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Уманський державний педагопниий
1уМдаУ 1мен, ПРавла Тичини»), в особ. « « Г е  навчий музей (надал, 1менуеться

" д а  -  * - — — 3 “ “
сторони уклали цей Догов1р про таке.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОР1Н
гд. УДПУ 1мен1 Павла Тияини^бов’язустьея: здо6увач1в вищо1 осв,ти

2.1.1. Направляли на базу Му к;ЛЬКОСт1 та обумовлеш термши. 
у заздалегщь = “ 'Г Г  У— о-правовими

« “ 3 пятань безпеки й охорон:
ЖИТ1Я- 2.1.4. Надавати здобувачам вищо. осв.ти методичну допомогу з питанв орган.зац 

ПРаКТТ ,  5 Забезпечити проведения „ргатзацшно-методичного збору здобувач.в вищо,

з —  дран, за —  «—

3 1 здобувачами видки освгеи, що направдяютвся на базу

2.2 Музей зобов’язуеться: 1мен! Павла ТичиНи проходили
2.2.1. Надавали здобувачам вищо1 освгги уд

практику на баз! Музею та йоговщдшш. мови роботи на кожному
2.2.2. Забезпечити здобувачам в и ц ж1 з оУхорони пращ: Вв!дний та на робочому

робочому М1СЦ1. Проводили обовяз безпечних методов пращ.

оЫти у д п у  1мен1 Павла Тичини
умовами для проходження пРактик“ На ^ .!  { Кер!вникам практик в!д навчального

2.2.4. Надавати здобувачам вшдо^свг та 1ншою документащею,
закладу можливхсть користуватися кабшетами, Р
необидною для виконання протрш практик. ктикант1в. Про вс! порушення трудовох

2.2.5. Забезпечити облпс виходу на роб у р Пов!домляти заклад вищо,
дисциплши, внутр!шнього розпорядку та про ШЛИ пору

°“ ™' Не залучати здобувач,в вищо, освга, до роботи, що не вщповщао програм.
2 .2 . 6.

практик.
2.2.7.

ОСВ1ТИ.
2.2.8

....... ШСЛЯ закшчення прантнкн датн характеристику „а кожного здобувача вишо','

ОСВ1ТИ. . .. • ™ зарекомендували себе з позитивно'! сторони,
можуть бути в подмьшому^ршевлг^ованими, за наявност! вакантних М1сць.



3. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ СТОРШ
3.1. У випадку порушення зобов'язань Сторона несе вщповщальшсть, визначену 

чинним законодавством Украши.
3.2. Порушенням Договору е його невиконання або неналежне виконання, тоЬто

виконання з порушенням умов, визначених змютом цього Договору.
3.3. Сторона не несе в1ДПОв1дальност1 за порушення Договору, якщо вона доведе, 

що вжила вс1х залежних ввд не! заход1в щодо належного виконання цього Договору.

4. Д1Я ДОГОВОРУ
4 1 Цей Догов1р вважаеться укладеним 1 набирае чинност1 з моменту иого 

подписания Сторонами та д!е до « 0 /»  О̂̂ЬО20 ^ р о к у . Д!я договору може бути
пролонгована або припинена за взаемною згодою Сторш.

4.2 Закшчення строку ди Договору не звшьняе Сторони вщ вщповщальност! за
його порушення, яке мало мюце шд час дп цього Договору.

4.3 Якщо шше не передбачено цим Договором або чинним в Украш1 
законодавством, зм1ни та доповнення до цього Договору можуть бути внесет тшьки за 
домовлешстю Стор1н? яка оформлюеться додатковою угодою.

4.4 Змши та доповнення до цього Договору набирають чинност1 з моменту 
належного оформления Сторонами вщповщно! додатковоТ угоди до цього Договору, якщо 
шше не встановлено у самш додатковш угод!, цьому Договор! або у чинному законодавствх
У краши.

5. ЮРИДИЧН1АДРЕСИ СТОРШ

Уманський державний педагопчний 
ун1верситет 1мен1 Павла Тичини
вул. Садова, 2,
м. Умань, Черкаська область, Украша

Уманський краезнавчий музей

вул. Незалежностц 31,
м. Умань, Черкаська область, Украша

20300, телефакс (04744) 3-45-82 
е-шай: роМ@ис1ри.ес1и.иа

Ректор

20300, тел../факс (04744) 3-75-11 
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