
ДОГОВІР №___ 

про співробітництво  
 

м. Старобільськ                                                                          «____» ______________ 2020 року 

 

Луганський національний аграрний університет, в особі в. о ректора Подольського 

Ростислава Юрійовича, який діє на підставі Статуту, іменований надалі «Університет» 

та______________________________________________________, надалі «Підприємство», в 

особі ___________________________, що діє на підставі________________, з іншої сторони, 

розуміючи необхідність і важливість співпраці у справі підготовки фахівців з вищою 

освітою, керуючись прагненням до взаємовигідних дружніх відносин, співробітництва та 

партнерства, дотримуючись вимог чинного законодавства уклали між собою цей Договір про 

наступне:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Координація спільної діяльності учасників Договору, здійснюється з дотриманням 

положень та вимог Конституції України,  Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про зайнятість населення», Кодексу законів про працю України.  

1.2. Використання Підприємства, як бази для дуального навчання та проведення 

практики студентів Університету з різних спеціальностей, необхідних Підприємству. 

1.3. Формування в Донецькому регіоні висококваліфікованого складу кадрів, 

спроможного ефективно діяти в умовах ринкової моделі розвитку України. 

1.4. Спільне використання наукових розробок та рекомендацій Університету для втілення 

їх в практичну діяльність.  

1.5. Проведення спільних нарад, семінарів, науково–практичних конференцій з питань 

досягнень в науці використання інформаційних систем і технологій в навчальному процесі. 

1.6. Спільне корегування навчальних програм відповідно до вимог Підприємства. 

 

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. 

 

2.1 Університет зобов’язується забезпечити: 

 

2.1.1. Організацію підготовки фахівців із різних спеціальностей, необхідних Підприємству 

на сучасному науково-методологічному та методичному рівнях. 

2.1.2. Направлення студентів денної форми навчання на дуальне навчання та навчально-

виробничу практику на Підприємство на підставі окремих договорів. 

2.1.3. Узгодження з Підприємством програм проведення дуального навчання, практики 

студентів та навчальних програм. 

2.1.4. Проведення лекцій та семінарів для працівників Підприємства з актуальних проблем. 

2.1.5. Надання консультаційної, методичної допомоги працівникам Підприємства при 

здійсненні наукової роботи за фахом. 

 

2.2. Підприємство зобов’язується забезпечити: 

 

2.2.1. Надання пропозицій щодо корегування навчальних програм, відповідно до вимог, які 

ставляться для спеціалістів на виробництві. 

2.2.2. Організацію дуального навчання та навчально-виробничої практики студентів 

Університету денної форми навчання зі спеціальностей, необхідних Підприємству, 



щорічно, згідно з окремими договорами про дуальне навчання та проходження практики, та 

програмами, розробленими спільно з Університетом.  

2.2.3. Забезпечення студентам умов безпечної роботи на кожному робочому місці.  

2.2.4. Проведення обов’язкових інструктажів з охорони праці. 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

3.1 Цей договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє протягом 

одного року і вважається пролонгованим на той самий строк на тих саме умовах, якщо не 

буде припинений однією зі Сторін обов’язковим письмовим повідомленням іншої Сторони. 

3.2 Договір може бути розірваний за письмовою згодою Сторін або однією зі Сторін у 

випадку, коли одна зі Сторін Договору не виконує добровільно взятих на себе зобов’язань, 

але не раніше, ніж через два місяці після письмового повідомлення про свій намір іншій 

Стороні. 

 

 

4. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

 

4.1. За погодженням Сторін до Договору можуть бути внесені зміни та доповнення, які 

оформлюються у вигляді Додаткових угод, які становлять невід’ємну частину цього 

Договору. 

4.2. При реорганізації чи перейменуванні однієї зі Сторін її зобов’язання, що передбачені 

цим договором передаються правонаступнику. 

4.3. Питання, пов’язані із забезпеченням успішного співробітництва, не передбачені цим 

Договором, вирішуються за взаємною згодою Сторін у письмовій формі. 

4.4. Договір укладений у двох примірниках українською мовою, які мають однакову 

юридичну силу і зберігаються у кожної зі Сторін.   

 

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

 

УНІВЕРСИТЕТ                   ПІДПРИЄМСТВО 

 

Луганський національний аграрний університет  

 

 

92703, Луганська область, місто Старобільськ 

вулиця Слобожанська, 68 

Код ЄДРПОУ 00493669 

рахунок UA808201720313251001201005073 

МФО 820172 

ДКСУ у м.Київі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. ректора 

 

 

________________ Ростислав ПОДОЛЬСЬКИЙ 

 

«___» __________________ 2020 р. 

 

 

 

 

___________________  

 

«___» __________________ 2020р. 

 


