
ДОГОВІР № 1_О_ 
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

м. Миколаїв QQ 20^2 року

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика (надалі - навчальний заклад), в особі ректора 
Л.ГІ.Матвієнко, що діє на підставі Статуту і, з другої сторони філія Публічного 
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 
«Миколаївська регіональна дирекція» (далі - База практики), в особі Лугінця 
Дмитра Олеговича, що діє на підставі Положення про філію та довіреності від 
19.12.2018 року за № 01-8/157, уклали між собою договір:

1. Предмет договору:
1.1. База практики приймає, а навчальний заклад направляє для проходження 

практики групу студентів у кількості і на термін, вказаний у п. 2.1. Договору.
2. База практики зобов‘язується:

2.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

№ 
з/
п

Напрям підготовки.
Професійне 

спрямування/ 
спеціальність

Курс Вид практики Кількість
студентів

Термін 
практики 

(початок - 
кінець)

1. журналістика І виробнича 1
з 03.02.2020 

по 
01.03.2020

2. журналістика II виробнича 2
3 03.02.2020 

по 
01.03.2020

2.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для безпосереднього керівництва 
практикою.
2.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати їх до зайняття посад і виконання робіт, що не відповідають програмі практики 
та майбутній спеціальності.

2.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. 
Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

2.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально- 
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання 
програми практики.

2.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі 
порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення 
повідомляти Університет.

2.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента- 
практиканта, в якій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.

2.8. Надавати студентам можливість збору інформації за результатами діяльності 
підприємства для виконання програми практики, яка не є комерційною таємницею.
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3. Навчальний заклад зобов‘язується:
3.1. За до початку практики надати Базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, яких направляють на 
практику.

3.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
3.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку Бази практики. Брати участь у розслідуванні 
комісією Бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час 
проходження практики.

4. Ціна договору.
4.1. Практика студентів Навчального закладу за цим Договором здійснюється на 

безоплатній основі.
5. Відповідальність сторін за невиконання договору:
5.1. Сторони відповідають за'невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
5.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
5.3. Договір набуває сили з 28.01.2019 р. і діє до 22.02.2019 р.
5.4. Договір складений у двох примірниках: по одному - Базі практики і 

Навчальному закладу, які мають однакову юридичну силу.
6. Конфіденційність

6.1. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність щодо змісту цього 
Договору, а також будь - якої іншої інформації і відомостей, що надаються 
кожній із Сторін у зв'язку з його виконанням.

6.2. Надання інформації будь-якою із Сторін допускається лише у випадках, 
прямо передбачених чинним законодавством України, з обов'язковим 
повідомленням іншої Сторони в письмовій формі, у день надання такої 
інформації.

7. Реквізити сторін

Навчальний заклад:
Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика
Адреса: 54003, м. Миколаїв,
вул. К. Лібкнехта, 12
Тел.: (0512) 59-30-01
Факс: (0512) 55-07-36

База практики:
Філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська 
регіональна дирекція»
Адреса: 54029, м. Миколаїв, 
проспект Центральний, 24-Б, 
Тел. (0152) 47-73-16; 47-39-43


