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Уманський державний педагопчний университет 1меш Павла Тичини,(надал11менуеться
«УДПУ 1мен1 Павла Тичини»), в особ1 ректора Безлюдного Олександра 1вановича, що дУ на
пщставг Статуту, з одше! сторони, та ДП «Уманське л1сове господарство» (надал11менуеться
«Шдприемство»), в 00061 директора Назаревича 1вана Васильевича, що Д1е на пщетав
Статуту з шшо! сторони уклали цей Догов1р про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору е сшвробшшцтво м1ж Пщприемством та УДПУ 1меш Павла
Тичини з метою створення належних оргашзацшних умов проведения практик здобува'йв
ВИЩ01 освети УДПУ 1мен1 Павла Тичини на безоплатнш основ1 на баз1 Шдприемства.
2. ПРАВА ТАОБОВ'ЯЗКИ СТОР1Н
2.1.

УДПУ 1меш Павла Тичини зобов’язуеться:

2.1.1. Направляти на Шдприемство для проходження практики здобувач1в вищо)
осв1ти у заздалегщь узгодженш обома сторонами кшькост1 та обумовлеш терм1ни.
2.1.2. Заздалепдь надавати програму з практики на Пщприемство для и узгодження.
2.1.3. Ознайомити здобувач1в вищо!’ освИи з основними нормативно-правовими
документами, що регулюють д1яльшсть Шдприемство, та документами з питань безпеки и
охорони життя.
2.1.4. Надавати здобувачам вищо! оевгги методичну допомогу з питань оргашзацп
практики.
2.1.5. Забезпечити проведения оргашзацшно-методичного збору здобувачт вищо:
осв1ти, як1 направляються на практику на Шдприемство.
2.1.6. Провести пщ особистий пщпис 1нструктаж з охорони пращ та техшки безпеки
31 здобувачами вищо! осв1ти, що направляються на Шдприемство.
2.2 Шдприемство зобов'язуеться:
2.2.1. Надавати здобувачам вищо! оевгги УДПУ 1меш Павла Тичини проходили
практику на баз1 Шдприемства.
2.2.2. Забезпечити здобувачам вищо! освети умови безпечно! роботи на кожному
робочому М1СЩ. Проводили обов'язков1 шструктаж1 з охорони прац1: ввщний та на робочому
М1СЩ. У раз1 потреби навчати практикант1в безпечних метод!в прац1.
2.2.3. Забезпечити здобувач1в вищо! оевгги УДПУ 1мен1 Павла Тичини належними
умовами для проходження практики на баз1 Пщприемства.
2.2.4. Надавати здобувачам вищо! оевгш \ кер1вникам практик в1д навчального
закладу можлив1сть користуватися кабшетами, нормативною та шшою документац1ею,
необхщною для виконання програм практик.
2.2.5. Заб езп еч ити об л ш виходу н а роботу практиканН в. Про вс1 п оруш ення трудо во!
ДИСЦИПЛ1НИ, ВНуТр 1ШНЬОГО рОЗПОрЯДКу т а про ШПП поруш ен н я ПОВ1ДОМЛЯТИ заклад ВИЩ01
ОСВ1ТИ.
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2.2.6. Не залучали здобувач1в вищо! оевгги до роботи, що не вщповщае програм1
практик.
2.2.7. Шсля зак1нчення практики дата характеристику на кожного здобувача вищо1
ОСВ1ТИ.
2.2.8. Здобувач1 вищо! освНи, яш зарекомендували себе з позитивно1 сторони,
можуть бути в подалыному працевлаштованими, за наявносп вакантних м1сць.

3. ШДПОШДАЛЬШСТЬ СТОРШ
31

у випадку порушення зобов'язань Сторона несе в1дпов1дальн1сть, визначену

чинним законодавством Украши.
3.2.
Порушенням Договору е його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змютом цього Договору.
3.3.
Сторона не несе вщповщальност1 за порушення Договору, якщо вона доведе.
що вжила вс1Х залежних вщ не'1 заход1в щодо надежного виконання цього Договору.
4. Д1Я ДОГОВОРУ
4.1
Цей Догов1р вважаеться укладеним 1 набирав чинност1 з моменту його
шдписання Сторонами та дхе до « об»
о1
20 45 року. Д1я договору може бути
пролонгована або припинена за взаемною згодою Сторш.
4.2
Закшчення строку дп Договору не звшьняе Сторони вщ вщповщальност! за
його порушення, яке мало мюце пщ час дп цього Договору.
4.3
Якщо шше не передбачено цим Договором або чинним в Украпп
законодавством, змши та доповнення до цього Договору можуть бути внесет тшьки за
домовлешстю Сторш, яка оформлюеться додатковою угодою.
4.4
Змши та доповнення до цього Договору набирають чинност1 з моменту
надежного оформления Сторонами вщпов1ДН01 додатково'1 угоди до цього Договору, як що
шше не встановлено у самш додатковш угод1, цьому Договор1 або у чинному законодавсгв1
Украши.
5. ЮРИДИЧН1 АДРЕСИ СТОРШ
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