Ф 03.01-66
Додаток № 1
до Положення про проведення практик
студентів вищих навчальних закладів України

ДОГОВІР №

ии/м.% -10/

на проведення практики студентів
Національного авіаційного університету
м.Київ

"

__ "

/г

20]б_ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони - Національний авіаційний
університет (надалі - НАУ),
в особі в.о .__________ ректора Ісаєнка В.М.,__________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

який діє на підставі Статуту та наказу МОН України від 22.09.2016 р. № 451-к
(статут НАУ, розпорядження, доручення)

і, з другої сторони Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної
академії наук України» (надалі - база практики),
в особі
директора Кудряченка А .І.__________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі Статуту Державної установи «Інститут всесвітньої історії
Національної академії наук України»
( статут підприємства, розпорядження, доручення )

уклали між собою цей договір про наступне:
1. База практики зобов’язується:
1.1 Прийняти студентів 5 курсу, спеціальності 056 «Міжнародні економічні
відносини», спеціалізації «Міжнародні економічні відносини»
на практику згідно з календарним планом,
види практики науково-виробнича практика.
Студент(и) чотири особи (згідно додатків)
1.2. Провести практику без взаємних фінансових розрахунків.
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього
керівництва практикою.
1.4. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики,
не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають майбутній
спеціальності.
1.5. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці та протипожежної
безпеки: увідний та на робочому місці. Забезпечити студентам умови безпечної праці
на кожному робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів
безпечним методам праці.
1.6.
Надати студентам-практикантам і керівникам практики від НАУ
можливість користуватись кабінетами, бібліотекою, брати участь у науковотеоретичних семінарах, конференціях, здійсненні науково-дослідної діяльності,
необхідних для виконання програми практики.
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі
порушення правил внутрішнього розпорядку бази практики та інші порушення
повідомляти НАУ.
1.8. Після закінчення практики за її результатами надати характеристику на
кожного студента-практиканта.

2. НАУ зобов'язується:
2.1. За місяць до початку практики надати базі практики для погодження
програму практики, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, яких
направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами правил внутрішнього розпорядку
бази практики.
3. Відповідальність сторін:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків
щодо організації і проведення практики згідно з чинним законодавством.
3.2. Всі суперечки, що можуть виникнути між сторонами за договором,
вирішуються в установленому законодавством судовому порядку.
3.3. Договір набирає чинності після підписання його обома сторонами і діє
до кінця практики згідно з календарним планом.
3.4. Договір укладено у двох примірниках: по одному - базі практики та
НАУ.
3.5. термін дії Договору три роки з дати підписання.
Дана договір складений в двох оригінальних екземплярах на двох аркушах
українською мовою.
4. Юридичні адреси сторін:
НАУ:
03680, Україна, м. Київ
проспект Космонавта Комарова, 1,
Тел. (380-44) 406-72-08
Факс (380-44)497 -3 3 -8 5
E-mail: interdep @nau.edu.ua
www.nau.edu.ua

База практики:
01030,У країна, м. Київ
вул. Леонтовича, буд. 5,
Тел: (044)235-44-99
E-mail: office.ivinanu@ nas.gov.ua

Підписи та печатки:
Від бази практики
°1132330
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