
Угода про співробітництво
між Полтавською державною аграрною академією та Представництвом 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
«Полтавський центром дистанційного навчання»

м. Полтава «/ З  » M L & f 2018р.

Полтавська державна аграрна академія, в особі ректора професора Аранчій 
Валентини Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та 
Представництво ПрАТ «ВНЗ «МАУП» «Полтавський центр дистанційного 
навчання», в особі в.о. директора Горготи Олесі Богданівни, яка діє на підставі 
Положення про Представництво ПрАТ «ВНЗ* «МАУП», з іншого боку (надалі 
спільно -  Сторони), зважаючи на необхідне поширювати інноваційний досвід та 
наукові розробки у науковому та навчально-виховному процесі, складають угоду 
про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1. Сторони домовляються спільно діяти з метою об’єднання зусиль у 

вирішенні завдань і проблем науково-дослідної, навчально-методичної 
діяльності та виховної роботи зі студентами, обміну досвідом в означеній сфері, 
впровадженні інноваційних технологій виховання.

1.1. Сторони зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної 
особи для обміну досвідом у галузі науки та освіти за такими основними 
напрямками діяльності:

-  Обмін науковою інформацією, навчальними та методичними 
матеріалами, публікаціями, спеціальними комп'ютерними програмами;

-  Обмін викладачами, аспірантами щодо вивчення наукового досвіду, 
питань організації підготовки кадрів, навчання, проходження практики 
студентами, а також читання лекцій і проведення занять;

-  Спільна організація науково-методичних конференцій, круглих 
столів, семінарів, тренінгів за участю викладацького складу та студентів;

-  Спільна підготовка навчальних посібників, наукових праць та інших 
видань наукового і методичного характеру, рецензування наукової та навчальної 
літератури;

Надання можливостей публікуватися у виданнях іншої Сторони.
1.2. Спільна діяльність буде здійснюватися без об'єднання вкладів 

Сторін.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. З метою реалізації положень розділу 1 цієї угоди Сторони:
-  Здійснюють за домовленістю спільні розробки наукових проблем в 

галузі теорії виховання, обмін науковою літературою, підручниками та 
посібниками;

-  Обґрунтовують напрями, розробляють програми спільних науково- 
дослідних робіт, за необхідності укладають між собою угоди щодо їх виконання;

-  Залучають до виконання спільних наукових досліджень провідних



вітчизняних і зарубіжних вчених та висококваліфікованих працівників, 
забезпечують їх виконання сучасним науковим обладнанням і матеріалами;

-  Відряджають фахівців для вивчення і впровадження інноваційного 
досвіду, студентів для проходження практики;

-  Проводять спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари, круглі 
столи;

-  У співавторстві друкують наукові праці;
-  Інформують одна одну про свою діяльність, важливі події у науковому 

житті, навчально-виховну роботу та інші заходи, іцо торкаються напрямків 
діяльності, передбачених даною угодою.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони не несуть відповідальності за зобов’язання іншої Сторони, 

якщо вони не пов’язані зі здійсненням передбаченої угодою діяльності.
3.2. Усі непередбачені питання, які пов’язані з виконанням цієї угоди, 

вирішуються шляхом укладання відповідних угод між Сторонами.

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Усі спори виникають у процесі укладання, виконання та розірвання 

цієї угоди, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства 
України.

5. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
5.1. Угода набуває чинності з дати її підписання і діє впродовж трьох

років.
5.2. До закінчення терміну дії Угода може продовжуватися за спільною 

згодою Сторін.
5.3. Положення цієї Угоди можуть бути змінені спільно згодою Сторін.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Полтавська державна аграрна академія Представництво ПрАТ «ВНЗ* «МАУП»
«Полтавський центр дистанційного 
навчання»
вул. Алмазна, 2а, м. Полтава, Україна 
36000, тел.: (0532) 63-21-12 
E-mail: maup.poltawa@ukr.net
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