
ДОГОВIР ЛЬ

на проведення практики та подальше працевлаштування студентiв

(( ))

ЧНУ iMeili П"rрu Могили

з однiеi сторони Чорноморський нацiональний
ЧНУ iMeнi Петра Могили), в особi ректора Клименка
Статуту ЧНУ iMeHi Петра Могили i, з iншоТ сторони
гАзЕти "родноЙ причАл"

р.20

Ми, що нижче пiдписалися,

унiверситет iMeHi Петра Могили (далi -
Леонiда Павловича, що дiс на пiдставi
тов "рЕдАкцIя

(далi - база практики), i особi

r ..r' ,1)
/ { r4,, r с 1,4r7rt l7э (> z /.r4r zt , що дl€ на пlдстав1

прl]вI|ше та Iнlцlали}

(cl,aryT гltдпрrtеп.tс,I,ва, розпорядження, доручеt{ня)

уклаJIи мiж собою цю угоду на проведення практики студентiв:

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

планом:
|.2. Призна.шти наказом квалiфiкованих спецiалiстiв для безпосереднього керiвництва
практикою,
1.3. Створити необхiднi умови для використання студентаI\{и програм практики, не

допускати використання ik на посадах та роботах, що не вiдповiдають програмi практики
та мйбутнiй спецiа-гlьностi.
1.4. Забезпечити студентЕtм умови безпечноi роботи на кожному робочому мiсцi.
Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони прачi: ввiдний та на робочому мiсцi. У разi
потреби навчати студентiв-практикантiв безпечних методiв працi. Забезпечити
спецодягом, запобiжними засобаtuи, лiкувально-профiлактичним обслуговуванням за
нормами, встановленими для штатних працiвникiв.
1.5. Надати студентам-практикантам i керiвникам lтрактики вiд ЧНУ iMeHi Петра
Могили можливiсть користуватись лабораторiями, кабiнетами, майстернями,
бiблiотекамио технiчною та iншою документацiею, необхiдною для виконання програми
практики.
1.6. Забезпечити облiк виходу на роботу студентiв-[рактикантiв. Про Bci порушення
труловоi дисциплiни, внугрiшнього розпорядку та про iншi порушення повiдомляти
закJIад вищоi освiти. ,, I
|.7. Пiсля закiнчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта,
в котрiй вiдобразити якостi пiдготовленого ним звiту.
1.8. Додатковi умови:

,Щаний Щоговiр укладений TepMiHoM на 5 poKiB.

Приймати на роботу за умов вiдповiдностi вимога:rл на конкурсних засадах
витrускникiв ЧН} iMeHi Петра Могили.

Заклад вищоi освiти зобовОязуеться:
2.|. За два мiсяцi до початку практики надати базi практики для погодження прогрull\лУ

IIрактики, а не пiзнiше нiж за тиждень - список студентiв, якi ЕаправJuIюТЬся на
Ilрчжтику.
2.2. Призначити керiвниками lrрактики квалiфiкованих викладачiв.
2.З, Забезпечити додержання студентами трудовоТ дисциплiни i правил внутрiшньОгО

розпорядку. Брати участь у розслiдуваннi комiсiсю бази практики нещасних випаДкiв,

якщо вони стalJIися з студентами пlд час проходження IIрактики.
Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконtшня угоди
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(назва пlдприсмства, органlзацll, установи)
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3.1. Сторони вiдповiдають за невиконання rrокJIадених на них Ёбов'язкiв щодо
органiзачii i проведеннrI практИки згiднО з законодавством про працю УкраiЪи.

З'.2. Bci суперечки, що виникають мiж сторонtlп{и за цiею угоДою, вирiшуються У

встановленому IIорядку.
з.3. ,Щоговiр набувае сили пiсля r'i пiдписання сторонами i дiс до кiнця практики згiдно з

кчшендарним планом.
З.4. ЩоЪовiр складений у двох шримiрниках: по одному - базi практики i чнУ iMeнi

ffrЪЦЖftо aоrrти "родной причАл" дозволяе студеЕтам спецiальностi 061

<ЖурналiстикD) у чежах занять буги присугнiми п_iд час виробничого lrроцесу.

ПрЁлсrа""ик ТоВ фвддкЦUI гАзЕТи "роднОй причДЛ"> бере участь у розглялi
niuoarr"""x планiв та освiтньо-професiйноi програми опецiальностi 061 кЖурналiстика>>,

Мiсцезнаходження cTopiH i розрахlтлковi рахунки:

ЧНУ iMeHi Петра Могили:

54003 м. Миколаiв. вул. 68 Десантникiв. 10

тел.: 500333.244189

База практики:

Код СДРПоУ 2з62347|
п/п Nb35224278016042
МФО 820172 в ДКСУ у м. Киевi
IПН 236234714032. св. Jф 100160589
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Пiдписи та

(прiзвище та iнiuiали)

20_ року

iзвище та iнiцiали)

20_ року


