
догов1Р № П

м. Умань
Уа Р  2019 р.

Уманський державний педагопчний ушверситет 1мен1 Павла Тичини, (надалх шенует 
«УДПУ шею Павла Тичини»), в особ] ректора Безлюдного Олександра 1вановича, що д 
тдстав! Статуту, з одше! сторони, та Виробничо-комерцшного пщприемства «Росита» 
(надагн хменуеться «Пщприемство»), в особ1 директора Гончарука 1горя Анатолшовича, 
що д1е Статуту з шшо! сторони уклали цей Догов1р про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом Договору е сшвробггництво м1ж Шдприемством та УДПУ шею Павла 

Тичини з метою створення належних оргашзацшних умов проведения практик здо увачт 
вищо! освгги УДПУ 1меш Павла Тичини на безоплатшй основ1 на баз1 Пщприемства.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОР1Н 
2 1 УДПУ 1меш Павла Тичини зобов’язуеться:
2*1*1 Направляти на Пщприемство для проходження практики здобувачш вищох 

освгги у заздалегщь узгодженхй обома сторонами к1лькост! та обумовлеш термши.
2.1.2. Заздалегхдь надавати програму з практики на Пщприемство для и узгодження.
2 13. Ознайомити здобувач1в вищо! освети з основними нормативно-правовими 

документами, що регулюють Д1яльн1сть Пщприемство, та документами з питань безпеки и

охорони ^тт^адавати здобувачам вищо! освхти методичну допомогу з питань орган! заци

практики.  ̂ Забезпечити Пр0ведення оргашзацшно-методичного збору здобувачгв вищо1

освИи, яю направляються на практику на Пщприемство. • г
2.1.6. Провести пщ особистий п1дпис 1нструктаж з охорони пращ та техшки безпеки

31 здобувачами вищо! освНи, що направляються на Пщприемство.

2.2 Пщприемство зобов'язуеться:
2.2.1. Надавати здобувачам вищо! освхти УДПУ 1мен1 Павла Тичини проходити

ПР3 ** ™ ^ ? 6^ » ^ ™  здобувачзм вищо! осв!ти умови безпечно! робота на кожному 
робочому М 1сщ . Проводите обов'язков1 1нструктаж1 з охорони пращ: ввщнии та на робочому 
М1СШ У раз1 потреби навчати практикант1в безпечних методш пращ.

2.23. Забезпечити здобувач!в вищо. осв!ти УДПУ !мен! Павла Тичини належними
умовами для проходження практики на баз1 Пщприемства.
У 2 2 4 Надавати здобувачам вищо! освхти 1 кер1вникам практик вхд навчального 
закладу можливхсть користуватися кабхнетами, нормативною та хншою документащею,
необхщною для виконання програм практик.

2.2.5. Забезпечити облпс виходу на роботу практикантхв. Про вс1 порушення труд 
дисциплши, внутр1шнього розпорядку та про 1нш1 порушення пов1домляти заклад вищо1

ОСВ1ТИ
2.2.6. Не залучати здобувачхв вищо! освНи до робота, що не вхдповхдае програмх

ПРаК 2.2.7. Шсля зак1нчення практики дата характеристику на кожного здобувача вищо1

ОСВ1™'2.2.8. Здобувач! вищо! осв!ти, як! зарекомендували себе з позитивно! сторони, 
можуть бути в подалыпому працевлаштованими, за наявност! вакантних М1сць.

3.1.

3. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ СТОР1Н
У випадку порушення зобов'язань Сторона несе вщповщальнхсть, визначену



чинним законодавством Украши.
3.2. Порушенням Договору е його невиконання або неналежне виконання, тобто 

виконання з порушенням умов, визначених зм1стом цього Договору.
3.3. Сторона не несе вщповщальносД за порушення Договору, якщо вона доведе, 

що вжила вс1х залежних вщ не!' заход1в щодо надежного виконання цього Договору.

4. Д1Я ДОГОВОРУ
4.1 Цей Догов1р вважаеться укладеним 1 набирае чинност1 з моменту його

шдписання Сторонами та д1е до 2Оса, /  року. Д1я договору може бути
пролонгована або припинена за взаемнок^годоюСтор1н.

4.2 Зак1нчення строку дп Договору не звшьняе Сторони вщ вщповщальност! за 
його порушення, яке мало м1сце пщ час дп цього Договору.

4.3 Якщо шше не передбачено цим Договором або чинним в Украий 
законодавством, змши та доповнення до цього Договору можуть бути внесет тшьки за 
домовлешстю Стор1н, яка оформлюеться додатковою угодою.

4.4 Змши та доповнення до цього Договору набирають чинносгп з моменту 
надежного оформления Сторонами вщповщно! додатковоТ угоди до цього Договору, якщо 
шше не встановлено у самш додатков1й угод1, цьому Договор! або у чинному законодавств! 
Украши.

5. ЮРИДИЧН1АДРЕСИ СТОР1Н
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