
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ/СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА», далі Університет, 
в особі президента Петра ТАЛАНЧУКА, з одного боку, і Керко Болгарія ЕООД, далі База 
практики, в особі голови Веселін Божидаров ДАНЄВ, з іншого боку, уклали цей договір про 
наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1Л. Організація практики/стажування студентів Університету за спеціальностями 
університету в готелях 4*,5* на Чорноморському узбережжі Болгарії (Сонячний берег, Несебр, 
Помор'є)

1.2. Період практики/стажування становитиме до 3-х (трьох) місяців.

2. ОБОВ'ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Узгодити програму практики/стажувань студентів з Базою практики не пізніше, ніж за 20 
(двадцять) календарних днів до початку практики.

2.2. Провести попередній відбір студентів для проходження практик/стажувань відповідно до 
програми практики та вимог Бази практики (Додаток 1).

2.3. Надати приміщення та забезпечити умови для співбесіди представників Бази практики зі
студентами, у тому числі дистанційно.

2.4. Здійснювати контроль за проходженням студентами програми практик/стажувань.

2.5. Ознайомити студентів під особистий підпис із програмою практики, кваліфікаційними 
вимогами, посадовими обов'язками під час проходження практики/стажування, 
поінформувати про розпорядок дня, побутові умови перебування на базі практики.

2.6. Призначити відповідальну особу від Університету для загального керівництва 
проходження студентами практик/стажування та розв’язання нагальних питань.

3. ОБОВ'ЯЗКИ БАЗИ ПРАКТИКИ

3.1. Узгодити програму практики/стажування студентів з Університетом не пізніше, ніж за 20 
(двадцять) календарних днів до початку практики.

3.2. Письмово поінформувати Університет про кваліфікаційні вимоги до відбору студентів для 
проходження практики/стажування, про посадові обов'язки студентів під час 
практик/стажувань, про розпорядок дня, побутові умови перебування студентів на базі 
практики.

3.3. Призначити відповідальну особу від Бази практики для загального керівництва 
практикою/стажування студентів та розв’язання нагальних питань.

3.4. Створити умови, необхідні для успішного виконання програми практики/стажування 
студентів.



3.5. Оформити всі необхідні документи для перебування студентів у країні на законних 
підставах.

3.6. Сплатити вартість квитків Київ-Болгарія-Київ та трансфер до та від Бази практики.

3.7. Організовувати зустрічі для проходження практики/стажування студентів університету в 
період з 01 травня до ЗО вересня, але не більше 90 днів.

3.8. Призначити кваліфікованих спеціалістів для керівництва студентами, які виконують 
обов'язки на посадах: офіціантів, барменів, кухарів, кондитерів, покоївок.

3.9. Проводити інструктажі з техніки безпеки, забезпечити студентів уніформою та робочим 
одягом, надати медичне страхування та медичне обслуговування.

3.10. Контролювати роботу студентів, негайно інформувати університет про всі надзвичайні 
випадки зі студентами.

3.11. Надати студентам безкоштовне житло, повне (триразове) харчування, можливість 
інтернет-зв'язку з університетом та домівкою.

3.12. Після закінчення практики/стажування видати студенту сертифікат/довідку про 
проходження практики/стажування.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

4.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між сторонами, буде розв’язано шляхом 
переговорів.

4.2. Якщо суперечки та розбіжності, що виникають між сторонами, неможливо розв’язати 
шляхом переговорів, то такі суперечки та розбіжності буде розв’язано відповідно до чинного 
законодавства України.

4.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на 
них обов'язків щодо організації практики/стажування студентів відповідно до чинного 
законодавства.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань 
за цим Договором, якщо таке стало наслідком дії непереборної сили.

5.2. Сторона, яка не має можливості виконати обов'язки за цим Договором, повинна 
поінформувати іншу сторону негайно, але не більше ніж протягом 10 днів із початку дії таких 
обставин. Інакше сторону буде позбавлено права на подібні обставини.

5.3. Належним доказом зазначених обставин та їх тривалості є довідки відповідних державних 
органів.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. За згодою сторін цей договір складено та підписано у двох примірниках російською та 
українською мовами. Усі додатки та додаткові угоди до цього договору складаються і 
підписуються російською та українською мовами

6.2. Під час виникнення суперечностей в тлумаченні положень цього договору, пріоритет 
надається договору, укладеному українською мовою.

6.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє протягом 3-х років 
за умови, що жодна зі сторін не виявить бажання його розірвати, письмово повідомівши іншу 
сторону за 3 (три) місяці до заявленого терміну закінчення договору.



6.4. Наміри розірвати Договір не звільняють сторони від виконання фінансових та інших 
зобов'язань, якщо вони виникли до цього моменту.

6.5. Доповнення та внесення змін до цього договору вважаються дійсними та є його 
невід'ємною частиною, якщо вони зроблені у письмовій формі та підписані обома сторонами.

6.6. Університет і База практики виконують свої обов’язки за власний рахунок, якщо інше не 
передбачено додатковими угодами до цього договору.

7.1. Координатор програми практики/стажування директор Інституту філології і масових 
комунікацій університету «Україна» Наталія БАРНА (тел.: +38067-406-53-91, ел. пошта: 
Bama2005@ukr.net).
7.2.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ СТОРІН

(тел.: , ел. пошта: .)•

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

«УНІВЕРСИТЕТ»
Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «УКРАЇНА»,
вул. Львівська, 23,
03115 Україна м. Київ,

Керко Болгарія ЕООД
Wji. Хенрік Ібсен No 15, ет. 8 
!ф І1407, гр. Софія, заг. Софія 

обл. Софія, Болгарія
Тел. +359 2 9659610 

Факс. +359 2 9659611

«БАЗА ПРАКТИКИ»

Веселин ДАНЄВ

mailto:Bama2005@ukr.net


Додаткова угода
до договору про співпрацю щодо організації практики/стажування студентів

Від О І
м. Київ &L 20

Університет та База практики уклали цю додаткову угоду до договору про співпрацю з 
організації практики/стажування студентів в ід_____________ 20____р. про наступне:
1. База практики) зобов’язується:

- виплачувати студентам заробітну плату за стажування у розмірі від 340 євро на місяць;
- організувати зустріч студентів за власні кошти (забезпечити проїзд, трансфер, 

проживання та харчування).
2. У разі припинення студентом терміну програми з особистих причин Керко Болгарія ЕООД 
не здійснює оплати зворотного квитка (студент повертається в Україну за власні кошти), крім 
випадків повернення з метою складання іспитів в Університеті або за станом здоров'я.
3. Кожен випадок дострокового повернення узгоджується обома сторонами.

4. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору про співпрацю щодо організації
практики/стажування студентів від (У 5 ^ ;'А2022р.

5. Термін дії цієї додаткової угоди - один рік. Ця 
оновленню не менше, ніж за 30 (тридцять) днів

етро ТАЛАНЧУК

ідлягає щорічному 
сезону практики

АЗА ПРАКТИКИ»

Веселин ДАНЄВ
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