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Щоговiр на спiвпрацю

u flr, /: &2.о,l 2018 р.

Полтавська державна ацрарна академiя, надалi <ПДАА>), в особi ректора
Аранчiй Валентини Iванiвни, що дiс на пiдставi Статуту, i Харкiвський
нацiональний аграрний унiверситет iMeHi В.В.Щокуlаева, нада_ili (X}iAY), в особi
ректора Улъянченка Олександра Вiкторовича, що дiс на пiдставi Статуту, укл€tли
цей договiр про стажування викладачiв протягом 2018-202З рр.

1. Предмет договору

Згiдно з <<Положенням про пiдвищення квалiфiкацii та стажування
педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв вищих навч€lлъних
закладiв> (Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту Украiни вiд
24.0t.20IЗ Ns 48) об'сднати зусилля з метою стажування науково-
педагогiчних працiвникiв у таких напрямках :

г Вивчення викладачами педагогiчного досвiду, ознайомленнrI з
найновiшими досягненнями науки i технiки, технологiТ i
перспектив ix розвитку;

. Розробка конкретних пропозицiй rrо вдоскон.lлеЕню
навч€tJIьного процесу, впровадженню в практику освiти
с)лIасних досягненъ науки, технiки та виробництва;

l Створення навч€uIьно-методичних MaTepia;riB, призначених для
використанЕя при пiдготовцi спецiа-lliстiв.

l Спiвпраця з питань сiльськогосподарського дорадництва.

2. Обов'язки cTopiH

2.|. Сторона, що направля€ вIrкладачiв на стажування :

2.1.|. Зобов'язана представити сmоронi, що прайма€ нil сmиrcування,
направлення та план стажування не пiзнiше, нiж за 2 тижнi до початку
стажування.
2.1.2. Здiйснюс контроль за своечасним подаItням викJIадачами звiтiв про
стажування в термiни, передбаченi iндивiдуzlJlьним планом стажиста.

2.2.Сторона, що приймае викладачiв на стажування :

2.2.t. Забезпечус якiсну органiзацiю стажуваннrI виюIадачiв за рахунок обмiну
сл)rхачами на безоплатнiЙ ocHoBi, створюе стажистам вiдповiднi умови для
виконання планiв стажуваннrl.
2.2.2. Призначае стажисту керiвника з числа провiдних фахiвцiв, який здiйснюе
контроль за проходженнrIм стажування, робить вiдмiтку з висновком в його
iндивiду€tпьному планi про хiд та результати стажування. Пiсля закiнчення
стажування керiвник дае вiдгук про роботу стажиста.
2,2.З. На випадок невиконання викладачем покJIадених на нього пiд час
стажування обов'язкiв або при порушеннi Правил внутрiшнього розпорядку,



ВСТаноВлених у вищому навчztлъному закладi, BiH звiльняеться вiд подаlrьшого
ПРОхОДЖеНня стажуваIIЕя на пiдставi доповiдноТ записки завiдувача кафедри, про
що повiдомJuIсться сторона, lцо HaпpaBJuIe на стажуваннrI.

3. Загальнi положення

З.1.,.ЩОПОВнеНнrI та змiни до цього договору оформлюеться додатковою
угодою.

3.2. Bci сПори, що виникають мiж сторонами за договором, вирiшуються
шJuIхом переговорiв.

3.3.TepMiH дii договору з моменту пiдписання i до 3|.|2.202З р.
З.4. Щоговiр складений у 2 примiрниках по одному - (ГIДАА) i (хнАУ).
3.5.Юридичнi адреси cTopiH :

<пдАА> <<хнАу>>

полтавська
академiя

36003, м. Полтава,
вул. Сковороди, 1/З.
телефон/факс (05З2) 50027З

6248З, XapKiBcbKa область,
Харкiвський район, п/в
'о.Щокl"rаевське - 2"
Тел./факс: (057) 709-03-00, (057) 709-
03-10

улъянченко

державна аграрна Харкiвський нацiональний
аграрний унiверситет iMeHi
В.В. Щокучаева
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