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договIр rft 6
на цроведеt{Ея цр€ктики студеrrтiв закладiв вшrIоТ освiти
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Мщ що нlDкче пiдшаса.iплся, з одкiеi сторOни Миколаiвсьшй
нацiональшй унiверсr,rгет iMeHi В. О. Сухомлl*lсъкого (нада-гli * заклад вIщоi
освiти), в особi ректора Будака Валерiя {митровичц що дiс на гliдставi
Статуту i, з другоi сторони Новосвiтлiвська з€r€шьноосвiтня шtола I-III
ступенiв Веселrдriвськоi селиIцноi рад" Вознесенýъког0 рйоrту
Мrшtолаiвськоi областi (надалi - база гlрактшси) в особi директора Мормуш
Людмили ГригорiвЕи, що дiе на пiдставi Статугу укJIапи мiж собою договiр

I. IIРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1. База практпки зобовОязаша:

1.1. Прлйняти здобувачiв вшцоi освiти на rrрактику згiдно з кЕtJIендарним
плilном:

t.2 Призначrлти ддя безпосерýдньог0 керiвrпацтва пр€ктикою ква.шiфiковаlшоr

фахiвцiв, якi мЕlють високi здобуrки у своiй професiЁшiй сферi, проfлшли
вiдгlовiднi курси та семiнари.
l,З Створлrги необхiднi умови дJIя використЕlння здобрачаlvlи вl,шlоi освiти
rrрOграм прttктики, забезпечити iх найсl"rаснiшr,пл обладнанrrям, FIe допускати
використаннlI iх на rrосадчlх та роботж, що не вiдповiдають програмi прtктики
та майбркiй спецiа_llъностi.
1.4 Забезпечити здобlъачам виIIIоI освiти умови безпечноi роботи на кожнOму
робочому мiсф. Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони праui: ввiдний та
на робочому мiсцi. У разi потреби навчати безпечнrос методЬ працi.
1.5 Надати прtктик€lнтtlм i керiвlплtzlм прЕlктtки вiд унiверсr,rгету можJIивiоть
користуватись с}п{асною коплп'ютерЕOю технiкою, лабораторiями, кабiнетами,
майстерняrurд, бiблiотекалли, технiчною та ilшrою документаr{iсю, необхiдною
для виконаннl[ програми црактики.
1.6 Забезпечити облiк вI.D(сду на роботу прiжтI4каrrгiв. Про Bci порушеннrI
трудовоi дисцrшrrriни, внутрiшнього розпорядку та про irTmi rrорушеш{ll

. шовiдомJuIти Унiверситет.
1,7 У випадку виробrптчого травматизму здобувачiв вrшIоi освiти, якi
rrрохOдять практику, - негаfuiо гrовiдомляти Унiверситет,
1.8 Пiсля закiн.IеIfiIя црtlктики дати харiктеристику на кожного здобlъача
вlдцоi освiти, в якiй вiдобразити якiстъ шiдготовленог0 шм звiry,
1,9 Додатковi умови:
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Назва спецiальностi (спеФалiзачii)
Прiзвшце та iм'я прilктиканта (-iB)

Курс Вид
практики

TepMiH практики

014 Середня ocвiTa {014.04 Математика)
1 Григор' ева Марина Стегrанiвна 5

Виробrича
практика 24.QL.2022 05.0з.2022



?. Унiверситет зобовПязаншй:
2.| За два мiсяцi д0 почажу практики надати Базi практики дJut погоджеш{lI
програму щрilктики.
2.2 Призначlrги керiвникЕlми практики квалiфiкованих наукOво-педагогiчних
гrрачЪшшсiв.
2,З Забезпечити додержаннJI здобувачами випIOi освiти трудовоi дисцигrrrilпа i
правил внугрiшшъого рOзпорядку. Брати rIасть у розслiдуваннi комiсiею Бази
пр€lктики нещасшD( випадкiв, якщо во}lи стilJIися зi здобувач€tми вшцоi освiти
пiд час проходжеш{rI пр{ктики.

3. Вiдповцпльшiсть cTopiн за невикоЕання угоди
3.1 Стороlпл вiдповiдаrоть за невиконаннrI поюIаденlж на HI/D( обов'язкiв щодо
органiзацii i проведеш{я практики згiдно з законодilвством пр0 праIцо в YKpaiHi.
3.Z Yci суперечки, що виникtlють мiж сторонами за угодою, вrарiшуються в

устttновленому порядку.
4. Строк дiiугоди

4.1 Угода набирае щ**rocTi з моменту ii пiдгlисttш{я стOрон€lми i дiе до кiнця
IIрilктики згiдно з навчаlJIьним плсtном. (.

4.2 Угода скJIадена у двOх прrамiрrшках п0 одrrому Базi практики i
унiверсr.rгету.

Юридичнi qдреси cTopiH i розрахуrп<овi рахунки:
заклад вищот освiти: База гlрактtдси:
Миколаiвськlй ншIiонаrьшй Новосвiтлiвсъка загttльнOосвiтня
унiзерсrrгет iMeHi В. О. Сухомлинсъкого школа I-III ступенiв
54006, м. Iчftшолаiв, вул. Нiкоrrьськц 24 57055, с. Новоевiтлiвка,
тел.: (051 Вознесенського рйоrrу,
факс миколаiвськоi областi,

тел. 8-36 ВУп: 1
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