
Співпраця спеціальності Харчові технології 

Витяг реєстру договорів  

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ 

 

1 Сумський національний 

аграрний університет 

Договір про участь за 

програмою академічної 

мобільності 

01.03.2016 р., № 1 - Організація академічної 

мобільності студентів 

 

2 Ресторанно-гостинний 

комплекс « Глухомань » 

Договір про 

співробітництво 

15.05.2017 р. 24.06.2017 р. Досягнення спільної науково-

практичної мети з 

вдосконалення виробничої 

діяльності 

 

3 Харківський національний 

аграрний університет 

імені В.В. Докучаєва 

Договір на співпрацю 02.04.2018 р. 31.12.2023 р. Стажування науково- 

педагогічних працівників 

 

4 Інститут овочівництва і 

баштанництва НААН 

Договір про 

співробітництво, 

організацію 

взаємовідносин та 

забезпечення 

проходження практики 

здобувачами вищої освіти 

24.02.2020 01.02.2025 р. Розробка, впровадження 

сучасних форм і методів 

навчання, сприяння розвитку 

освіти і науки в регіоні 

 

5 КП «Полтавський Договір про виробничу 02.02.2015 р. До 02.02.2018 р., Співробітництво між  
 м’ясокомбінат», підготовку  з пролонгацією Сторонами щодо досягнення 
 м. Полтава кваліфікованих   спільної науково-практичної 
  робітників, проведення   мети з вдосконалення 
  спільної навчально-   виробничої діяльності, 
  виробничої, практичної   підвищення рівня освітньої і 
  діяльності та сприяння   професійної підготовки та 
  у працевлаштуванні   перепідготовки слухачів 
  студентів   Академії та подальшого 
     працевлаштування 
     випускників виходячи з 
     потреби Організації 



6 ПП «Білоцерківська Договір про 

співробітництво, 

організацію 

взаємовідносин та 

забезпечення 

проходження практики 

здобувачів вищої освіти 

 

01.11.2019 р. До 01.10.2024 р., Співробітництво між  
 агропромислова група»,  з пролонгацією Сторонами в напрямах, що 
 Великобагачанський   визначаються умовами цього 
 район   Договору та додатковими 
    угодами, для сприяння 
    розвитку освіти і науки в 
    регіоні, реалізації науково- 
    освітніх програм і проектів, 
    зміцнення матеріально- 
    технічної бази сторін, і на 
     цій основі найбільш повного 
     задоволення їх потреб у 
     вирішенні задач освітньої 
     діяльності 

7 ТОВ «АФ «Маяк» Договір з базовим 02.02.2015 р. До 02.02.2018 р., Співпраця для досягнення  
 Котелевського району сільськогосподарським  з пролонгацією спільної науково-практичної 
  підприємством про   мети з вдосконалення 
  виробничу підготовку   виробничої діяльності 
  кваліфікованих   базового 
  робітників, проведення   сільськогосподарського 
  спільної навчально-   підприємства і підвищення 
  виробничої, практичної   рівня освітньої і професійної 
  діяльності та сприяння   підготовки та перепідготовки 
  у працевлаштуванні   спеціалістів в Академії 
  студентів    

8 ТОВ "Глобинський 

м'ясокомбінат", 

Глобинський район 

Договір про проведення 

спільної навчально- 

виробничої та практичної 

діяльності 

30.10.2017 р., № 3/1 - Співпраця для досягнення 

спільної науково-практичної 

мети з вдосконалення 

виробничої діяльності 

базового підприємства і 

підвищення рівня освітньої і 

професійної підготовки та 

перепідготовки спеціалістів в 

Академії 

 



9 ПрАТ "Гадяцьке 

бурякогосподарство", 

Гадяцький район 

Договір про 

співробітництво 

02.04.2019 р. До 31.12.2021р., 

з пролонгацією 

Партнерство та 

співробітництво між 

сторонами в напрямах, що 

визначаються умовами цього 

договору та додатковими 

угодами, для досягнення 

спільної науково-практичної 

мети з вдосконалення 

виробничої діяльності 

Товариства, підвищення рівня 

освітньої, професійної 

підготовки та перепідготовки 

спеціалістів в Академії 

 

10 ТОВ "УКРОЛІЯ", Договір про 04.07.2019 р. До 31.05.2022 р., Партнерство та  
 Диканський район співробітництво  з пролонгацією співробітництво між 
     сторонами в напрямах, що 
     визначаються умовами цього 
     договору та додатковими 
     угодами, для досягнення 
     спільної науково-практичної 
     мети з вдосконалення 
     виробничої діяльності 
     Товариства, поліпшення 
     матеріально-технічного 
     забезпечення та підвищення 
     рівня освітньої, професійної 
     підготовки, перепідготовки 
     спеціалістів та виховної 
     роботи в Академії 

11 Харківський національний 

аграрний університет ім. 

Докучаєва 

Угода про співпрацю 

щодо реалізації програм 

академічної мобільності 

11 вересня 2020 11.09.2025 Спільна діяльність з метою 

об’єднання зусиль щодо 

реалізації програм 

академічної мобільності для 

здобуття вищої освіти 

 



12 Миколаївський 

національний аграрний 

університет 

Угода про співпрацю 

щодо реалізації програм 

академічної мобільності 

між Полтавською 

державною аграрною 

академією та 

Миколаївським 

національним аграрним 

університетом 

14 вересня 2020р. До 2025 Спільно діяти з метою 

об’єднання зусиль щодо 

реалізації програм 

академічної мобільності для 

учасників освітнього процесу 

 

13 Одеський державний 

аграрний університет 

Договір про 

співробітництво - 

05.02.2020 До 01.02.2025 

року 

Організація спільної 

навчальної, консультативної 

організаційної і практичної 

роботи 

 

14 Дніпропетровський 

державний аграрно- 

економічний університет 

Угода щодо реалізації 

програм академічної 

мобільності - 

18.09.2020 18.09.2025 Спільна діяльність з метою 

об’єднання зусиль щодо 

реалізації програм 

академічної мобільності для 

здобувачів вищої освіти 

 

 


