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IIацiональна академiя керiвних кадрiв rryльтури i миgгецтв, в особi
ректора, професора Чернеця Васrrля Гнатовича (дагli - Сторона 1), яка дiе на
пiдставi Стаryry з однiеТ сторони, та
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Тандем груп органiзатор
подiй> в особi директора Чернявськоi Iрини ОлексiiЪни, (далi {торона 2), яка
дiе на пiдставi Стаryту, (в подальшому piвoм iменуються "Сторони", а кожна
оцремо - "Сторона") уклали угоду про спiвпрацю про наступне:

1. Загальнi положепня
1.1. Сторони засвiдчують свое бажання щодо практичноi пiдготовки
здобувачiв вищоТ освiти та спрямовують свою дiяльнiсть на забезпечення
координацii спiльноi роботи з пiдготовки дипломованих фахiвцiв для гаlryзi
культури i мистецтва. Спiвпраця здiйснюетъся через погоджену органiзацiю
спiльноi практичноТ дiяльностi.
1.2. IИ угода не визначае конкретних фiнансових зобов'язанъ кожноТ
сторони. Обидвi сторони зберiгають юридLrчну та фiнансову самостiйнiсть.
Фiнансовi зобов'язання можуть встановлюватись окремими господарськими
угодами, договор€lми, якi слiд розгJIядати як додаток до цiеТ угоди, що
конкретизуе порядок реапiзацii взаемних зобов'язань.
2. Предмет угоди

2.1. Сторони зобов'язуються координувати спiвпрацю при пiдготовцi

фахiвцiв дJIя г{lлузi культури i мистецтв, базуючись на досягненнях гаtryзевоi
науки i практики. Спiвпраця спрямована на пiдвищення якостi спецiагlьноi
пiдготовки здобувачiв вищоi освiти, зобов'язуються коордиtIувати спiльну
дiяльнiсть при пiдготовцi фахiвцiв для галузi культури i мистецтв шляхом
rармонiйного поеднання науково-теоретичних знань з практичЕими навичками,
набугими в yMoBElx навчально-лабораторноi та виробничоi бази, ефективного
використання науково-педагогiчних кадрiв Сторони 1 та спецiалiстiв гагlузi
культури i мистецтв.
3. Зобов'язання

Сторони

1

3.1. За два мiсяцi до початку црактики надати базi практики для
погодження програму ) а не пiзнiше нiж за тиждень - список
студентiв, яких направляють на практику.

З.2. Призначити керiвниками практики

викладачiв.

квалiфiковацих

3.3

.Забезпечити. додержання студентаIчIи-практиканшlIчlи трудовоi
дисциплiни i правил внутрiшнього трудового розпорядку.
3.4. IнфорIчrуватI,I Сторону 2 про Bci HayKoBi, практичнi заходr, що
проводяться Стороною 1 тазаГiуrастю, запроlrтувати до 1"racTi в них працiвникiв
Сторони 2.
3.5. Готувати i реалiзовуватп спiлънi науково-виробничi та кулътурномистецькi проекти, науково-творчi конференцii, круглi столи, творчi зустрiчi з
видатними фахiвцями г€tлузi кульryри i мистецтва.

4. Зобов'язання Сторони

2

4.1. Прийняти сryдентiв на практику згiдно з календарним планом.
4.2. Призначити наказом квалiфiкованих спецiалiстiв для безпосереднього
керiвництва практикою.
4.З. Створити необхiднi умови для виконання студентами-практикантами
програм прzжтик, не допускати використання ik на посадах та роботах, що не
вiдповiдаrоть програмi практики та майбутнiй спецiа;rьностi.
4.4. Забезпечити студентам-практикантам умови безпечноТ роботи на
кожному робочому мiсцi. Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони працi:

ввiдний та на робочому мiсцi.
безпечнlп< методiв працi.

4.5. Надати

У

разi потреби навчати сryдентiв-практикантiв

i

KepiBHиKttM практики вiд
навчrtльного закJIаду можливiсть користуватись матерiально-технiчними
ресурсами необхiдними для виконання програми практики.
4.6. Забезпечити облiк виходiв на роботу студентiв-пр.lктикантiв. Про Bci
студентам-практикаIIтЕtм

порушення трудовоi дисциплiни, внугрiшяього розпорядку

та про

iншi

порушення повiдомляти навчilпьний закrrад.
4.7. ПiСля закiнчення практики дати характеристику на кожного студентапрактикант4 в котрiй вiдйразити якостi лiдготов.гtеgого ним звiry.
ОtIП видiв
4.8. Створювати умови. для проходкення визначених
практики Сторони 1, запрошувати Еа стажування сryдентiв-дипломникiв.
4.9. Надавати CTopoHi 1 можливiсть проводити практичнi занятгя на базi
та в примiщеннях його струкryрних пiдроздiлiв.
4.10. В разi потреби заJryruIати здобувачiв вищоi освiти Сторона 1 до
пiдготовки, органiзацiТ та проведення заходiв вiдповiдно до Плаrту роботи на

у

5.

Прпкiнцевi положення

5.1. Угода укJIадена на 5 (п'ятъ) роки. Яlшtо одна iз cTopiH виявитъ бажанrrя
припинити fi дiю, вона мусить повiдомити iншу Сторону офiцiйним листом за 2
(два) мiсяцi до моменту розiрвання угоди.
5.2. Ця угода вважаеться укJIаденою набирае чинностi з моменry tt
пiдписання Сторонами та скрiплення i-i печатками CTopiH.

i

5.3. t{я угода скJIадена при повному розумiннi Сторонами if умов та
термiнологii украiЪською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають
одfiакову юридичну силу, - по одному для кожноil iз CTopiH.
6.

ЮРИДrЧНI АДРЕСИ ТА РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Стороша l
Нацiонаlrьна академiя
керiвних калрiв культури i мистецтва
Юридична адреса:
01015, м. КиiЪ,
вул. Лаврсъка,9, корпус. 15
код €ДРПОУ 0221^4|
42
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Сторопа 2
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiсть
<<Тандем Груп Органiзатор Подifu>
01133, м. КиiЪ, Печерський узвiз, 5,
каб. 109
код е.ЩПОУ 33103100
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