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Ми, шо нttжче пlдfiисалися. з однtсi сторояи ý4иколаiвськрtti
нацiональний унiвсрситет iMeHi В. О. Сухомлинсъкого (налалi - заклад витцоi
освiти), в особi ректора Булака Валерiя Щмитlэовича, шо дiе на гliдставi
Статуту i, з другоi сторони fulиколаТвсъка загальноосвiтня шксла I-III
ступенiв ЛЬ l0 l\,{иколаlвськоi MicbKoi ради h4иколаТвськоi областi rнадалi * база
практики) в особi директора Чайкiна llюдъ,rила АнлрiТвна" що дiс: на пiдставi
Статуту, ук-цзли мiж собою договiр

I" ПРЕД]\{ЕТ ДОГОВОРУ:
1. База практики зобов'я:зана:

1,1. Прийняти здобувачiв виrцоi освiти на ilрактик1, згiдно з календарниа{ плацом
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Назва спецiальностi (сгrецiалiзаuii)
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TepMiH практики

014 Середня ocBiTa
(014.04 Математика)

1 Богатенкова Олексанлра Свгенiвна 4 Виробнлt.tа
практика
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I.2 IIризначlлтt{ для безлосереднього керiвництва практикою квачiфiкованих
фахiвltiв, якi мак)ть високi здоб_чтки у своТй професiйнiй сферi, проtlшли
вiдповiднi к1 рси та сем iнари.
1.3 Створитrr необхiднi умови для використанF{я здOбувачаh,tи виrltоi ocBiTlr
програN,I практикIr, забе:зпечити Iх найсучаснiшим обладнанням" не допускати
виt(ористання iх на посадах та роботах, Iцо не вiдповiдаютъ програптi практ}тки та
плайбутнiй спецiал bHocTi .

1.4 Забезпечttти здобувачаN{ вищоi освiти уL{ови безпечноi роботи на кожномy
робочомч Micrli. Проводити обов'язковi iнструк,га;лti з охt,l1эони працi. ввiдний,та
на робочому мiсшi. У разi гrотреби навчати безпечних методiв прачл.
1.5 }{адати практикантаъ{ i керiвника\,I практики вiд унiверситет\/ \,Iо}кливiстъ
користуватисъ су{асною комп'ютерною технiкою, лабораторiями, кабiнеташли,
шrайстернями, бiблrотекаNlи, технi.rною та-iншою документацiеrо, необхiднок] для
виконання пl]ограми практики,
1.6ЗабезпеLIt{ти облiк виходу на роботу практикантiв. I1po Bci пор},шення
трудовоi длтсциплiни, внутрiшнього розпорядку та г{ро iншi порушеяня
повiдомляти У н i верситет.
1 7 У випадкy виробничого травматизl\{)i злобувачiв вищоi освiти, якi проходять
практику, - негайно повiдоN{ляти Унiверситет.
1 8 Пlсля закiнчення практики дати характеристику на кояшого здобувача витr{от

освiти. в якiй вi.rобразити якiсть пiдготовленOго ним звiту.
1.9 Додатковi уплови:
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2. YHiBepcfiTeT зобов'язаний:
2.1 За два лriсяцi до початку шрактики надати Базi практики для погодr{ення
ПРОГРаlt,Т\i ПРа KTIIKII.

2.2 Прirзначlтти KelэiBHIIKaMи практики квалiфiковаt]их науковс-iiедагогi.{них
прачtвнriкiв,
2.З Забезпечити додерiкання здобува.tа&{и вит{tоi освiти трз;ловоi дисциплiни i

правил внчтрiшнъого розпорядку. Брати участь у ро,зслiдуваннi комiсiею Бази
практики неlцасних випадкiв, яктт{о вони сталися зt злобувача},tи вишот ocBiTlr шiд
час проходкення практики.

3. Вiдповiдальнiсть cTopiн за }lев}tконання угод!{
З.1 Сторони вiдповiлають за нев!{конання покладених на них обов'язкiв щод0
органi:зацiТ r гцэоведення практики згiдно ,з ,законодавством про працю в YKpaTH,i"
З.2 Yci сr-перечки, Iцо виникаютъ мiэк сторонаN,tи за угодою, вирiш,7ються в

установле Ho}r}r порядку.

4. Строк дiТ уголи
4.1 Угода набирас .lttHHocTi з моъ,{е}rту ТТ пiдпrrсання сторонами i дiс до rсiгlця
практики згiдно з навчальним планоь{.
4.2 Угода складена у двох примiрниках по одному Базi практики j

3rнiверситету.
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