
м, Днiпро

угодА м 0103/21_1

про проведення практики здобувачiв вищоi освiти

.Щнiпровського нацiонального унiверситету iMeHi Олеся Гончара

<01> березня 202l р.

Ми, що нижче пiдписалися, з однiеТ сторони ,Щнiпровськuil нацiонпцьнuй

унiверсulпеm iMeHi олеся Гончара (ла,T i - Унiверситет), в особi проректора з

'r;;;;;;;;.;;t"Hoi роботи C*rnup"nKu ,Щ, М,, який_лiс_на лiдставi довiреностi

"ioOB.Ot.ZOZt 
N9 88-j52-4, та з другоТ сторони ТОВ <Бiо Лайm> (далi - База

,p-r"-rl, " особi директора Петfrова Олiга Свгеновичп "i11 {:: :l_,:ta:].Tl

"ruryry, 

-у--, 
мiж собою цю угоду про проведення практики здоЬувачlв вищо1

освiти:

1. База праlсгики зобов'язусться :

1.1 Прийняти на практику здобувачiв вищоТ освiти спецiальностi l81

Харчовi технологii у кiлькостi 2 осiб щорiчно згiдно з направленням,'"' 
|.z, Пр"rпu""r" квалiфiкованих фа,хiвчiв лля безпосереднього керiвницrва

лDактикою.
l.З. Створити необхiднi умови дJUI виконанця здобувачами вищо' освlти

програм практики, не допускати використання ix на посадах та роботах, цо не

uiдrrоuiдuоru програмi практики та майбутнiй спецiальностi, 
_-' 

t.+. заоезпеЧ"ти здобувачаМ вищоi освiти умови безпечноТ роботи на

кожному робочому мiсцi. Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони прац1:

""rЙrr'п 
," nu роЬо"оплУ мiiцi. У разi потреби навчати практикантiв безпечних

методiв працi.
1.5. Надати практикантам i керiвникам практики вiд Унiверситету

можливiсть користуватись лабораторiями, кабiн_етами, майстернями,

бiблiотеками, ,"*riunoIo та iншою документацiею, необхiдною для виконання

програми практики.' '1.6. 
Забезпечити облiк виходiв на роботу практикантiв, Про Bci порушення

трудовот. дисциплiни, внутрiшнього розпорядку та про iншi порушення

повiдомляти Унiверситет.-'|.'7. У випадку виробничого травматизму здобувачiв вищоi освiти, якi

проходять практику, - негайно повiдомляти Унiверситет,' 
1.8. Пйля зuпiпr"rп" практики дати характеристику на кожного здобувача

виrцоi освiти, в якiй вiдобразити якостi пiдготовленого ним звlту,

2. Унiверситет зобов'язусгься:
2.1. За два мiсяцi до початку практики надати Базi практики для погодження

програму та календарний план практики, а не пiзнiше нiж за тиждень - список

практикантiв, яких направляють на практику,

2,2, Прra"urrr, керiвниками практики квалiфiкованих науково-

педагогiчних працiвникiв.
2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищоi освiти трудовоi дисциплiни

i правил внутрiшнього розпорядку. Брати ylacTb у розслiдуваннi комiсiсю Бази

практики нещасних випадкrв, що ст:lлися зi здобувачами виrцоi освiти пiд час

практики.



 


