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Нацiональна академiя керiвних кадрiв культури i мистецтв, в особi
ректора, професора Чернеця Василя Гнатовича (далi - Сторона 1), яка дiс на
пiдставi Статуту з однiеi сторони, та Щержавне пiдпри€мство <Нацiональний
центр дiлового та культурного спiвробiтництва <<Украiнський Дiм>>, в особi
ДирекТора Bicpy Ольги Пилипiвни далi - Сторона 2), яка дiс на пiдставi
Статуту, (в подальшому разом iменуються <<Сторони>>, а кожна окремо
<Сторона>) уклали угоду про спiвпрацю про наступне:

1. Загальнi положення

1.

Сторони засвiдчують свое бажання щодо практичноТ пiдготовки
ЗдобУвачiв вищоТ освiти та спрямовують свою дiяльнiсть на забезпечення
КООРДинацiТ спiльноi роботи з пiдготовки дипломованих фахiвцiв для галузi
кУЛЬТУри i мистецтва. Спiвпраця здiЙснюсться через погоджену органiзацiю
1.

спiльноТ практичноi дiяльностi.
Т.2. I_{я угода не визначае конкретних фiнансових зобов'язань кожноi
сТорони. Обидвi сторони зберiгають юридичну та фiнансову самостiйнiсть.
Фiнансовi зобов'язання можуть встановлюватись окремими господарськими
угодами, договорами, якi слiд розглядати як додаток до цiеi угоди, що
конкретизуе порядок реалiзацiТ взаемних зобов'язань.
2. Предмет угоди

2.1.

Сторони зобов'язуються координувати спiвпрацю при пiдготовцi
фахiвцiв для галузi культури i мистецтв, базуючись на досягненнях галузевоТ
НаУки i гlрактики. Спiвпраця спрямована на пiдвищення якостi спецiальноТ
пiдготовки здобувачiв вищоi освiти, зобов'язуються координувати спiльну
Дiяльнiсть при пiдготовцi фахiвцiв для галузi культури i мистецтв шляхом
гармонiЙного поеднання науково-теоретичних знань з практичними навичками,
набутими в умовах навчально-лабораторноi та виробничоТ бази, ефективного
використання науково-педагогiчних кадрiв Сторони 1 та спецiалiстiв галузi
культури i мистецтв.
3. ЗобовОязання

Сторони

1

3.1.

За два мiсяцi до початку практики надати базi практики д.пя
llоI'одження програму, а не гriзнiulе нiж за тиждень - список сl,удtенt,iв, якlах
направляють на практику.

З.2.

викладачiв.

Призначити керiвниками практики

квалiфiковаI{LIх

З.3.

Забезпечити додержання студентами-практикантами труловоТ
дисциплiни i правил внутрiшнього трудового розпорядку.
З.4. Iнформувати Сторону 2 про Bci HayKoBi, практичнi заходи, що
проводяться Стороною 1 та за if участю, запрошувати до участi в них
працiвникiв Сторони 2.
З.5. Готувати i реалiзовувати спiльнi науково-виробничi та
культурно-мистецькi проекти, науково-творчi конференцiТ, круглi столи, творчi
зустрiчi з видатними фахiвцями галузi культури i мистецтва.

4. Зобов'язання Сторони

4.|.

2

Прийняти студентiв на практику згiдно з календарним планом.

4.2. ГIризначити наказом квалiфirсованих спецiалiстiв

безгrосереднього керiвництва практикою.

для

4.З. Створити необхiднi умови для виконання

студентамиIIрактикантами програм практик, не допускати використання Тх на посадах ,га
роботах, що не вiдповiдають програмi практики та майбутнiй спецiальностi.
4.4. Забезпечити студентам-практикантам умови безпечноТ роботи на
кожному робочому мiсцi. Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони працi:
ввiдний та на робочому мiсцi. У разi потреби навчати студентiв-практикантiв
безпечних методiв працi.

4.5. Надати

i

керiвникам практики Bi:l
навчального закладу можливiсть користуватись матерiально-технiчними
студентам-практикантам

ресурсами необхiдними для виконання програми практики.
4,6. Забезuечити облiк виходiв на роботу студентiв-практикант,iв. Прсl

Bci порушення труловоi дисциплiни, внутрiшнього розпорядку та про iншi

rlорушення повiдомляти навчальний заклад.
4.7. Пiсля закiнченлля практики дати характеристику на кожпого
стуllента-практиканта, в котрiй вiдобразити якостi пiдготовленого ним звiту.
4.8. Створювати умови для проходження визначених у ОПП видiв
практики Сторони 1, запрошувати на стажування студентiв-дипломникiв,
4,9, Надавати CTopoHi 1 можливiсть проводити практичнi заняття на
базi та в примiщеннях його структурних пiдроздiлiв.
4.10. В разi потреби заJIучати здобувачiв вищоТ освiти Сторона 1до
пiдготовки, органiзацii та проведення заходiв вiдповiдно до Плану роботи на
вiдповiдний piK.

5.

5.1, Угода

Прикiнцевi положення

укладена на 1 (один) piK. Якщо одна iз cTopiH виявить
бажання припинити if дiю, вона мусить повiдомити iншу Сторону офiцiйним
листом за 2 (два) мiсяцi до моменту розiрвання угоди.
5.2. I_{я угода вважа€ться укладеною i набира€ чинностi з моменту iT
пiдписання Сторонами та скрiплення iT печатками CTopiH.

5.3.

угода складена при повному розумiннi Сторонами if умов та
термiнологiТ украiнською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають
I-{я

однакову юридичну силу, - по одному для кожноi iз CTopiH.

б.

ЮРИДИЧНI АДРВСИ ТА РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Сторона

1

Нацiональна академiя
керiвних кадрiв культури i мистецтва
[Оридична адреса:
0l 01 5, м. Киiв,
вул. Лаврська,9, корпус.
код СДРПОУ 02214|42
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Сторона 2
Щержавне пiдприсмство
<Нацiональний центр дiлового та
культурного спi вробiтництва
<Украiнський дiм>
Юридична адреса:
01001, м. КиТв,
вул. Хрещатик,2
код СДРПоУ з4299989

Приймальня: *З8 (044) 278 34 Зб
Факс: +З8 (044) 278 ЗЗ 86
E-mail : offi ce@uadim. in.ua
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Чернець

О. П. Biepy

