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Львівський національний аграрний університет  

(ЛНАУ) м. Дубляни, Україна  

Таврійський державний агротехнологічний університет  

(ТДАТУ) м. Мелітополь, Україна 

 

 

Уклали дану угоду з метою проведення загальних наукових досліджень, 

впровадження нових методів навчання, підвищення якості навчального процесу, 

поглиблення зв’язків у галузі культури, зміцнення господарської, наукової і 

культурно-освітньої співпраці між нашими навчальними закладами відповідно до 

міжнародного стандарту якості освітніх послуг і положень "Болонського процесу".  

 

§ 1 

Ця Угода визначає загальну мету і напрями співпраці між Сторонами. 

Договірні сторони вирішуватимуть загальні завдання в науково-дослідній і 

навчально-методичній роботі у конкретно визначених напрямках із залученням 

окремих структурних підрозділів навчальних закладів. 

 

§ 2  

Договірні сторони, співпрацюватимуть в таких напрямах: 

а) взаємна координація науково-дослідних робіт з напрямку "Механізація та 

енергетика сільськогосподарського виробництва"; 

б) обмін викладачами, науковими співробітниками, аспірантами, докторантами з 

метою проведення науково-дослідної роботи; 

в) спільна організація, проведення і участь в міжнародних наукових конференціях, 

симпозіумах, семінарах; 

г) обмін публікаціями, результатами наукових досліджень і навчально-методичними 

матеріалами; 

д) можливість публікацій результатів наукових досліджень і навчально-методичних 

матеріалів в наукових виданнях ВНЗ. Безкоштовний обмін цими виданнями; 

е) розширення культурно-освітньої співпраці між структурними підрозділами 

договірних Сторін, у тому числі, обмін творчими колективами, спортивними 

командами тощо. 

З метою виконання науково-дослідних робіт Сторони домовляються про 

взаємне безкоштовне використання відповідного устаткування. 

 

§ 3  

Витрати на проїзд бере на себе Сторона, яка відправляє, а Сторона, яка 

приймає, забезпечує проживання. 

Обмін особами, передбаченою Угодою, не виключає взаємних робочих 

зустрічей (за попереднім погодженням) за рахунок Сторони, яка відправляє свого 

представника. 

Сторони можуть залучати фінансову підтримку різних організацій, 

підприємств, регіональних структур, а також міжнародних фондів. 

Ця Угода не накладає ніяких фінансових зобов'язань на навчальні заклади, які 

його підписали, але кожен партнер зобов’язується проявляти ініціативу для 

фінансового забезпечення реалізації цього договору. 
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§ 4  

Ця Угода є рамковою і не заперечує укладення окремих договорів у напрямі 

науково-дослідної, навчально-виховної та інших видів робіт і послуг. 

Обидві організації домовляються, що за бажання однієї із сторін розширити 

сферу наукових контактів чи співпраці в інших країнах із залученням закладів вищої 

освіти, то жодна з них не повинна обмежувати інтереси іншої Договірної Сторони, а 

за можливості – сприяти розширенню наукових контактів і співпраці. 

Обидві сторони мають право вносити доповнення до цього договору за 

взаємної згоди, які оформлені відповідним протоколом або меморандумом. 

Ця Угода складена у 2-х примірниках українською мовою, має однакове 

правове забезпечення для кожної з договірних сторін. 

Угода складається терміном на 1 рік і починає діяти з дня його підписання 

кожним ректором з автоматичною щорічною пролонгацією. 

 

§ 5  

Кожна із Сторін має право розірвати Угоду, але зобов’язана повідомити про це 

письмово і завчасно, але не пізніше ніж за три місяці до терміну закінчення діючої 

Угоди. 

 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет, 

Україна, 72312, Запорізька область,      

м. Мелітополь  

проспект Б. Хмельницького, 18 

 Львівський національний  

аграрний університет 

Україна, 80381, Львівська область, 

Жовківський район, м. Дубляни,  

вул. Володимира Великого, 1 

 

 

___________________________ 

Ректор, професор  

Володимир Миколайович Кюрчев 

 

"___" ______________ 2017 р. 

 

тел.: (0619) 42-06-18  

факс: (0619) 42-06-18 

e-mail: office@tsatu.edu.ua 

  

 

_________________________ 

Ректор, академік НААН України 

Володимир Васильович Снітинський 

 

"___" ______________ 2017 р. 

 

тел.: (032) 2242-919 

факс: (032) 2242-919 

e-mail: lnau@mail.lviv.ua 
 


