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Ми, що нижче пiдписалися, з однiеi сторони МиколаТвський
нацiональний унiверситет iMeHi В. О. Сухомлинського (надалi - закJIад вищоТ
освiти), в особi ректора Будака Ва-шерiя ,Щмитровича, що дiе на пiдставi
Статуту i, з другоi сторони Шостакiвський закJIад заг€шъноТ середньоi
освiти ШостакiвсъкоТ сiльськоi ради МиколаТвськоi областi i Миколаiвського

району ,в особi СтрельбiцькоТ евгенii Павлiвни, що дiе на пiдставi Статуту

укJI€rли мiж собою договiр

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1. База практики зобов'язана:
1.1. Прийняти здобувачiв вищоТ освiти на практику згiдно з к€}лендарним
планом: \

|.2 Призначити для безпосередЕього керiвництва практикою квалiфiкованих

фахiвцiв, якi мають високi здобутки у своiй професiйнiй сферi, пройшли
вiдповiднi курси та семiнари.
1.3 Створити необхiднi умови дJuI використаннrI здобувачами вищоТ освiти
програм практики, забезпечити ix найсуrаснiшим обладнаннrIм, не допускати
використаннrI iх на посадах та роботах, що не вiдповiдають гrрограмi практики
та майбутнiй спецiальностi.
t.4 Забезпечити здобувачам вищоТ 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 можJIивiстъ
користуватись сr{асною комп'ютерною технiкою, лабораторiями, кабiнетами,
майстернями, бiблiотеками, технiчною та iншою документацiею, необхiдною
для виконаннr{ процрами практики.
1.6 Забезпечити облiк виходу на роботу практикантiв. Про Bci порушення
трудовоi дисциплiни, внутрiшнього розпорядку та про iншi порушення
повiдомляти Унiверситет.
|.7 У випадку виробничого травматизму здобувачiв вищоi освiти, якi
проходять практику, - негайно повiдоN[IuIти Унiверситет.
1.8 Пiсля закiнчення практики дати характеристику на кожного здобувача
вищоi освiти, в якiй вiдобразити якiсть пiдготовленого ним звiту.
1.9 ,Щодатковi умови:
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Назва спецiа_пьностi (спецiалiзацiТ)
Прiзвище та iм'я практикаЕта (-iB)

Курс
Вид

практики
TepMiH практики

014 Середня ocBiTa (014.04 Математика)
1 Сапiро,Щарина Iгорiвна Виробнича

практика
24.0I.2022 05.0з.2022
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2. YHiBepcItтeT, зобов'язаний :

2.1 За Два мiсяцi До початку практики надати Базi практики для погодження
програму практики.
2.2 ПРиЗНачити керiвниками практики квалiфiкованих науково-педагогiчнltх
працiвникiв.
2.З Забезпечити додержання здобувачами вищоТ освiти трудовоТ дисциллiни i
ilравил внутрiшнього розпорядку. Брати !п{асть у розслiдуваннi комiсiею Бази
практики неrrlасних Випадкiв. якrl{о вони сталися зi здобувачами вищот освiти
пiд час fiроходжен}{я практики.

3. Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання угодиЗ,i Сторони вiдповiдають за невикснання покладених на них обов'язкiв щодо
ОРr'аНiЗацiТ i проведення практики згiдно з законодавством про працю в УкраiЪi.
з"2 Yci суперечки, що виникаIоть мiж сторонами за угодою, вирiutуються в
установленому порядку.

4. Строк дii угоди4.1 УГОДа набирае чинностi з моменту fi пiдписання сторонами i дiе до кiнця
практики згiдно з навчаJIьним планом.
4.2 Угода скJIадена у двох примiрниках по одному Базi ilрактики i
унiверситету.

Юридичнi адреси cTopiH i розрахунковi рахунки:
Заклад вFщоi освiти: База практики:
I!,{иколатвський нацiоналънлtлi Шостакiвсъкий заклад загалъноi
УНiВеРСитет iMeHi В. О. Сухомлинського середньоi освiти с. Шостакове
54006, м. Миколаiв, вул. Нiкольсъкц24 раЙону,
тел.: 8 областi,
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