
договIр ма
На проведення практики студентiв вищих навчаJIьних закладiв

с. СофiТвка << Jr >> /k zфp.

Ми, що нижче пiдписалися,з однiсi сторони Миколаiвський
нацiоналъний унiверситет iMeнi В. О. Сухомлинського (надалi - заклад витцоТ
освiти), в особi ректора Будака Валерiя,Щмитровича, що дiе на пiдставi
Статуту i, з другоi сторони СофiiЪський ЗЗСО I-III ступенiв Софiiвськоi
сiлъськоТ ради СофiiЪськоi ОТГ БаштансЪкого району Миколаiвськоi областi
(надалi - база практит{LI) в +собi ,,II]ректоре Распiтiна Людшtила МиколаТвна,
що дiе на пiдставi Статуту, уклаJIи мiж собою договiр.

I.ПРЕДМЕТДОГОВОРУ:

1. База практики зобов'язана:
1.1. Прийrшти здобувача вищоi освiти на практику згiдно з к€Lлендарним
IIланом:

|.2 Призначити для безпосереднъого керiвництва гIрактикою квалiфiкованих
фахiвцiв, якi мають високi здобутки у своiй професiйнiй сферi, пройшли
вiдповiднi курси та семiнари.
1.3 СтворитГ необхiднi у*о"" для використання здобувачами вищоТ освiти
програм практики, забезпечити ix найсуrаснiшим обладнанням,не допускати
tsикористаннrI ik на посадах та роботах, що не вiдповiдають програмi практики
та майбутнiй спецiальностi.
1.4 Зlrбезпечити здобувачам вищоi освiти умови безпечноТ роботи на кожному
робочому мiсцi. Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони шрацi: ввiдний та
на робочому мiсцi. У разi потреби навчати безпечних методiв працi.
1.5 Надати практикантам i керiвникам практики вiд унiверситету можливiсть
користуватись сr{асною комп'ютерною TexHiKoto, лабораторiями, кабiнетами,
майстернями, бiблiотеками, технiчною та iншою документацiею, необхiдною
для виконання шрограми практики.
1.6 Забезпечити облiк виходу на роботу гrрактикантiв. Про Bci порушення
трудовоТ дисциплiни, внутрiшнього розпорядку та про iншi порушення
повiдомляти Унiверситет"
1.7 У випадку виробничого, травматизNý/ здобувачiв вищоi освiти, яlti
проходять практику, - негайно повiдомляти Унiверситет.
1.8 Пiсля закiнчення практики дати характеристику на кожного здобувача
вищоТ освiти, в якiй вiдобразити якiсть пiдготовленого ним звiту.
1.9 Додатковi умови:
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з/п
Назва спецiа-ltьностi (спецiалiзацii)
Прiзвище та iм'я практиканта (-iB)

Курс Вид
IIрактики

TepMiH практики

014 Середня ocBiTa (014.08 Фiзика)
1 Мезiн IBaH Сергiйович 5 Виробнича

практика
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2. Унiверситет зобовОязаний:
2.t За два мiсяцi до початку практики надати Базi практики для погодження
програму практики.
2,2 Призначиtи керiвниками практики квалiфiкованих науково-педагогiчних
працiвникiв.
2.З Забезпечити додержання здобувачами вищоi освiти'трудовоi дисциплiни i
правил внутрiшнього розпорядку. Брати 1^IacTb у розслiдуваннi комiсiею Бази
практики нещасних випадкiв, якщо вони стаJIися зi здобувачами вищоi освiти
пiд час проходження црактики.

4. Строк дiТ угоди
4.I Угода набирае чинностi з моменту iT пiдписання сторонами i дiе до кiнця
практики згiдно з навчальЕим планом.
4.2 Угода складена у двох примiрниках по одному Базi практики i
унiверситету.
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Миколаiвськийнацiональнийунiвер ситет

IMeHi В. О. Сухомлинського
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Софiiвський ЗЗСО I-III ступенiв
СофiТвськоi сiльськоi ради СофiТвсъкого
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База практики
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