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Договір
про співпрацю між 

Інститутом Біології і Наук про Землю 
Поморської Академії в Слупську (Республіка Польща) 

та факультетом агротехнологій та екології 
Полтавського державного аграрного університету 

Міністерства освіти та науки України (Полтава, Україна)

§1
1. Основним завданням Договору є розширення спільних контактів у
відповідності з розвитком різних форм співробітництва.
Співробітництво буде проходити у наступних галузях:

S  Наукове (експериментальне та теоретичне) обгрунтування раціонального 
використання видів роду Echinacea (Echinacea purpurea (L.) Moench, 
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) у фармакології, медицині, ветеринарії, 
сільському господарстві, аквакультурі та необхідності їх збереження за 
умов ex situ;

S  Дослідження біологічної активності витяжок/ екстрактів лікарських 
рослин шляхом постановки відповідних тестів на рослинних, тваринних, 
мікробіологічних об'єктах з метою виявлення таксонів, що мають 
властивості, перспективні для прикладного використання в тваринництві, 
ветеринарії, агрономії, харчових технологіях тощо.

S  Дослідження фітоаглютининів сільськогосподарських, лікарських рослин 
за періодами онтогенезу, фазами розвитку, в умовах Польщі та України. 
Вивчення лектинвмісних екстрактів на предмет їх фунгіцидної, 
бактеріальної, гербіцидної, цитотоксичної, протизапальної та ін. 
активностей.

2. Будуть представлені також можливості для співробітництва і в інших
наукових на освітніх сферах.

Instytut Biologii і Nauk о Ziemi
ul. Arciszewskiego 22b, 76-200 Stupsk
instytut.binoz@apsl.edu.pl

Tel. +48 (59) 84 05 337
www.apsl.edu.pl

mailto:instytut.binoz@apsl.edu.pl
http://www.apsl.edu.pl


Всі форми співробітництва між Інститутом біології та наук про Землю 
Поморської Академії в Слупську (Республіка Польща] та Полтавським 
державним аграрним університетом Міністерства освіти та науки (Полтава, 
Україна] (Сторони] будуть ґрунтуватися на програмі роботи, яка буде 
встановлена строком на десять років з урахуванням побажань учасників 
щодо аспектів співпраці.

Програма роботи включає в себе конкретні тематики співробітництва, 
форми реалізації завдань і форм завершення робіт, імена тих осіб, хто 
відповідає за різні стадії робіт.

§ 2

§ 3
Відповідальні за реалізацію завдань відповідно Договору:
• зі сторони Поморської Академії в Слупську (Республіка Польща] -  проф., 
д.б.н. Галина Михайлівна Ткаченко, проф., д.б.н. Кургалюк Наталія 
Миколаївна, проф., д.с.-г. н. Анна Яросєвич, проф.;
• зі сторони факультету агротехнологій та екології Полтавського 
державного аграрного університету МОН (Полтава, Україна] -  завідувач 
кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова, д.с.-г.н. Сергій Вікторович 
Поспелов, доцент кафедри захист рослин, к.с.-г.н. Ганна Дмитрівна 
Поспелова, доцент кафедри захист рослин, к.с.-г.н. Наталія Іванівна 
Нечипоренко.

§4
Основними напрямами співробітництва є:

• проведення спільних досліджень, у яких зацікавлені Сторони;
• організація роботи, пов'язана з пошуком джерел фінансування та 
реалізацією наукових грантів та проектів;
• організація спільних семінарів, конференцій, круглих столів і 
симпозіумів за участю представників другої Сторони;
• публікація результатів спільних досліджень;
• обмін здобувачами вищої освіти, аспірантами з метою впровадження 
академічної мобільності у освітній процес;
• обміни представниками Сторін у науково-дослідницьких цілях.

§5
Сторони підтримуватимуть діяльність, пов'язану з отриманням 

докторського та кандидатського наукових ступенів, наукових звань за 
допомогою організації стажувань і обмінів представників Сторін.

§ 6
Реалізація Договору буде проходити в формах:

• обміну представниками Сторін, в т.ч. наукові стажування, обміни, 
візити;

• організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів і т.д.;
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• проведення спільних досліджень;
• обмін науковою інформацією;
• публікація спільних робіт у періодичних виданнях відповідного

1. Співробітництво буде реалізовуватись із повним забезпеченням інтересів 
двох Сторін в рамках охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, у 
т.ч.:
• охорони патентних прав;
• охорони авторських прав;
• збереження таємниці.
• врахуванням міжнародних документів в галузі природоохоронної справи 
[CITES, Conventionon Biological Diversity; Agenda for Botanic Garden in 
Conservation (2000), Global Strategy for Plant Conservation (2002)].
2. Конкретні домовленості між Сторонами будуть проводитись окремо.

1. Договір входить у дію в день підписання строком на 10 років.
2. Договір може бути розірваний за бажанням кожної із Сторін протягом З 
місяців.
3. Доповнення і зміни до Договору можливі у формі додаткових протоколів, 
підписаних двома Сторонами.
4. Договір підписаний у 2 примірниках польською мовою і у 2 примірниках 
українською мовою.

Директор Декан факультету агротехнологій та
Інституту Біологї"' тт

§ 8

Заступник Дирек 
Інституту Біології і Наук про

Проф., д.с.-г.н. Ан

Землю
Поморської Акад 
Слупську

Завідувач кафедри землеробства і
ПДАУ

Слупськ, Польша м. Полтава, Україна
A  A  [ f v  2021 р.2021 р.
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