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У Г О Д А  
про творче співробітництво

Ця угода укладена між кафедрою птахівництва, якості та безпечності продукції 
факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та 
біотехнології Миколаївського НАУ в особі завідувача, професора, доктора с.-г. наук 
Патрєвої Людмили Семенівни з одного боку та ДП «Миколаївський науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації" в особі заступника директора Фоміної 
Світлани Володимирівни з іншого боку, далі за текстом -  «Кафедра» та «ДП 
«Миколаївстандартметрологія» і разом -  «Сторони».

Угода складена є регламентуючим документом відносить і служить підставою для 
організації філії кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції на базі «ДП 
«Миколаївстандартметрологія».

Сторони зобов’язуються:
1. Кафедра

здійснювати методичну та консультативну допомогу спеціалістам «ДП 
«Миколаївстандартметрологія»;
забезпечити можливість співробітникам «ДП «Миколаївстандартметрологія» 
проводити лекційні та лабораторно-практичні заняття здобувачам вищої освіти з 
дисциплін, що викладаються на Кафедрі;
здійснювати підготовку кваліфікованих спеціалістів «ДП
«М иколаївстандартметрологія» шляхом навчання за освітніми спеціальностями: 152 -  
«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 162 -  «Біотехнології та 
біоінженерія» та 181 -  «Харчові технології», а також в аспірантурі та докторантурі; 
приймати участь у сумісній науково-дослідницькій роботі з фахівцями «ДП 
«Миколаївстандартметрологія»;
приймати участь в організації і проведенні виставок, семінарів, конференцій, у 
сумісній публікації статей, інформаційних науково-технічних збірників; 
використовувати результати досліджень, матеріали, що стали відомі Сторонам в 
результаті сумісної діяльності за попереднім взаємним узгодженням.

2. «ДП «М иколаївстандартметрологія»
забезпечити можливість проведення лабораторно-практичних занять у приміщеннях 
«ДП «Миколаївстандартметрологія»;
забезпечити можливість здобувачам вищої освіти спеціальностей 152 -  «Метрологія 
та інформаційно-вимірювальна техніка», 162 -  «Біотехнології та біоінженерія» та 181



-  «Харчові технології» проходити виробничу і навчальну практику на базі «ДП 
«М иколаївстандартметрологія»;
надати змогу співробітникам, молодим викладачам і аспірантам Кафедри 
удосконалювати практичні навички лабораторних досліджень, забезпечувати для 
цього їх необхідним обладнанням, матеріалами тощо;
приймати участь у сумісній науково-дослідницькій роботі з фахівцями Кафедри; 
приймати участь в організації і проведенні виставок, семінарів, конференцій, у 
сумісній публікації статей, інформаційних науково-технічних збірників; 
використовувати результати досліджень, матеріали, що стали відомі Сторонам в 
результаті сумісної діяльності за попереднім взаємним узгодженням.

Угода діє з часу її підписання.
Адреси Сторін та відповідальні виконавці:

54020 м. Миколаїв 
вул. Георгія Гонгадзе, 9 
Миколаївський національний 
аграрний університет 
Завідуюча кафедрою птахівництва, 
якостіта-бедаечності продукції, 
нрЬ4есоп^цокт./.-г. наук

54003, м. Миколаїв
просп. Центральний, 11/5
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