв випlоi освiти, якi
i]ро;tолять fipaкTi.iкy, - нс гарiно повiдоiчi jifiT?i Унiвсрситст.
1.8Пiсля закiнчеrrня практL{ки дати xapaкTepl{cTllкy на кожного здобувача
вi.lщоi ocBiTll" в якiй вiдобразr.rти якiсть пiдготовленого HltM звirу.
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i, * д!ада_гковi yмовlт:
2. YHiBepcиTeT зобов'язаншй:

2.1 За два л,iiсяцi до початкy ilрактики надати Базi практрlки для llогоджеш{rl
програму ýpaKTIrKIt,
2.2 Еэgт,э::э,llттlа р.:эпiеЕr,Iaкз]!-€эf r1l}эктт.экg жэалiфiковэнI{х }{эI,.к+g+*ттg;lэl+гi.тtлgах
пpauiBHr.rKiB.
2.3 ЗабезпечитLi дOдsржаЕня здобyвачами в}iщоТ освiт,и ,rр,чдовоТ дисцлtплiнlt i
правlr_1 внr,трiшньсго розпорядку, Брати riастъ у розслiдуваннi комiсiсю Базtt
ПракТIlш{ НеtЦасШt}{ Виi]адкiв. якщФ BC}ltи стаltися :зi здобувачаýtlt влrщоI iэcвiTl.r
гliд час пр(-}ходження Ерактики.

3. Вiдповiда.пьнiеть сторiн зa невиконанflrI угоди
з.1 Стор*rни вiдповiлаrотъ за невр{конаFIня покЛаденlж на ни_х обов'язкiв щс]до
срганiзацiТ i проведення практрrки згiцно з зако}{одавЁтвоfu{ про ýрацло в YKpaiHi.
3,2 Yci суперечки, що в}Iникають п,riж сторонами за угодсю, влrрiшу,ю:tься в
}, ст анOвлено lvr J" пOряд ку.

4. Строк лii уголш4.| УГОДа набирас чинностi з моменту Тi гriдписаýI{я cTopoкaмpr i дiс до кirrця
пl]эl{т!iI.1{ :гirlтс ] tJээlI:]lTl"lIIi),l Il lз!Iо\,!
4,2 Угсlда скJ-Iадена __v дво,ч пpliMipHlTKax ITo одFIому Базi практики i
ylliBepcrlTeTy,

К)риличнi алреси cTopiH i розрахчнковi рахунки.
З.ац,дQ,il ви.Llцi_ Qсцlтщ. ýа:за'п,L4дI1_1длl.

Т\'Iрlкrъ-ааТвсъклtй нацiонtt_цьниi.i Ка;lинiвськtiй навч&цьно-вrлховний
рriверсиT ет комплекс (загальноосвiтнil.i
iMeнi В, {}. Сухол,tлин{ькOIо навчыrънрtЙ заклад [-III ступенiв
54006.пл.Мrлкодаiв.вчл.}Jiколъсъка,24 Зi}К;tilД дошrкi-шьriоТ освiти>
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