ДОГОВІР № <р
про проведення практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
М.

Київ

“
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Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Державний заклад вищої освіти
«Університет менеджменту освіти» (надалі іменований Університет), в особі ректора
Кириченко Миколи Олексійовича, шо діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (далі База практики), в особі Курка Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту, з другої
сторони, уклали між собою договір на проведення практики здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії (далі «аспірантів»):
1. Предмет договору
1.1. Сторони беруть взаємні зобов'язання з організації та проведення практики
аспірантів Університету.
1.2. Університет направляє, а База практики приймає аспірантів Університету для
проходження науково-педагогічної практики.
2. База практики зобов'язується:

№
з/п

1.

2,1. Прийняти аспірантів на практику згідно з наказом ректора Університету
Вид практики
Шифр і назва
ПІБ аспіранта Курс
Строки практики
спеціальності
початок закінчення
011 «Освітні,
Докторович
3
Науково -педагогічна
педагогічні
, & ОЧ. М
Валерія
науки
Миколаївна

2 . 2 . Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
2 . 3 . Створити необхідні умови для виконання аспірантами програми практики, не
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та
обраній спеціальності.
2-А. Забезпечити аспірантів необхідними умовами безпечної праці на конкретному
робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці.
2 . 5. Надати аспірантам-практикантам можливість користуватися лабораторіями,
кабінетами, майстернями, бібліотеками, а також матеріально-технічними засобами та
інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.
2 . 6 . Повідомляти про порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про
інші порушення Університеті
2 . 7 . Після закінчення практики надати характеристику на кожного аспіранта-практи
канта, в якій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту
тощо.
3. Університет зобов'язується:
3.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не
пізніше ніж за тиждень - список аспірантів, яких направляють на практику.
3.2. Призначити
керівниками
практики
кваліфікованих
наукових
(науково-педагогічних) працівників.
3. 3. Забезпечити додержання практикантами трудової дисципліни і правил
внутрішнього трудового розпорядку.

4. Відповідальність сторін за невиконання договору:
4.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо
організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
4.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в
установленому порядку.
4.3. Договір набуває сили після його підписання і діє до кінця практики згідно з
календарним планом.
4.4. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за погодженням Сторін та
оформлюються письмово, як невід’ємна частина цього Договору.
4.5. Строки проведення практики визначаються наказом ректора ДЗВО «УМО» про
направлення на практику.
4.6. Договір складений у двох примірниках: по одному - базі практики і Університету.

5. Місце знаходження сторін і розрахункові рахунки:
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52ател. 044 484-10-96, ф.; 481-38-00;
код ЄДРПОУ: 35830447, р/р СА458201720313251001201018507 ГУ ДКСУ у м. Києві
МФО 820172 код 35830447
База практики
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
вул. Києво-Московська, 24, Сумська обл., м. Глухів, 41400, (05444) 2-35-80;
код ЄДГІОУ: 02125527
Банк: ГУДКСУ у Сумській області
Р/р: ИА 828201720343151002200013724
Підписи та печатки:

