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J\Z[т,т тIIлi r i,r., lr^v цI4]кч€ гriд,г,rя+ач.чся, з однiеi стФр8Еи Мик+даiвсъютй
нацiона,чьнlй унiверсrггет iMeHi В. О. Сухомrпшського (надалi * закJIад вищоi
освiти), в особi ректора Будака Валерiя Щмrrгрович4 що дiе на пiдставi
Статугу i, з другоi сторони Мшсаfшiвська фiлiя Опорного зztкJlаду-лiцею
Nч2 Березiвськоi MicbKoi ради Одеськоi областi 1надалi - база практrлtи) в
особi л{ректора Шшдса Андрiя Володимировича, що дiе на пiдставi Статуту,
укJIiши мiж собою договiр

I. IIРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1. База fiрактrки эобовОязана:

1.1, Приfшtяти здобувачiв вшцоi освiти на пр€tктLшсу згiдно з к.rпсIцарни},{
Iшаном:

|.2 Пркзначити для безпосереднього KepiBHptrITBa IIр€жтикою квшiфiковаrшlс
фахЬцiв, якi м€lють високi здобугки у своiй професifulй сферi, проfoirли
вiдповiднi кyрси та семiнари.
1.3 Створити необхiднi умови дJIII використ€tннrl здобувачами вrдцоТ освiти
прСграм црiжтики, забезпечити ix наЙсуlаснiшr,пrл обладнанrrям, не дошускати
використtlннrl iх на rrосадttх та роботах, що не вiдгrовiдають програл,li црактики
та майбутнiй спецiальностi.
1.4 Забезпечlтти здобувжам втлitоi освiти уъ,iOви безпgчноi роботи Еа кс-жнФму

робочому мiсф. Проводlтги обов'язковi iHoTpyKTaжi з охорони працi: ввiднlш? та
на робочому мiсцi. У разi потреби навчати безпе.rтrшr методiв црilц.
1.5 Надати прilктикантам i керiвшшtам rrр.ктики вiд унiверситету можливiсть
користуватись с)цасною комп'ютерною технiкою, лабораторiями, кабiнетами,
майстернями, бiблiотекалли, технiчною та irшlою документ&r{i6lg, необхiдною
для вико}Iзlння црограми практики
1.6 Забезrrечити облiк врD(оду на роботу практrлсантiв. Про Bci порушенюl
трудовоi дисцrлшirлл, внугрiшrrього розпорядку та про itшli порушення
повiдомляти YHiB ереlrгет.
1.7 У випадку виробrпгrого травматизму здобувачiв Brпrloi освiти, якi
прохOдятъ црактику, - негайlrо повiдомляти Унiверситет.
1.8 Пiсля закirrчеr*rя црактики дати характеристику на кожного здобувача
вlлцоi освiти, в якй вiлобразити якiсть пiдотовленого нl,шл звiry.
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1.9 ftодаrковi утови:

2. YHiBepcиTeT зобов'язапий:
2.т За два Micяri до початку практики надати Базi гrрактики для шогоджеш{rI
програму практики.
2.2 Призначиги керiвнiжапм Ерактики квалфiкоВ€iнх.Di наукOвс-педагогiчi*rх
прачiвликЬ.
2.З Забезпечити додержаш{r{ здобувачами виIцоi освiти трудовоI дисцlатшilпл i
цравиJI внугрiшlъого розпорядку. Брати у{асть у розслiдуваннi комiсiею Бази
цр€lктики нещасЕих випадкЬ, якщо вони ст€lJIися зi злобрачами вlдцоi освiти
гriд чао гrроходжеш{я прzктики.

3. Вiдповiдальпiсть сторiп за невиконанпя угодш3,1 Сторони вiдповiдаютъ за невиконаннlI IIокJIаден!ж на нlж обов'язкiв щодо
органiзаЦiТ i проведýшШ пр_актикИ згiднО з законOдавством про цра]sа в УкраiЪi.
3,2 Yci суперечки, що виник€lють мiж сторонами за угодою, вирiпrуюrЪс" *
установленому порядку.

4. Строк дiТ уголи4.1 Угода набирае чrшностi з моменту ii пiдгплсtlн}Ul сторонами i дiе до кilщя
црiжтики згiдrо з нilвчtlJlьним ImaHoM.
4.2 Угода скJIадена у двох прип,riршлrсах по одному Базi 11рактики i
унiверситету.
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заклад вrпцоi освiти:
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унiвероlтгет
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