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]l;l Il|l()ltc:lc]lllrl lll]ilкl'}lK}! та полrlльше працевJIаш,I,Yвання студентiв ЧНУ iMeHi l1eTpa Могиllлt

., /6, |2

(l: tcc 1,1t iii - М ttlttl:litj;зсыtiй та Хепсонськiй областях АРК та r,l севастополi Ка:tьчеttко о.о
illoca,la. lцrirBlllJLe Ia iHiцiaJlt)

ltLtl .,tjr: t;a tti.llcTaBi IIоло;ltсltllя пtlо Мirrtпегiонzrцьне уrrравлiння Надiонального агентства Украl'ни з

t]и,],ilнь 1_1el])l([tBltol' слчтtби в о есь Klи" Миколаiвськiй та Херсонськiй областях. АвтономнiйiI
Peqlli(1.1ilti liришl га шt, CeBacTorro.1i. затвердженим наказом Нацiонапьного агентства УкрqЦд_l
Ir1r гil;.ll,.,.цl;rtarзtlоl' с;t ч;ttби вiд l5 rрудцL2!2Q рQщy.LL?lQ:Ш

(cTaт-\т пiдllриемства. розDорял,кення. доручення)

1,ti_rla_,tll rti;lt собоtо rlto угоду на проl]едення практики студентiв:
l. Базil tl1lltIt,t,l.ttttt зобов'язустьс я,. ,
Il Il;,,l1;",, ,,,cll.teHTiB ЧНУ ibleHi Петlrа Могили на лрактику згiдно з календа]lниfil tlланоNI

l'"'l

J/ ]l

I i lпr]l1l i llазва
I l а I ] |]rI 

j\,1,\, ttiдготовttи,
с tlеl liirл bHocTi

L2. lI1ltt:;начп 1,I.1 лlаI(азоп,I ttвал i(liкованих спецiалiстiв для безпосереднього ttepiBltt,tцTBa

lJlrl]li |']l ]i( ) Jl],

,i, ('гвll1-1lI,г1.1 rrсобхiлrli \i\loBIl для виliоllання с г)дентами програм практиItи, не допусl(atтll
|(lIl,,,,,,, (,liIlIll'l Тх llit пuсlt.lах lll l]обi.)| l\- uLu lte вiдповiдакrrь програмi практики га rlайбlrrriй
с ll е tt ia.rtbllocтi.

J ,4, l:}абезtrс,lити студентам умtови безпечноi роботи на кожному робочому шliсцi. l1роводиr,и
tliJiltз'з-зltrlгii il lcT1l1,ltTalti з охоl]о}lи прачi: ввiлний та на робочому мiсцi. У разi потреби лIавLIа'гII

c,t,1,1LetI,1,iB-tI;latltTиK:tllTiB безпечних мtетодiв працi. Забезпечити спецодягоNI, запобiжнимll засоJаfi,lll.
: ljKvllt1,1i,; lо-гt 1-1сlф i.llактичttим обслуговуванням за яормаj\{и, встановленими для ш,гzl,],них

ll1lll l1iBl t1.1lt i гз.

l .5. l l:r.r;l rи с lчJентаv-практиканта\l i керiвникаv лрак,l ики вiд нав.lальноt о tакла_]у

1,1o;l;;ttttзicl,b I(0l] l] с,t\/I]ати с ь лабораторiял,Iи, кабiнетами, майстернями, бiблiотеками, Texгli.ttttrto t al

itttlttlttl .ltrlKvMetltaltir,,ltl. необхi.,tн()tu JtJ1,I l]иKol1i]HI]я програми практики.
1.6, ']абсзпсчllти облitt виходiв rтa роботу студентiв-практикав],iв. Про Bci лоl1)/шlсIllIrl

,: - ,' |,,, , r,t ,i,r , r1;l1 ; 
1 

r i 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 r Il{l lll(lпя,lк\ та ,lpo iншi порушення повi tошl.,lя lи зilK lil.'l l:l,UtoT

l1]i]tili,

1,], IIiс.llя заrtiнчеttttя пi]ак,Iики дати характеристику на кожного студента-практиItанта, в

tt,гtlrilt tii.lпбlrп ll!Tll якUс,l,i пiдгоlовленого ним звiту.
I.8. flо,l1а,l,ttоlзi чмоlзи:

Строки пракr,и Krt
Вид

IIрактики
кiлькiсть
студентiв початок закlIlчсIlIIr]

I'il.rr)rзL 2li I I1,блiчне

)/П l)авлiIIня та
адпл il l iстlэувалtня.
cl; et tiаitы t icT ь 281
к I iубл iчн е улравлiння
,l,a a,,lM iHic"l llvBztH н.яt>

1-4
ознайомча
практика;

Виробнича
практика

з0 2020 р.

2020 р,

i'"I1.1_ rtlo lltt;tt,tc ttijlIll.tсшrшся. з o.llнici стоl]опи Чорномоlэський нацiона:lьний yHiBepctlTel iпtelti
l Ic грtr lVlot и-гtt,r (далi , LlHY iM. lIетlэа Могили), в особi ректора Клименка JIеонiда Павловtlчlt. шlсl

ll, ll, ||i J(,J lпi ( l;ttr lr (]nlrIlovolrcb](oгo нзuiональноl о 1нiверсиlсtу iпteHi Пеr 1,,ll Mot илlt i_ l iltttt,эT
(j-|,()|l()ll],I М i;i]-lсгiонit",lьнс чправлiння LIацiонального агентства УкраiЪи з питань Дерщ4дцqi!д]2ЦOщ
L1-..(_L,Li:_cl ri i ij . Ml.rKt,;
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|.]il]l a_i!,rli Lцl]ц| иl(t]). в особi заступницi начальника Miжpeгioнzllrbнoro улl]!!лц!цLLЦ\,цс д

Курс

2024 р.
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i [аrlиi,i flоговi1l уItладепий терплiном на 4 роки.
ll1rtlйrt;l ttt ttlr робоr1 ta уvов вiдповiдносгi ви]\tогам на конкурсних засадах в tt t tyc tt t t и tt i в

LIFIY iпlerr i lleTpa Могили.
].'Jакла.л lзl.ttltoi ocBiTtl зобсlв'язусться:
].]. h дв:t п,tiсяtцi до початкч практики надати базi практики для погод)](ення ПРОГ]]аiчIУ

lIl\lIb l l||(IJ. ;r ttc tli tltime ltirtc зll tиrк_]еtlь - список cry:eHTiB. якi направляюlься на Прак'l llK),
2,2, J lризrrачи,t и tiерiвltиками практики квалiфiкованих викладачiв.
],], ']lбсзllсч 1,ITll доде]]r{ання стчдентами трудовоj дисциплiни i правил внУ'l'l)iШl]ЬОГО

lI\\ l,,,l,\1,1|rltiпlll1п I|i\, blrir,l и ),taclb ) l1озслiл)вi]ннi комiсiсю бази пракrикlt нешlсlIих Btttla]гiB_

li]ir1 ii i1I(,il ] (: ]\,.ila1] itll1,1 ttirl .tac Ill]охо.ц)ItеFII{Я Пl]аК1'И{t!l.

].i rt,,t,, tlI tl,t,i(, l, cI()|);H {1 невикL,наННЯ ДОГОВОРУ.

З,1, (i,l,tl1loпll вiлIlовiдають за IIевиконання покладених на них обов'язкiв щодо оргаr;iзаuii i

lll]oBc-ilclIHrI праI(тиI(и згiдно з законодавством про працю в YKpaiHi.
.i 1 Rсi сrttс1,,с,tки_ шо виllиl(ають virtc сгоронами за догово|rоМ. вирiш5 ltlгься в

ус,гarI lOl]Jle] Io]vy llоl]rlдку.
i,3, fiоговiр набува€ сили пiсля його пiдписання сторонalми i дiс до кiнця практиКи ЗГiДllО З

lill iIcl]_rlai]IIl]NI IIлi]IIi]N].

_i..l. Щоrювiр складений у лвох прип,liрника,\: по одному - базi практики i навчальноп,tу

:]i']](rla,1).

З.5. lОllлr.цичнi алlrеси cTopiH i розрахунковi рахунки:

lIlI\/ ilr. ГIсl1l:t Mot lл.,rи: База практики:

l_]J!Li.rr. N,Ir.rrсола 54055 м. МиколаiЪ. пр. Центtlалыr и i'i.97

йrДLl l.,\2482()l 720 j 1З271001201016042 D/D UA57820172034
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