
ДОГОВ 1Р № о ф /6
на проведения практики студентов 

вищих навчальних закладт

Млею Херсон « [(Г » ....... 0 1 .............2 0 (5 р.

Ми, що нижче тдписалися, з одшеТ сторони,
Хереоиеький державний университет 

(надати навчальний заклад), в особ! в.о. ректора, професора Тюхтенко Н.А., дночого 
на тдстав1 Статуту 1, з другоТ сторони,

Херсонська пдробюлопчна станцш НащоиальноУ академи наук Украши 
(надал! - база практики), в особ! директора, к.б.и. Овечка С.В., дночого на тдетав! 
Статуту \ клали мзж собою договгр:-

1. База практики зобов’язусться:
1.1. Прийняти студентов спещальностт «101 Еколопя», напряму подготовки 

«6.040106 I ко.к)I Iя. охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» на практику зпдно з графиком оевггиього пронесу Херсонського 
державного университету.

1.2. Призначити наказом квалзфжованих спещ алктш  для безпосереднього 
кер1вниптва практикою.

1.3. Створити необхщш умови для виконання студентами програм практики, не 
допуска™ викорисгання Ух на посадах та роботах, що не вщповцхають програм! практики 
та майбутнш спешальностк

1.4. Забезпечити студентам умови безпечноТ робота на кожному робочому ш сщ . 
Проводите обов'язков! жструктаж! з охорони пращ: ввщний та на робочому ш сщ . У раз1 
потреби навчати студенпв-практикаи'пв безпечних методов прац!.

1 .5 . Надати студентам-практикантам ! керовникам практики в!д навчального 
закладу можлив1сть користуватись лабораториями, кабинетами. майстернями, 
бШлютеками, технзчною та иппою документащею, необхщною для виконання програми 
практики.

1 .6 . Забезпечити 06.11 к виходхв на роботу студенттлтрактикантяв. Про вел 
порушення трудовоТ дисциплши, внутрнпнього розпорядку та про 11шт! порушення 
повщомляти иа'вчальний заклад.

1.7. ГПсля закшчення практики дати характеристику на кожного студента- 
практиканта. в котрш вщобразити виконання програми практики, яюсть ищготовленого 
ним звггу тощо.

2. Навчальний заклад зобов’язусгьеи:
2 . 1 . До початку практики надати ба:й практики для погодження програм у 

практики.
2.2. Призначити кер1вниками практики квал^фжованих викладач1в.
2.3. Забезпечити додержаиня студентами трудовоТ диециплши 1 правил 

внутрппнього трудового розпорядку. Брати участь у розшпдуванш комзехею бази практики 
негцаених випадк!в, що сталися з! студентами.

3. Вщповщалыисть еторш за невикоиаиня договору:
3.1. Сторони в!дпов!дають за невиконання покладених на них обов’язков щодо 

оргашзацн 1 проведения практики зпдно гз законодавством про працю в УкраТш.
3.2. Вс! суперечки, що виникають м]ж сторонами за договором, вирш ую ться в 

у стано вле н ом у по рядку.
, 3.3. Догов 1р набувас с и ли тел я  його пщписання сторонами I д!е з /<у:» 2(УР р  

до «1(Г>. 0 -А . 2 (Ь ^ р  '



3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному базі практики та 
н авчал ь н ом у зак;і ад у .

3.5. Юридичні адреси сторін:
Мавчшіьного закла;іу: 73000. м. Херсон ,вул. Університетська, 27

Бази 11 рак ї й ки: 73000. м. Херсоїі. вул. М. Фортус, 87


