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Ми, що нижче пiдписалися, з однiеi сторони Чорноморський нацiональний

унiверситет iMeHi Петра Могили (далi - ЧНУ iMeHi Петра Могили), в особi ректора Клименка

леонйа Павловича, що дiе на пiдставi Статуту Чну iMeHi Петра Могили i, з iншоi сторони

Комунальне пiдприемство <Телерадiокомпанiя "мАрт">

пlдприемства, чстанови

Da.s/ t/ c.a,/t /',rИ"Ф Рf " 5фО /ý р. , що дiс на пiдставi
прlзвlllllе 1а lHl

уклали мiж собою цю угоду на пров9дення прtжтики студ9нтlв:

1. База практики зобов'язусться:
1.1. Прийняти студентiв ЧНУ iMeHi Петра Могили на практику згiдно з кirлендарЕим

планом:
|.2. Призначити наказом квалiфiкованих спецiалiстiв для безпосереднього керiвництва

IIрактикою.
1.з. Створити необхiднi }мови дJUI використання студентами rrрограм практики, не

допускати використання iх на rrосадах та роботах, що не вiдrrовiдають програ]\{i практики

та майбутнiй спецiа_тrьностi.

|.4. Забезпечити студентам умови безпечноТ роботи на кожному робочому мiсцi.
ПроводитИ обов'язкоВi iнструктажi з охорОни працi: ввiдниЙ та на робочому мiсцi. У разi
потреби навчати сryдентiв-практикантiв безпечних методiв працi. Забgзпечити

спецодягом, запобiжЕими заообами, лiкувально-профiлактичним обслуговуванням за

нормами, встановленими для штатних працiвникiв.
i.5. НадатИ студентаМ-практикаНтам i керiвникам практики вiд ЧНУ iMeHi Петра

могили можливiсть користуватись лабораторiями, кабiнета:uи, майстернями,

бiблiотеками, технiчною та iншою док}ментацiею, необхiдною для виконання програми

практики.
t.o. Забезпечити облiк виходу на роботу студентiв-практикантiв. Про Bci порушення

трудовоi дисциплiни, внутрiшнього розпорядку та про iншi порушеЕня. повiдомляти

заклад вищоТ освiти. ,l
|.7. Пiсля закiнчення IIрактики дати характеристику на кожного студента-практиканта,
в котрiй вiдобразити якостi пiдготовленого ним звiту.
1.В. Додатковi умови:

Щаний,Щоговiр укладений TepMiHoM на 5 poKiB.

приймати на роботу за умов вiдповiдностi вимогаru на конкурсних засадах

випускникiв ЧНУ iMeHi Петра Могили.
Заклад вищоi освiти зобов'язуеться:
2.|. За два мiсяцi до початку практики надати базi практики дJIJI погодження програму

практики, а не tliзнiше нiж за тиждень - список студентiв, якi направляються на

практику.
2.2. ПриЗначити керiвникаМи практики квалiфiкованих викJIадачiв.

2.З. Забезпечити додержання студентами трудовоi дисциплiни i правил вНУТРiШНЬОГО

розпорядку. Брати участь у розслiдуваннi комiоiею бази практики нещасних випадкiв,

якщо вони стЕIлися з студентами пlд час IIроходження практики.
Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання угоди

2.

a

пlдприсмства, розпорядкення, доручеtI



2

з.1. Сторони вiдповiдають за невиконання покJIадених на них о'dЪв'язкiв щодо

ор.анiзЙi i провелення практИки згiднО з законодавствоМ trро працю УкраiЪи,

З-,2. Bci супёречкИ, що винИкаютЬ мiж сторОнами за цiею }.гоДою, вирiшуються у

кiнця rrрактики згiдно з

практики i ЧНУ iMeHi

Петра Могили.
КомунальНе пiдприсМство <<Телерадiокомпанiя "МдРТ">) дозволяе студента]\{

.rr.й-u"остi 06L кЩурна_lliсr"оuо у межах занять бути присутнiми пiд час виробничого

пDошесч.
Пр.д.*""ик КомунальногО пiдгtриемСтва кТелеРадiокомпанiя "МдРТ"> бере участь у

розглядi навчальних планiв,u о."i.""о-професiйноi програ;uи спецiальностi 061

кЖурналiстика)).
6. Мiсцезнаходження cTopiH i розрахунковi рахунки:

4.

5.

встановлоному порядку.
з,з. Щоговiр набувае сили пiсля ii пiдписання сторонами 1 дlс до

календарним шланом.
З.4. ffоЪо*iр складений у двох примiрниках: по одному - базi

ЧНУ iMeHi Петра Могили:

тел.: 50033з.244|89
Код СДРПоУ 2З62З471
plp NgЗ52242]80t6042
МФО 820172 в ДКСУ у м. Киевi
IПН 236234714032. св. Jф 100160589

Пiдписи та печатки:

База

(лрiзвище та iнiцiали)

20_ року

База практики:

иа
ище та iнiцiали)

20_ року


