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Таврійський державний агротехнологічний університет в особі ректора, д.т.н., 
професора Кюрчева В.М,, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Університет» з однієї 
сторони та ТОВ „Куагаг-Ііпк” надалі «Підприємство» в особі Цибіної В.М., 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, щодо реалізації Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», також Конституції України, Кодексу законів про працю 
України та Закону України «Про зайнятість населення»

1.2 Використання Підприємства, як бази для дуального навчання та проведення практики 
студентів Університету зі спеціальностей, необхідних Підприємству.

1.3 Формування в Запорізькому регіоні висококваліфікованого складу кадрів, 
спроможного ефективно діяти в умовах ринкової моделі розвитку України, а також 
забезпечення потреб Університету у науково-педагогічних працівниках для викладання циклу 
дисциплін та створення умов для проведення практичних занять.

1.4 Спільне використання наукових розробок та рекомендацій Університету для втілення 
їх на практиці.

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 зі 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 Забезпечувати керівництво проведення дуального навчання, практики 
висококваліфікованими працівниками Підприємства, оплату здійснювати згідно чинного 
законодавства.

2.1.5 Проводити лекції та семінари для працівників Підприємства з актуальних проблем.
2.1.6 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.
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2.2.3 Проходження інструктажів та охорону праці студентів у період дуального навчання 

та навчально-виробничої практики
2.2.4 Участь працівників Університету під час проведенням наукових конференцій, 

ділових ігор, семінарів та «Круглих столів».
2.2.5 Працевлаштування випускників Університету за наявності вакантних місць по 

спеціальностям, необхідним підприємству, за результатами співбесід та на конкурсній основі.

3.1 Цей договір набирає чинності з 1 вересня 2015 року та з моменту підписання його 
Сторонами та діє протягом необмеженого часу, і вважається пролонгованим на цей строк, якщо 
не буде припинений однією із Сторін обов’язковим письмовим повідомленням іншої Сторони.

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, за погодженням Сторін передаються правонаступнику.

4.3 Договір може бути розірваний за письмовою згодою Сторін або однією зі Сторін 
випадку, коли одна зі Сторін Договору не виконує добровільно взятих на себе зобов’язань, але 
не раніше, через два місяці після письмового повідомлення про свій намір іншій Стороні.

4.4 Питання, пов’язані із забезпеченням успішного співробітництва, не передбачені цим 
Договором, вирішуються за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

4.5 Даний договір не передбачає фінансової відповідальності с обох сторін.

З Строк дії договору

4 Інші умови договору

5 Юридичні адреси сторін

Університет: Підприємство:

Таврійський державний 
агротехнологічний університет
Адреса:
72312, м. Мелітополь, пр-т 
Б.Хмельницького, 18 
ОКПО 00493698
р/р 31256272210206, МФО 813015; 
МелітополЕ>ське(УДКСУ в Запорізькій 
обл. ' в і ; 7 Т ■ К

ТОВ „К\а/.аг-1іпк”
Адреси:

X  V

72300, Запорізька область, м. Мелітополь, 
вул. Гагарина З,

КН‘

Директ
В.М. Кюрчев


