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Нацiональна академiя керiвних кадрiв культури i мистецтв, в особi
ректора, професора Чернеця Василя Гнатовича (далi - Сторона 1), якадiс на
пiдставi Статуту з однiсТ сl,орони, та управлiння культури КиТвськоТ обласноТ
державноТ адмiнiстрацiТ в особi Гончаренка fiмитра Володимировичц яка дiе на
пiдставi Положення про управлiння культури, (в подальшому разом iменуються
"Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали угоду про спiвпрацю про
наступне:

1. Загальнi положення

1.1. Сторони засвiдчують сво€ бажання щодо практичноi пiдготовки
здобувачiв вищоТ освiти та спрямовують свою дiяльнiсть на забезпечення
координацiI спiльноi роботи з пiдготовки дипломованих фахiвцiв для галузi
культури i мистецтва. Спiвпраця здiЙснюеться через погоджену органiзацiю
спiльноТ практичноТ дiяльностi.

1.2. t-{я угода не визнача€ конкретних фiнансових зобов'язань кожноТ
стороtrи, Обидвi стороtlи ,lберiI,illотL lорl.,lд14чну та фiнансову самостiйнiсть.
Фiнансовi зобов'язання мо)куть встановлюватись окремими господарськими
угодами, договорами, якi слiд розглядати як додаток до цiеi угоди, що
конкретизус порядок реалiзацiТ взасмних зобов'язань.

2. Предмет угоди

2.|. Сторони зобов'язуються координувати спiвпрацю при пiдготовцi
фахiвцiв для галузi культури i мистецтв, базуючись на досягненнях галузевоТ
науки i практики. Спiвпраця спрямована на пiдвищення якостi спецiальноТ
пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти, зобов'язуються координувати спiльну
дiяльнiсть при пiдготовцi фахiвцiв для галузi культури i мистецтв шляхом
гармонiйного поеднання науко во-теоретичних знань з практичними навичками,
набутими в умовах навчально-лабораторноТ та виробничоТ бази, ефективного
використання науково-пелагогiчt-тих кадрiв Сторони l та спецiалiстiв галузi
культури i мистецтв.

3. Зобов'язання Сторони 1

3.1 . За два ь,riсяцi до почilткy практики надати
tlОГОllЖення прOграIчIу, а lle ttiзгtitttе гriж за
студентiв, яких направляють на практику.

З.2. 11ризначттти керiвникамлt шрактики

базi практики для
тиждень _ список

квалiфiкованих
вик"тlаjlачiв.

j,З .,JабсзrIеLIi(,lý.l .Iitl"I[d}))Iii}}lIlя с,г},,целl,гсlми-шрiil{т,икtIлll,alми r:рулсlвсlТ

дl,tсt_llttтлiнlт ilrpaBl.t"lt t}Fi1:,1^1,,1llllll)tlI-o груr{tll]trl,tl розпоря;]lit.



3.4. Iнформувати С,горtlну 2 гIро Bci HayKoBi, практичнi заходи, що
ПроВоДяться CTopoHoto l та за if участю, запрошувати до участi в них
працiвникiв Сторони 2.

3.5, Готувати i реалiзовувати спiльнi науково-виробничi та культурно-
мистецькi проекти, науковсl-,гlзорчi кон(lеренцii, круглi столи, творчi зустрiчi з
видатними фахiвцями галузi культури i мистецтва.

4. Зобов'язання Сторони 2

4.1. Прийrня"ги c-rly/icгt,t,iB гiа гtрак"гикч :зri;lно з каJtендарнIrм tIJIaHoM.
4.2. l Iризна.rит}1 l{iiкtiзOпл квалi фiковаrrtлх спецiалiстiв для безпосереднього

керiвниl 11]lза практи ко к).

4.З. Створr,tти л,лесlбхiдпi у,tчtсlви для вLIко}IаIIця студецтами-практикаFIтами
прогрt1l\,l прак,г1.1к, t,{e l]IollyCKII,I,I.I l]икOрl.{с"Iii}]лtя Тх на посаj_{ах та роботах" шlо не
ВiДПСlВiДаIсl1'ь прa}ilэапri гt1-"лj,.',,'tч',l -гt,л traiiil,,t,ltii,t clleLiitt.пl,troc:T,i.

4.4. Забе:lltе.tлt,rи cTyitcHl,a\,1-1lpali,l-1.1KaHT,a]\{ yмo}JLr безгtечноi роботи на
кожноN,Iу робо.lошту Micui" Провод1,Iти обов'язковi iнструктажi з охорони працi:
ввiлний T]tl на рtlбочому Micrti. У разi шсlr"реби l{авчilти стулентiв-практикантiв
безпе.,tних рtетодiв працi,

4.5. [,lалати сl,y-'l{e},l,I,aM-lIpitK1,1.Iltill,Il,a\4 i KepiBr{},tкt}N,l t]рактики BLt
навI{ального закладу можливiсlть ltорi{стуватись матерiально-технiчними
ресурсами необхi71ними дJIя I}икол{ання шрограми практики.

4.б. Забе:]пеLIрI]]L{ облiк вlлходiв на роботу студентiв-практикантiв. Про Bci
порушеt{шя тр,чловоТ лисrlлtплillи, влtчтрiшl{ього розпорядку та про iншi
пopyIlIeHHlt гlсlt,li/,tt)\,tJlrl,г14 t,it1l]iIiij1},tlLl}Yl зitK.|liilt.

4.7, lliсля заtlсilt.леtttlя llpaI{TI,Ilil4 датtr хirрактеристI.{ку ша кOжного студента-
прак1,I{кtlн,га, в ксr,гtrriй вiдобрirзrlтLI якос"t,i tti,l1t,clтcll}Jleнoгo ним звir,у.

4.8. Створювати умови для проходження визначених у ОПП видiв
практики Сторони l, заrпрtrшlуваl,и на стажування студентiв-дипломникiв.

4.9. Надава,ги CтopoHi l плсl>к.гtивiсть проводи,lи практичнi заняття на базi
та в примiщеннях його структурних пiдроздiлiв.

4.10. В разi потреби залучати здобувачiв вищоi освiти Сторона 1до
пiдготовки, органiзацiТ та проведення заходiв вiдповiдно до Плану роботи на
вiдповiдний piK.

5. Прикiнцевi положення

5.1, Угода укладеI]а I-Ia 5 (п'ять) роки. Якщо одна iз cTopiH виявить
бажання припинити lj'дirо, Botta мусить поtзiдомити iншу Сторону офiцiйним
листом за 2 (два) мiсяui до MoMeI,rTy розillвання угоди.

5,2. L{я угода вважасться укладеною iнабирае чинностi з моменту if
пiдписання CTopoHaMLl та скрiплення lT печатками CTopiH.

5.З. t{я угода склtljlеllа IIри повному розумiннi Сторонами if умов та
термiнолlогiТ украiнськоlо мовO[о у двох автентичних примiрниках, якi мають
однакову юридичну силу, - по одному для кожноТ iз CTopiH.
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