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Уманський державний педагопчний ушверситет 1меш Павла Тичини, (надал1
1менуеться «УДПУ 1меш Павла Тичини»), в особ! ректора Безлюдного Олександра 
Гвановича, що д1е на шдстав1 Статуту, з одше! сторони, та Уманський медичний коледж 
(надал1 1менуеться «Коледж»), в особ1 в. о. директора Скоробрехи Юр1Я Сергшовича, 
що Д1е на п1дстав1 Статуту, з шшо! сторони, (в подальшому разом 1менуються «Сторони», 
а кожна окремо - «Сторона») уклали цей Догов1р про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом Договору е сшвробИництво м1ж Коледжем та УДПУ 1меш Павла 

Тичини з метою створення належних оргашзацшних умов проведения практик здобувачш 
вищо! освНи УДПУ 1меш Павла Тичини на безоплатнш основ! на баз1 Коледжу.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОР1Н
2.1. УДПУ 1менЁ Павла Тичини зобов’язуеться:
2.1.1. Направляти в Коледж для проходження практики здобувач1в вищо! осв1ти 

ушверситету у заздалегщь узгодженш обома сторонами кшькост! та обумовлен! терм!ни.
2.1.2. Ознайомити здобувач1в вищоТ осв1ти з основними нормативно-правовими 

документами, що регулюють д1яльшсть Коледжу, та документами з питань безпеки й 
охорони життя.

2.1.3. Надати здобувачам вищо! освети методичну допомогу в оргашзацп 
зм1Стовно1 роботи в Коледж1.

2.1.4. Забезпечити проведения орган1защйно-методичного збору здобувач1в вищо!
осв1ти, яю направляються на практику до Коледжу.

2.1.5. Провести пщ особистий шдпис 1нструктаж з охорони пращ та техшки 
безпеки 31 здобувачами вищо! осв!ти, що направляються до Коледжу.

2.2 Коледж зобов'язуеться:
2.2.1. Надавати здобувачам вищо! освНи УДПУ 1меш Павла Тичини проходили

навчальш та виробнич1 практики на баз1 Коледжу.
2.2.2. Провести пщ особистий шдпис вщповщально! особи 1нструктаж з охорони 

пращ та техшки безпеки 31 здобувачами вищо! осв!ти, що прибули до Коледжу.
2.2.3. Оргашзувати здобувачам вищо! освНи УДПУ 1меш Павла Тичини належн1 

виробнич1 та сощально - побутов1 умови для виконання програми практики за 
спещальшстю на баз1 Коледжу.

2.2.4. Надавати здобувачам вищо! освНи 1 кер1вникам практик в!д навчального 
закладу можливють користуватися каб1нетами, нормативною та шшою документац1ею, 
необх1дною для виконання програм практик.

2.2.5. Забезпечити облк виходу на роботу здобувачш вищо! освНи у перюд 
проходження практики. Про вс1 порушення трудово! дисципл1ни, внутршнього 
розпорядку та про 1НШ1 порушення повщомляти заклад вищо! осв1ти.

2.2.6. Не залучали здобувач1в вищо! освНи до роботи, що не вщповщае програм1
практик.

2.2.7. П1сля закшчення практики розглянути роботу здобувач1в вищо! освНи у 
пер1од проходження практики та надати !м в1дпов1дн1 характеристики, зав1ренш печаткою 
установи.

2.2.8. Здобувач1 вищо! освНи, яю зарекомендували себе з позитивно! сторони, 
можуть бути в подальшому працевлаштованими, за наявност! вакантних мюць.
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3. ВЩПОВЩАЛЬШСТЬ СТОР1Н
3.1. У випадку порушення зобов'язань Сторона несе вщповщальшсть, 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 вцщовщальност1 за порушення Договору, якщо вона 

доведе, що вжила ВС1Х залежних вщ не!" заход1в щодо належного виконання цього 
Договору.

4. ВИР1ШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
4.1. Ус1 суперечки, що виникають за цим Договором або пов'язаш 13 ним, 

виршуються шляхом переговор1в М1Ж Сторонами.
4.2. Якщо вщповщш суперечки неможливо вир1шити шляхом переговор1в, 

вони виршуються в судовому порядку за встановленою пщвщомчютю та пщсудшстю 
такого спору вщповщно до чинного законодавства Украши.

5. Д1Я ДОГОВОРУ
5.1 Цей Догов1р вважаеться укладеним 1 набирае чинносД з моменту його 

шдписання Сторонами та д1е до &3 /ШЖущ ^ 5  року. Д:я договору може 
бути пролонгована або припинена за взаемною згодою Сторш.

5.2. Закшчення строку дп Договору не звшьняе Сторони вщ в1дповщальност1 за 
його порушення, яке мало мюце пщ час дп цього Договору.

5.3. Якщо шше не передбачено цим Договором або чинним в Украпп 
законодавством, зм1ни та доповнення до цього Договору можуть бути внесен! тшьки 
за домовленхстю Стор1н, яка оформлюеться додатковою угодою.

5.4 Змши та доповнення до цього Договору набирають чинносД з моменту 
належного оформления Сторонами вщповщно!' додатково!' угоди до цього Договору, 
якщо шше не встановлено у самш додатковш угодц цьому Договор! або у чинному 
законодавств! Украши.
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6. ЮРИДИЧН1 АДРЕСИ СТОРШ

Уманський державний педагопчний 
унхверситет 1мен1 Павла Тичини
вул. Садова, 2, 
м. Умань, Черкаська обл.
20300
тел./факс: (04744)
Е-тай: 1к1ш@ис1ри.

Ректор

О. I. Безлюдний

Уманський медичний коледж

вул. Незалежностц 20, 
м. Умань, Черкаська обл.
20300
тел./факс: (04744) 3-55-2Д 
Е-тай: итк@оп1ше.иа

В. о. директора 

Ю. С. Скоробрех


