
Договір 
про двостороннє співробітництво 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та  

Міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(далі – Університет) в особі ректора Трушлякова Євгена Івановича, який діє на 

підставі Статуту з однієї сторони, і Міський центр підтримки внутрішньо 

переміщених осіб та ветеранів АТО (далі – Центр підтримки), в особі директора 

Мойсеєва Віктора Миколайовича, який діє на підставі Положення з другої сторони 

(далі – Сторони), уклали між собою цей договір. 

1. Предмет договору 

1.1. Підготовка та проведення всіх видів практик студентів Університет, які 

навчаються за спеціальністю 017 Фізична культура та спорт, 053 Психологія, 

081 Право за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти. 

1.2. Працевлаштування випускників Університет вищезазначених 

спеціальностей до Центру підтримки за його потребою. 

2. Мета договору 

Метою цього договору є координація єдиної діяльності сторін в рамках 

багатоступінчастих програм щодо підготовки спеціалістів та їх подальшого 

працевлаштування. 

3. Обов’язки сторін 

3.1. Університет забезпечує: 

3.1.1. Відбір кандидатур та предметну підготовку студентів, що навчаються 

за освітнім ступенем бакалавр та магістр для проходження передбачених 

навчальним планом видів практик з метою подальшого працевлаштування їх до 

Центра підтримки відповідно до заявки. 

3.1.2. Підготовку завдань на відповідну практику та вибір теми дипломного 

проекту згідно з пропозиціями Центра підтримки. 

3.1.3. Направлення випускників Університету на роботу до Центру 

підтримки за їх власним бажанням згідно із заявкою, наданою Центром 

підтримки. Заявка від Центру підтримки надається до Університету не пізніше 

ніж за місяць до захисту дипломного проекту. 

3.2. Центр підтримки забезпечує: 

3.2.1. Прийом студентів Університету, що навчаються за освітнім ступенем 

бакалавр та магістр, для проходження передбачених навчальним планом видів 

практик у кількості, яка визначається окремо (щорічним договором, або в 

Направленні на практику). 

3.2.2. Призначення наказом кваліфікованих спеціалістів для 

безпосереднього керівництва практиками передбачених навчальним планом. 

3.2.3. Створення необхідних умов для виконання студентами програм 

практики. Не допускати використання їх на посадах та роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 

При наявності виробничої необхідності використання студентів-

практикантів, за їх письмовою згодою, на штатних робочих місцях, які 

відповідають програмі практики. 




