
ДОГОВIР ЛЪ

на проведення практики та подЕlльше працевлаштування студентiв Чну Петра Могили

Ми, що нижче пiдписалися, з однiсi сторони Чорноморський нацiональний
унiверситет iMeHi Петра Могили (далi - ЧНУ iMeHi Петра Могили), в особi ректора Климепка
Леонiда Павловича, що дiе на пiдставi Статlту ЧНУ iMeHi Петра Моги.пи i, з iншоi сторони
тов "рЕдАкцIя гАзЕти "вЕчЕрниЙ николАЕв"

1MeHl

р.20,'

(назва пlдtlриемстваr органlзацll, установи)

(дшri - база практики), в особi ЮСr-,r'r,, , M,t'"Z / 6"'-/c{2?a_

що дiе на пiдставi

уклали мiж собою цю угоду на проводення практики студентiв:

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

планом.
1.2. Призначити нак€вом квалiфiкованих с[ецiалiстiв для безпосереднього керiвництва
практикою.
1.З. Створити необхiднi умови дJuI використання студентами програм практики, не
допускати використання ik на посадах та роботах, що не вiдповiдають програrrлi практики
та майбутнiй спецiальностi.
Т,4, Забезшечити студентам умови безпечноi роботи на кожному робочому мiсцi.
Проводити обов'язковi iHcTpyKTaжi з охорони працi: ввiдний та на робочому мiецi. У разi
потреби навчати студентiв-практикантiв безпечних методiв працi. Забезпечити
спецодягом, запобiжними засобами, лiкрально-профiлактичним обслуговуванням за
нормаN{и, встановленими для штатних працiвникiв.
1.5. Надати студентаI\{-практикантам i керiвникам практики вiд ЧНУ iMeHi Петра
Могили можливiсть користуватись лабораторiями, кабiнетами, майстернями,
бiблiотекаlrли, технiчною та iншою док}ментацiею, необхiдною для виконання [рогра]\4и
практики.
1.6. Забезпечити облiк виходу на роботу студентiв-[рактикантiв. Про Bci порушення
трудовоi дисциплiни, внутрiшнього розпорядку та rrро iншi порушення повiдомляти
заклад вищоi освiти. i 

* '
I.7. Пiсля закiнчення ттрактики дати характеристику на кожного студента-практиканта,
в котрiй вiдобразити якостi пiдготовленого ним звirу.
1.8. ,Щолатковi умови:

,Щаний,Щоговiр укладений TepMiHoM на 5 poKiB.
Приймати на роботу за }мов вiдповiдностi вимогалr на конк}рсних засадах
випускникiв ЧНУ iMeнi Петра Могили.

Заклад вищоi освiти зобовОязусться:
2.|. За два мiсяцi до початку практики надати базi практики для погодження програму
практики, а не пiзнiше нiж за тиждень - список студентiв, якi направляються на
практику,
2.2, Призначити керiвниками практики квалiфiкованих викладачiв.
2.З. Забезшечити додержання студентами трудовоТ дисциплiни i правил внутрiшнього
розпорядку. Брати участь у розслiдуваннi комiсiею бази практики нещасних випадкiв,
якщо вони стitлися з студентами пlд час проходження практики.
Вiдповiдальнiсть cTopiH за IIевиконання угоди

2.

J.



4.

5.

6.

2

3.1. Сторони вiдповiдають за невикон€tння покJIадених на п"*'ПЬбоu'яЗкiв ЩОДО

органiзацii i проведення практики згiдно з законодавством lrро працю УкраiЪи.
З.2. Bci суперечки, що виникають мiж сторонаN{и за цiею угодою, вирiшуються У
встановленому порядку.
3.З. ,Щоговiр набувае сили пicJul ii пiдписання сторонами i дiе до кiнця практики згiдно з

кz}лендарним IIланом.
З.4. ,Щоговiр складений у двох примiрниках: по одному - базi практики i ЧНУ iMeHi

Петра Могили. ч _

тов "рЕддкцIя ГАЗЕТИ "ВЕЧЕРНИЙ НИКОЛАЕВ" дозволяе студентам спецiальностi
061 кЖурналiстик4> у межах занять бри присутнiми пiд час виробничого процесУ.

Представник ТОВ "РЕДАКЦUI ГАЗЕТИ "ВЕЧЕРНИИ НИКОЛАЕВ" бере Участь у
розглядi навчаль}lих планiв та освiтньо-професiйноi програми спецiальностi 061

кЖурналiстика>.
Мiсцезнаходження cTopiH i розрахунковi рахунки:

База практики:ЧНУ iMeHi Петра Могили:

54003 м.'Миколаiв. вул. 68 Десантникiв. 10

тел.:500333.244189
Код еДРПОУ 23б23471
п/п NqЗ5224278016042
МФО 820172 в ДКСУ у м. Киевi
IПН 2362З47140З2. св. Nq 100160589

Пiдписи та

ЧНУ iMeHi

(прiзвище та iнiцiали)

м.п. (( 20 року

SаOа/ д,Й*rиа,lfu'В

та iнiuiали)

20_ року

яп.

м.п.


