
договrр хо t ,/ 2b+tls Учнз)
IIа проведення лрактики с1,)дентiв u",,1"* nauu-on"x заlсладiв

м. IИиколаIв "1З" сiчня 20РDроку

Ми, що нижче пiдписалиQя, 3 однiеi сторони, Чорноморський нацiональний
уrriверситет iMeнi Петра Могили (налалi - tlавчальttий заклад), в оообi ректора
КлименкО Леонiда ПавловиЧ&о ЩО дiе на пiдставi СтатутУ i, з лругоТ сторони Публiчне
акцiонерне товариство <<Нацiональна суспiльна телерадiокомпанiя Украiни> вiд
iMeцi якоi дiе фiлiЯ ПублiчнОго акцiоНерногО товариства <Нацiошальна суспiльна
телерадiокомпанiя Улраiни>> <<Миколаiвська регiональна дирекчiя> (лалi * База
практики), в особi Лугiнчя Щмитра олеговича, що дiе на пiдставi Положення про
фiлiЮ та ЩoBipeHocTi вiд 19. |2.201В рокУ за Jф 01_в/157, уклалИ мiж собою логовiр:

1. Прелмет договору:
1.1. База практики приймае, а навчальний заклад нагIравляе лJIя проходження

практикИ групУ студентiВ у кiлькосТi i на TepMiH, вказаний у п.2,1. Щоговору.2. База практики зобов'язуеться:
2.1.прийrrяти атудентiв на практику згiдно з календарним планом:
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2.2. Призначити наказом rtвалiфiкованL{х фахiвцiв для бсзпосереднього itсрiвt-iицr.ва
практикою.
2.З. Створити налеяtнi умови длЯ виконання студентамИ програми праItтики, гlе

допускати iх до зайнятгя посад i виконання робiт, що не вiдповiдають програмi практики
та п,rайбутнiй спецizurьностi.

2,4. Забезпечити студентаN{ умови безпе.tноТ прашi на KolJKpeTHoMy робочоллу lчliсцi.
Проводи,ги обов'язковi iнструктажi з охороFIи rrрацi: ввiлний та HL} робо.rоrrу Micrti, У разi
потреби навчати студентiв-практикантiв безпечних меl.одiв пр ацi.

2,5. НадатИ студентам-практикантаN,I пtолtливiсть користуватисrI .п,taTepia,,lbtto-
ТеХНiЧНИМИ ЗаСОбаМi,t Та iНфофаrriйlнипли ресурсаN{и, необхiдниIчlи дJlrI виIiонання
програIчlи практики.

2.6. Забезпечити облiк виходiв на роботУ сr,улентiв-ttрак,гиltан.гiв, I-lpo Bci
порушення трудовоi дl,rсципJtiни, внутрiшнього розtlорядI(у та про iншi llopyшel]HJt
повiдомляти Унiверсите,г.

2,7. Пiсля закiнчення практики надати характеристику на ко)кного студента-
11рактикаНта, В яrсiй вiдобразt,tти виIiонання програми практики, яtсiсть пiдго.1ов.llеного
нипr звiту тощо.

2.8. НtiдаватL' студен,'аN{ N{о7(.llивiсть збору iнфорпrаuiТ за резуль.гатаfi,tи дiяльt-rостi
пiдприемства дJIя викоIIання програми практики, яка не е коN,{ерчiйноrо тас\,{ницею,

З. Навчальlllrii заклад зобов'язустьсrI:
3,1. Що почаr,ку практики надати Базi праrt,Iиl(и для гIогодженFIя програN,Iу пp;iKTl.]IilI,

1,а список студентiв, яких направляIоl.ь на практиI(у.
З .2. ГIрИЗначити керiвниками практи к1.1 rtвалi ф i коваIJ LIх вt t кл адач iв.
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з.з. ЗабезпечитИ ДОТРИIчIаННЯ студен,гамИ ,грудовоi дисцип.ltiни i прави.lt

вrтутрiшнього трудового розпорядку Бu." практики. Брати участь у розслiдуваrrнi

комiсiею Бази практики нещасЕих випадкiв, якш]о вони сталися зi студента]\,Iи пiд час

проходження практики.
4. IJiHa договору.
4,1. Практика стулентiв Навчального закладу за цим ЩоговороNI здiйснюсться на

безоплатнiй ocHoBi.
5.ВiдповiДальнiстьсторiнЗаНеВIлконаНняДоГоВору:
5.1. Сторони вiдповiдають за невиконання покладених на них обов'язкiв щодо

органiзаuiТ i проведення практики згiдно iз законодаВсТВо]чI про працю в YKpaiHi,

5.2. Yci суперечки, що виникаIоть мiж сторонаNIи за договОром, вирlшуIоться У

ВСТаНОВЛеНОlчIУ ПОРЯДКУ,

5.3. Щоговiр набувас сили з 0з.02.2020 р. iлiс до 02.03.2020 р.

5.4, flоговiр складений у двох прип,tiрниках: по одному Базi практикI,1 i

навчальному закладу, ltki мають однакову юридичну силу.

б. Itонфiдеrrцiй rl icTb
6.1.сторони зобов'язуються зберiгати конфiденцiйнiсть щоло змiсту цього

!оговору, а також буль - якот iншоi iнформаuiт i вiдомостей, що надаються

кожнiй iз CTopiH у зв'язку з його виконанням,

б.2.Надання iнформацii будь-якоrо iз CTopiH лопускасться лише у випадках,

прямо передбачених чинним законодавствоN1 Украiни, з обов'язковим

повiдомл.п"о* iншот Сторони В письмовiй формi, У день надання ,гакот

iнформацiТ.

,l.

Навчальний заклад:
Чорноморський нацiолtальний

унiверситет iMeнi Петра Могили
Адреса: 54003, м. МиколаТв,
вул. 68 Щесантникiв, 10

Тел.: (0512) 50-03-33

Реквiзити cTopiH

База шрактики:
Фiлiя пАТ (нСТУ> <<Миколаiвська

регiональна дирекчiя>
Алреоа: 54029, м. Миколаiв,
проспект I_{ентраль ний, 24 -Б,
Тел. (0152) 41-"13-|6; 47-З9,4З
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