
ДОГОВІР
про спільну діяльність

«сД/ » /]:'____ 2020 р. м. Миколаїв

Миколаївський національний аграрний університет, іменований надалі 
Університет, в особі ректора Шебаніна В’ячеслава Сергійовича, що діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони й Державне підприємство «Дослідне 
господарство «Реконструкція» селекційно-генетичного інституту-  
національного центру насіннєзнавства та сортовивчення» іменоване надалі 
ДП ДГ «Реконструкція» СГІ НАЦ НАІС, в особі директора Чернухіна Андрія 
Анатолійовича з другої сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ТЕ Договір укладається для проведення сумісної інформаційно- 
консультаційної діяльності з питань економічного, організаційного розвитку; 
навчання молодих фахівців, здобувачів вищої освіти та підвищення їх 
загального професійного рівня; для організації спільної науково-дослідної 
роботи фахівців підприємства, НПП, аспірантів та здобувачів вищої освіти 
університету; відкриття на базі ДП ДГ «Реконструкція» СГІ НАЦ НАІС філії 
кафедри землеробства, геодезії та землеустрою щодо їх спільної діяльності.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ДП ДГ «Реконструкція» СГІ НАЦ НАІС:
2.1.1. Надати можливість НПП кафедри проводити заняття у виробничих 
умовах із використанням матеріально-технічної бази Підприємства.
2.1.2. Створити необхідні організаційні умови для надання можливості 
випробувати на виробництві та поглибити отриманні в університеті 
теоретичні знання здобувачами вищої освіти під час проходження ними 
практичної підготовки.
2.1.3. Приймати активну участь у проходженні здобувачами вищої освіти 
виробничої практики.
2.1.4. Сприяти організації науково-методичних семінарів, круглих столів, 
засідань студентського наукового гуртка.
2.1.5. Здійснювати взаємовигідний обмін інформацією щодо можливості 
написання здобувачами вищої освіти курсових, дипломних та наукових 
робіт.

2.2. Миколаївський національний аграрний університет зобов’язується:
2.2.1. Організувати участь здобувачів вищої освіти у науковій і практичній 
роботі ДП ДГ «Реконструкція» СГІ НАЦ НАІС.
2.2.2. Забезпечити кваліфікацію здобувачів вищої освіти, аспірантів, НПП 
необхідними вміннями та навичками для використання їх у виробничій 
діяльності.



2.2.3. Надавати методичну та практичну допомогу з питань вдосконалення 
роботи ДП ДГ «Реконструкція» СГІ НАЦ НАІС.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

3.1. У випадку неможливості виконання стороною Договору взятих на 
себе зобов'язань вона зобов'язана попередити другу сторону Договору у 
письмовому вигляді.

3.2. Невиконання умов Договору з вини сторони Договору тягне за 
собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

4. СТРОКИ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і 
діє протягом 5 років.

4.2. За взаємною згодою сторін договір може бути пролонгований.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Сторони можуть вносити зміни й доповнення до Договору за 
взаємною домовленістю.

5.2. По всім іншим питанням, не врегульованими цим Договором, 
сторони керуються чинним законодавством України.

5.3 Цей Договір укладається в двох примірниках, що мають рівну 
юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

6. АДРЕСИ СТОРІН, ІНШІ ВІДОМОСТІ

Миколаївський національний ДП ДГ «Реконструкція»
аграрний університет СГІ НАЦ НАІС

54020, м. Миколаїв, 56234
вул. Георгія Гонгадзе, 9 с. Лепетиха, Березнегуватський
тел. 34-10-82; район, Миколаївська область,
факс (0511)^4-31-4^7 +3 8 (051)
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СКЛАД
філії кафедри землеробства, геодезії та землеустрою 

на базі ДП ДГ «Реконструкція» СГІ НАТТ НАІС

Завідувач філії кафедри Чернухін А.А. Директор ДП ДГ «Реконструкція»
СГІ НАД НАІС

Члени філії кафедри:
Гамаюнова В.В. Завідувач кафедри землеробства,

геодезії та землеустрою МНАУ
Манушкіна Т.М. Доцент кафедри землеробства,

геодезії та землеустрою МНАУ
Качанова Т.В. Доцент кафедри землеробства,

геодезії та землеустрою МНАУ
Іскакова О.Ш. Старший викладач кафедри

землеробства, геодезії та 
землеустрою МНАУ

Задорожній Ю.В. Асистент кафедри землеробства,
геодезії та землеустрою МНАУ

Смі нова І В Асистент кафедри землеробства,
 ̂ ' ' геодезії та землеустрою МНАУ

Во онкова Г М Асистент кафедри землеробства,
н ' ' геодезії та землеустрою МНАУ

Г сєв М Г Професор кафедри землеробства,
геодезії та землеустрою МНАУ

Завідувач кафедри землеробства Директор
геодезії та землеустрою МНАУ ДП «Дослідного господарства

«Реконструкція» селекційно-генетичного 
інституту -  національного центру 
насіннєзнавства та сОртовивчення»
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“Погоджено” /  “Затверджую”
Директор ДП ДР^еконструкція» Перший проректор
СГІ Миколаішс^гвго НАУ
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Термін Форма
проведення Назва заходів проведення Виконавець

заходів___________________________________________ заходів______________________
1 ~  2 _______3________________ 4________

Березень Визначення напрямів роботи філії, Нарада Гамаюнова В.В.
складання та узгодження плану Чернухін А.А.

_______________роботи філії_________________________________________________________
Квітень Організація польових досліджень з Лекція, Гамаюнова В.В.

питань формування високої практичні Чернухін А.А.
продуктивності заняття
сільськогосподарських культур 6 год
залежно від типу сівозміни за умови

_______________збереження родючості грунту__________________________________________
Квітень- Проведення занять зі студентами 3-го Лекція, Качанова Т.В.
травень курсу агрономічного факультету на практичні Іскакова О.Ш.

тему: «Методика складання заняття
агрохімічних картограм, паспортів 6 год
полів та їх практичне значення у

_______________землеробстві»_______________________________________________________
Квітень Родючість ґрунтів залежно від типу Лекція Гамаюнова В.В.

______________ та способу обробітку грунту_____________ 2 год._________________________
Визначення структурно-агрегатного Лабораторно- Качанова Т.В.
складу основних типів грунту практичні Іскакова О.Ш.
Миколаївської області заняття

_____________________________________________________(3 год.)_______________________
Визначення польової вологості Лабораторно- СмірноваІ.В.
ґрунту, визначення норми поливу практичні Задорожній Ю.В.
сільськогосподарських культур заняття

_____________________________________________________(3 год.)_______________________
Визначення забур'яненості посівів Лабораторно- Качанова Т.В.
сільськогосподарських культур у практичні Іскакова О.Ш.
дослідах залежно від попередників та заняття Гусєв М.Г

_______________способу обробітку грунту_______________ (4 год.)________________________
Травень Агровиробниче групування та Лекція Гамаюнова В.В.

_______________визначення шкодо чинності бур'янів______ (2 год.)________________________
Травень- Проведення польових технологічних Науково- Чернухін А.А.
липень робіт у дослідах аспірантів дослідна

______________  робота __________________



Вересень Проведення занять зі студентами 3-го Лекція Чернухін А.А
курсу факультету агротехнологій на 2 год.
тему: «Основні напрямки роботи 
господарства зі збереження 
родючості ґрунту та отримання 
високої продуктивності

_______________сільськогосподарських культур»_______________________________________
Жовтень- Консультація щодо підготовки звітів Консультації Гамаюнова В.В.
листопад з НДР по дослідах господарства________________________________________

Надання консультаційної допомоги Консультації Гамаюнова В.В.
_______________спеціалістам________________________________________________________

Протягом Участь у роботі науково-технічної Консультації Гамаюнова В.В.
____ року______ради_______________________________________________________________

Декан факультету агротехнологій А.В. Дробітько

/Зав. кафедри землеробства, геодезії
та землеустрою МНАУ / /  В.В. Гамаюнова

Директор ДП ДГ «Реконструкція»
СП НАЦ НАІС А А ' ЧеРнУхін

Ш-ж ш і «д о с л ів н е
I I !  Л  ГОСПОДАРСТВО 5 *  Я


