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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
Леонiда Павловича, що дiе на пiдставi Статуту ЧНУ iMeHi Петра Могипи i, з iншоi сторони
ТОВ ,,РЕДАКЦUI НАУКОВО-ПОПУJUIРНОГО IЛЮСТОВАНОГО ЖУРНАЛУ
"пАм,ятки укрАiни: ICToPUI ТА КУЛЬТУРА"

(далi - база практики), в особi

((
р.

, що дiс на пiдставi

(статlт пtдприсмств4 розпорядItенrя, доручення)

укJIшIи мiй собою цю угоду на проведення практики студентiв:

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

планом.
|.2. Призначити наказом квалiфiкованих спецiалiстiв для безпосереднього керiвництва
практикою
1.3. Створити необхiднi умови дJuI використанIuI студентами програ}м практики, не
допускати використанrrя ik на посадах та роботах, що не вiдповiдають гIрограмi практики
та майбутнiй спецiальностi.
I.4. Забезпечити студентz}N{ умови безпечноi роботи на кожному робочому мiсцi.
Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони працi: ввiдний та на робочому мiсцi. У разi
потреби .навчати студентiв-практикантiв безпечних методiв працi. Забезпечити
спецодягом, запобiжними засобами, лiкувально-профiлактиtlним обслуговуванням за
нормами, встzIновленими дJш штатних працiвникiв.
1.5. Надати студентам-практикантам i керiвникам практики вiд ЧНУ iMeнi Петра
Могили можливiсть користуватись лабораторiями, кабiнетаlrли, майстершIми,
бiблiотекалли, технiчною та iншою документацiею, необхiдною дJIя виконання програми
практики.
1.6. Забезпочити облiк виходу на роботу студентiв-[рактикантiв. Про Bci порушення
трудовоi дисциплiни, внутрiцlнього розпорядку та про iллшi порушення'повiдомляти

. заклад вищоi освiти.
1.7. Пiсля закiнчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта,
в котрiй вiдобразити якостi пiдготовленого ним звiту.
1.8. ,Щодатковi умови:

Щаний.Щоговiр укладений TepMiHoM на 5 poKiB.

Приймати на роботу за умов вiдповiдностi вимогам на конкурсних засадах
випускникiв ЧНУ iMeHi Петра Могили.

2. Заклад вищоi освiти зобов'язуеться:
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
IIрактику.
2.2. Призначити керiвниками lrрактики квалiфiкованих викладачiв.
2.3. Забезпечити додержання студентами труловоi дисциплiни i правил внутрiшнього
розпорядку. Брати участь у розслiдуваннi комiсiсю бази практики нещасних випадкiв,
якщо вони сталися з студентами пiд час проход}кення практики.
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Вiдповiдальнiсть cTopiн за н9виконання угоди.
з.1. Сторони вiдпьвiдають за невиконання покладених на них обов'язкiв щодо

органiзачri i проведення практИки згiднО з законодавством про 1трацю УкраiЪи.

з-.2. Bci суперечки, що виникають мiж сторонаN,{и за цiею угодою, вирiШуються У

встtшовленому порядку.
З.З. .Щоговiр набувае сили пiсля iT пiдписання сторона},Iи i дiе до кirrця rrрактикИ згiдно З

календарним планом.
З.4. ffоЪовiр складений у двох примiрник;Iх: по одному - базi практикИ i чнУ iMeHi

Петра Могили.
тов,, рЕддкцIя Fцуков о-популl[рного шю стовдн ого журнАJIу
,,пАм,яТки укрАiни: lсторIя тА культуРА" дозволяе студентам спецiальностi

061 кжурналiстика> у межах занять бути присутнiми пiд час виробничого процесу.

предста"ник тов "рЕддкцUI ндуково-попул_rIрного Iлюстовдного
журндЛу ,,пдм,Ятки укрДiни: tстОрIя тА культуРА" бере ylacTb у розглядi
навчЕIльних планiв та освiтньо-професiйноi програми спецiальностi 061 кЖурналiстика>.

Мiсцезнаходження cTopiH i розрахунковi рахунки:

ЧЁУ iMeHi Петра Могили:

54003 м. МиколаiЪ. вул. 68 Десантникiв. 10

База практики:

тел.: 5003Зз.244Т89
Кол €ДРПоУ 2З62З41|

рlрNрЗ52242780Т6042
МФО 820172 в ДКСУ у м. Киевi
IПН 2362347140З2. св. J\Ъ 100160589

Пiдписи та печатки:
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w9


