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(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)
від «17 | до

жо

Полтавська державна аграрна академія в особі ректора Аранчій Валентина Іванівна, який

діє на підставі Статуту З однієї сторони та підприємство (установа, організація) Полтавська

ДСГДС ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства і АПВ НААН, (далі Підприємство) в особі

директора Кохана Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, (У

подальшому іменуються - Сторони) визнаючи один одного стратегічними партнерами Ї

направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, науковій, виробничій та

інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на

основі об'єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних

ресурсів партнерів.
Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:

1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності:

е організація спільної навчально-наукової лабораторії для цілеспрямованої підготовки

студентів за напрямами підготовки (спеціальностями) та кафедрами:

е Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування

а  Землеробстваі агрохімії
е  Рослинництва
е  Селекції, насінництва і генетики
оснашення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з відповідного напряму

підготовки фахівців для забезпечення навчального процесу, виконання науково-дослідницьких

робіт.
1.2.Освітня діяльність:

е цілеспрямована професійна підготовка студентів за замовленням Підприємства за

узгодженими вибірковими складовими освітніх програмам;

е перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково-педагогічних

працівників з урахуванням перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі

сучасних і перспективних технологій;
є залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності для розробки і читання нових

курсів лекцій;
е організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт студентів на

Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

е експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем Підприємства.

1.3. Науково-дослідницька діяльність:
е проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Підприємства;

е створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних інноваційних

проектів;
-е залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;

е проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій, друкування

спільних збірників) з пріоритетних науково-технічних напрямів.

е Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може доповнюватися за згодою

сторін.

2. Механізми співробітництва
2.4. Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності згідно перерахованих

вище напрямів співробітництва.
2.2. Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними више напрямами 1

доводитьїх до відома другої сторони.
2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів Сторони

укладають відповідний договір.



2.4. Супровід договору ії додаткових угод договорів у рамках взаємодії Сторін покладається на

центр магістерських програм 1 відділ видачі документів про вишу освіту та працевлаштування

випускників.

3. Ефективність співробітництва
3.1. Головнимикритеріями оцінки ефективності співробітництває:

е наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;

е залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;

е кількість молодих фахівців - випускників академії, влаштованих на роботу на

Підприємство;
е кількість студентів університету, які пройшли виробничу та переддипломну практики на

Підприємстві;
е кількість студентів університету, які проходять навчання за навчальними програмами з

узгодженою Сторонами вибірковою складовою;

е кількість науково-технічних заходів, проведених спільно з Підприємством;

е об'єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить університет за

замовленням Підприємства;
є наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об'єм залучених

ресурсів.
3.2. Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється на основі окремих

договорів гаінших установлених діЮЧИХ документів.

4. Строк дії Договору
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами

та його скріплення печатками, а закінчується пе елеВр.

5. Прикінцеві положення
5.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов'язань між Сторонами. У випадку необхідності

фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються відповідні договори.

5.2. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про

ліквідацію або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х календарних днів з дати прийкяття

такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із Сторін, правонаступник Сторони договору,

безпосередньо приймає на себе всі права та обов'язки за цим Договором, якщо Сторони додатково

не вирішили інакше.
5.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології українською мовою у

двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5.4, Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що

оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у

разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками.
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