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УГОДА
про створення філії

кафедри «Технології переробки продукції тваринництва» 
факультету «Технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва» Полтавської державної аграрної академії з навчально- 
наукової діяльності на базі ПП «Білоцерківська агропромислова група»

м. Полтава «17» лютого 2012 року

Кафедра «Технології переробки продукції тваринництва» факультету 
«Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Полтавської 
державної аграрної академії, в особі завідуючого кафедрою, професора ПДАА 
Тендітника Володимира Сергійовича, що діє на підставі Положення про кафедру 
ПДАА, з однієї сторони, та ПП «Білоцерківська агропромислова група» 
Великобагачанського району Полтавської області, в особі директора 
Коваленка Романа Володимировича та генерального директора ТОВ «Білагро» 
Кордубана Юрія Володимировича, що діють на підставі Статуту підприємства, 
з іншої сторони, уклали цю угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ:
Цією угодою обидві сторони засвідчують свою домовленість про 

створення філії кафедри «Технології переробки продукції тваринництва» 
факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» на 
ПП «Білоцерківська агропромислова група» з метою:

- можливості проведення деяких лабораторно-практичних занять, 
навчальних та виробничих практик студентів, які пов’язані з виробництвом і 
переробкою продукції тваринництва;

- поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців шляхом поєднання 
теоретичного та практичного навчання;

- поглибленого вивчення новітніх технологій виробництва та переробки 
продукції тваринництва, зокрема молока і молочних продуктів;

- формування навичок організаторської та суспільно-виховної роботи
студентів; ,

- проведення спільних наукових досліджень;
- завідуючим філією за згодою обох сторін призначається директор Г1П 

«Білоцерківська агропромислова група» Р.В. Коваленко;
Навчально-методичну і науково-виробничу діяльність викладачів і 

студентів здійснює кафедра ТППТ під керівництвом її завідуючого.



2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:
2.1. Кафедра «Технології переробки продукції тваринництва» ПДАА 

зобов’язується:
- своєчасно надавати керівництву ПП «Білоцерківська агропромислова 

група» графік та розклад занять для студентів на підприємстві;
- у визначені терміни направляти студентів для проходження практики та 

проведення лабораторно-практичних занять;
- забезпечувати безперервність роботи установи з урахуванням графіка 

навчального процесу, розробленого відповідно до діючого навчального плану 
підготовки майбутніх спеціалістів з спеціальності 6.090102, 7.09010201, 
8.09010201;

- забезпечувати студентів необхідною документацією для проходження 
практики та якісного проведення лабораторно-практичних занять, виконання 
дипломного і курсового проектування;

- забезпечувати періодичне медичне обстеження студентів і представлення 
відповідних документів про їх стан здоров’я, а також забезпечувати спецодягом;

- гарантувати виконання всіх санітарно-ветеринарних вимог студентами і 
викладачами;

- призначати викладачів для керівництва практикою;
- пропагувати сучасні технології, досягнення науково-технічного прогресу 

та впровадження їх у виробництво;
- забезпечувати умови для підвищення ефективності освітньої діяльності 

шляхом використання сучасних телекомунікаційних та інформаційних 
технологій навчання;

- брати участь у проведенні семінарів, конференцій науково-педагогічних 
працівників, студентів, фахівців виробництва з актуальних питань підготовки 
майбутніх спеціалістів агарного профілю з напряму підготовки 090102.

2.2. ПП «Білоцерківська агропромислова група» Велико- 
багачанського району Полтавської області зобов’язується:

- приймати студентів і викладачів для проведення деяких лабораторно- 
практичних занять та для проходження навчальної і виробничої практик 
відповідно до цієї угоди;

- надавати можливість використання навчальних аудиторій, цехів 
молокозаводу та інших виробничих приміщень для проведення 
відповідних видів занять;

- призначати керівників практики студентів від підприємства;
- сприяти студентам у зборі статистичного та іншого матеріалу для 

виконання курсових і дипломних робіт, а також проведення наукових та 
соціологічних досліджень;

- забезпечувати належні соціально-побутові умови для проходження 
практики студентами та для стажування професорсько-викладацького' складу 
кафедри Т1ШТ, дотримуючись правил охорони праці;

- надавати співробітникам кафедри «Технології переробки продукції 
тваринництва» факультету «Технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва» матеріально-технічну базу підприємства для проведення 
спільних наукових проектів.



3. ПРАВА СТОРШ:
3.1. Права кафедри «Технології переробки продукції тваринництва»

Полтавської державної аграрної академії:
- користуватися приміщеннями для проведення лабораторно-практичних 

занять, навчальних і виробничих практик;
- одержувати необхідні матеріали статистичної та іншої інформації для 

своєчасного виконання студентами курсових і дипломних робіт, забезпечення 
кваліфікованого керівництва практикою, якісного проведення лабораторно- 
практичних занять.

іЦ
3.2. Права ПП «Білоцерківська агропромислова група»

Великобагачанського району Полтавської області:
- інформувати кафедру «Технології переробки продукції тваринництва» 

про неприбуття студентів до місця практики у визначені терміни;
- в разі необхідності ставити питання перед кафедрою «Технології 

переробки продукції тваринництва» про неналежне виконання студентами 
програми практики, їх недисциплінованість під час практики та при 
проведенні лабораторно-практичних занять;

- клопотати перед факультетом «Технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва», кафедрою «Технології переробки продукції 
тваринництва» про направлення студентів, які добре зарекомендували себе 
під час проходження практики, на роботу в розпорядження ПП 
«Білоцерківська агропромислова група»;

- вимагати від студентів виконання програми проходження практики в 
повному обсязі;

- приймати участь у проведенні лабораторно-практичних занять, 
керівництві навчальними та виробничими практиками;

- приймати участь у захисті студентами звітів, дипломних проектів і
робіт;

- надавати відгук (рецензію) на виконані випускні чи дипломні проекти 
та роботи.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:
4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання передбачених 

цією угодою умов сторони несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством.

4.2. Непорозуміння або суперечки, якщо вони виникнуть між 
сторонами, вирішуються на основі взаємного порозуміння (паритету).

5. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ:
5.1. Термін дії угоди набуває чинності з моменту її підписання і діє 

безстроково, але його може бути призупинено за домовленістю сторін.
5.2. Дану угоду укладено у трьох оригінальних примірниках, по одному 

екземпляру для кожного із учасників сторін.



6. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ:
6.1. Умови даної угоди мають однакову зобов’язальну силу для сторін і 

можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим укладанням 
письмового документа. Жодна з сторін не має права передавати свої права, за 
даною угодою, третій стороні без письмової згоди другої сторони.

6.2. Зміни і доповнення до цієї угоди приймаються підписанням 
сторонами додаткових угод (умов), які є невід’ємною частиною цієї угоди.

7. ІНШІ УМОВИ:
7.1. Інші умови не передбачені.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

Полтавська державна аграрна 
академія, 36003, м. Полтава, 
вул. Сковороди 1/3, 
кафедра технології переробки 
продукції тваринництва

Завідуючий кафедрою 
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