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ДОГОВІР № 
про співпрацю

м. Запоріжжя

Національний університет “Запорізька політехніка”, надалі -  “Університет”, в особі 
в.о. ректора Бєлікова Сергія Борисовича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ 
“ГПП “АКЦЕНТ”, надалі -  “Установа”, в особі Чубукіна Олександра Сергійовича, головного
редактора, що діє на підставі _________ , з другої сторони, з метою співпраці у
галузі проходження практик студентами “Університету”, підвищення кваліфікації працівників 
“Установи” та проведення наукових досліджень уклали цей договір про наведене нижче:

1. “УСТАНОВА” зобов'язується:
1.1. Приймати студентів “Університету”, які навчаються на спеціальності “Журналістика” 

для проходження ознайомчої, навчальної, виробничої та переддипломної практики протягом 
терміну дії угоди.

1.2. Кількість студентів “Університету”, які будуть проходити практику в “Установі”, 
програми та тривалість практики узгоджуються сторонами окремо за місяць перед початком 
практики певного виду.

1.3. Призначати наказом досвідчених висококваліфікованих працівників для 
безпосереднього керівництва практикою студентів.

1.4. Створювати необхідні умови для виконання студентами програм практики, не 
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та 
майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечувати студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
1.6. Забезпечувати облік відвідування практики студентами-практикантами. Про всі 

порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 
“Університету”.

1.7. Після закінчення практики давати характеристику на кожного студента- 
практиканта. в якій відобразити якість підготованого ним звіту.

1.8. Брати участь у проведенні спільних досліджень за узгодженими програмами.
1.9. Пропонувати при наявності вакансій випускникам “Університету” робочі місця.
1.10. Надавати матеріально-технічну базу “Установи” для проведення спільних з 

“Університетом” досліджень.

2. “УНІВЕРСИТЕТ” зобов'язується:
2.1. За місяць до початку практики надавати “Установі” для погодження програму, 

а не пізніше ніж за тиждень —  список студентів, яких скеровують на практику.
2.2. Призначати керівниками практики висококваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечувати дотримання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього розпорядку “Установи”.
2.4. Скеровувати випускників “Університету” на постійне місце праці за 

персональними замовленнями “Установи”.
2.5. Організовувати консультації з питань, які виникають у працівників “Установи”.
2.6. Допомагати в розробленні програм і проведенні досліджень з питань, які 

запропоновано “Установою”.
2.7. Організовувати разом з “Установою” науково-практичні та науково-методичні 

конференції.
2.8. Надавати матеріально-технічну базу “Університету” для проведення досліджень, в 

яких зацікавлена “Установа” за погодженням з “Університетом”.



3. Розрахунки
3.1. Спільна діяльність щодо реалізації цього договору проводиться без взаємних фінансових 

розрахунків між сторонами, окрім підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників 
“Установи”. У разі необхідності фінансування сторони укладають додаткову угоду в межах чинного 
законодавства.

4. Відповідальність сторін
4.1. Сторони, що уклали цей договір, несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань 

згідно чинного законодавства.
4.2. При виникненні розбіжностей під час виконання умов цього договору сторони 

вирішують їх у досудовому порядку врегулювання спорів шляхом проведення переговорів. 
Спори, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

5. Порядок внесення змін, строк дії та припинення дії договору
5.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови письмової угоди сторін, яка 

є невід’ємною частиною цього договору. Всі виправлення за текстом цього договору мають 
юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому 
випадку.

5.2. Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.
5.3. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом п’яти

років.
5.4. Якщо за місяць до припинення чинності даного договора сторони не виявили наміру про 

його розірвання, договір вважається пролонгованим на строк, доки існуватиме для сторін 
необхідність в його чинності:

5.5. Дія договору може достроково припинятися:
- за згодою сторін;
- якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям 

нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і будь яка зі сторін не 
погоджується на внесення змін до договору.

6. Юридичні адреси сторін
6.1. Національний університет “Запорізька політехніка”: 69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського. 64
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