
Таблиця 

Перелік договорів/угод про академічну мобільність педагогічних, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, щодо 

працевлаштування здобувачів вищої освіти та інших питань (Україна) 

№ 

з/п 
ЗВО, установа-партнер Тема співробітництва 

Документ відповідно 

до якого здійснюється 

співробітництво 

Результати 

від співробітництва 

1. ТОВ «Науково-

виробниче підприємство 

«Глобинський 

свинокомплекс»  

Предметом договору є 

організація спільної навчальної, 

консультативної, організаційної 

та практичної роботи 

Договір  

від 01 лютого 2021 р. 

- надання технічної та інформаційно-технічної 

підтримки; 

- проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів, апробації результатів  

наукових досліджень аспірантів в порядку, 

визначених цим Договором. 

2 Інститут свинарства і 

агропромислового 

виробництва НААН 

України 

Предметом договору є 

організація спільної навчальної, 

консультативної, організаційної 

та практичної роботи щодо 

здобувачів ІІІ рівня вищої 

освіти 

Договір  

від 23 лютого 2021 р. 

- надання технічної та інформаційно-технічної 

підтримки, 

- проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів, апробації результатів  

наукових досліджень аспірантів в порядку, 

визначених цим Договором. 

3 Інститут тваринництва 

НААН 

Предметом договору є 

організація спільної навчальної, 

консультативної, організаційної 

та практичної роботи щодо 

здобувачів ІІІ рівня вищої 

освіти 

Договір  

від 22 жовтня 2021 р. 

- надання технічної та інформаційно-технічної 

підтримки, 

- проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів, апробації результатів  

наукових досліджень аспірантів в порядку, 

визначених цим Договором. 

4 Інститут тваринництва 

степових районiв iмeнi 

М.Ф. Iвaнoвa «Асканія 

Нова» - Нацiональний 

науковий селекцiйно-

генетичний центр з 

вiвчарства 

Предметом договору є 

організація спільної навчальної, 

консультативної, організаційної 

та практичної роботи щодо 

здобувачів ІІІ рівня вищої 

освіти 

Договір  

від 23 лютого 2021 р. 

- надання технічної та інформаційно-технічної 

підтримки, 

- проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів, апробації результатів  

наукових досліджень аспірантів в порядку, 

визначених цим Договором. 

5 Інститут розведення і 

генетики тварин імені 

Предметом договору є 

організація спільної навчальної, 

Договір  

від 01 вересня 2021 р. 

- спільне обговорення та рецензування 

науково-дослідних робіт 



М.В.Зубця НААН консультативної, організаційної 

та практичної роботи щодо 

здобувачів ІІІ рівня вищої 

освіти 

- спільні публікації у фахових виданнях 

- підготовка та обмін науковими кадрами. 

6 Одеський національний  

економічний університет 

Про організацію внутрішньої 

академічної мобільності 

учасників освітнього процесу 

Угода 

від 25 березня 2021 р. 

 

 

- забезпечення організації форм академічної 

мобільності для учасників освітнього процесу, 

що здобувають освітні ступені молодшого 

бакалавра, бакалавра, магістра та доктора 

філософії у вітчизняних закладах освіти 

(навчання за програмами академічної 

мобільності, мовне стажування, наукове 

стажування); 

- створення умов для реалізації форм 

внутрішньої академічної мобільності щодо осіб, 

які здобувають наукову ступінь доктора наук, 

науково-педагогічних, наукових і педагогічних 

працівників та інших учасників освітнього 

процесу (участь у спільних проектах, 

викладання, наукові дослідження, наукове 

стажування, підвищення кваліфікації. 

7 Південноукраїнський 

національний 

педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського 

Співпраця у сфері підготовки 

здобувачів; обмін інформацією, 

участь у спільних наукових та 

інноваційних проектах 

Договір про 

співробітництво від 

16 грудня 2022 

- участь у спільних наукових та інноваційних 

проектах, спрямованих на вирішення 

актуальних проблем; 

- проведення спільних наукових та освітніх 

заходів; 

- обмін інформацією; 

- співпраця у сфері підготовки здобувачів 

вищої освіти,  

8 Херсонський державний 

аграрно-економічний 

університет 

Організація та забезпечення 

підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-

педагогічних працівників 

Договір про 

співпрацю в галузі 

організації 

підвищення 

кваліфікації 

- організація та забезпечення підвищення 

кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників 



(стажування) НПП від 

07 вересня 2021р 

9 Одеський національний 

технологічний 

університет 

Вдосконалення професійної 

підготовки педагогічного та 

науково-педагогічного 

персоналу 

Договір про 

підвищення 

кваліфікації 

(стажування) від 08 

вересня 2022 р. 

 

- підвищення академічного потенціалу, 

включаючи організацію обмінів і стажувань для 

викладачів, співробітників університетів, 

взаємні консультації за освітніми програмами; 

10. Ізмаїльський державний 

гуманітарний 

університет 

Про організацію внутрішньої 

академічної мобільності 

учасників освітнього процесу 

Угода  

від 25 березня 2021 р.  

- обмін здобувачами вищої освіти (можливість  

здобувачам вищої освіти  пройти навчання, 

стажування, практику на базі університету, з 

наступним визнанням академічних результатів); 

- обмін професорсько-викладацьким складом 

(проведення лекцій, практичних та 

семінарських занять в університеті-партнері, 

провадження спільних наукових досліджень).  

Удосконалення освітнього 

процесу, встановлення 

партнерстві в області обміну 

фахівцями, професорсько-

викладацького складу, 

наукового співробітництва в 

області створення та 

впровадження науково-

дослідних проєктів 

Угода про співпрацю  

від 10 липня 2020 р. 

- підвищення наукового потенціалу, включаючи 

участь у семінарах та конференціях, публікації 

збірників та наукових праць, проведення 

досліджень, спільна участь у грантових 

програмах; 

- підвищення академічного потенціалу, 

включаючи організацію обмінів і стажувань для 

викладачів, співробітників, студентів, слухачів, 

магістрантів і докторантів університетів, 

взаємні консультації за освітніми програмами; 

- запрошення фахівців з числа професорсько-

викладацького складу на курси підвищення 

кваліфікації в якості слухачів і в якості 

викладачів; 

- інформаційні обміни, включаючи взаємну 

допомогу у виданні та розповсюдженні 

друкованих матеріалів, розробці та виробництві 



навчальних посібників та нового програмного 

забезпечення освітнього та наукового процесів; 

- розширення спектру і географії освітніх 

послуг; 

- спільне консультування установ, підприємств 

та організацій 

11 Інститут біології тварин 

Національної академії 

аграрних наук України 

Співробітництво Договір 

від 01 лютого 2021 р. 

- організація спільної навчальної, 

консультативної, організаційної та практичної 

роботи, шляхом надання технічної та 

інформаційно-технічної підтримки; 

- проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів, апробації результатів 

наукових досліджень аспірантів.  

12 Львівський національний 

університет ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій імені С.З. 

Гжицького  

Підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-

педагогічних працівників 

Договір 

30 липня 2021 р. 

- організація підвищення кваліфікації 

(стажування) науково-педагогічних 

працівників. 

Угода про організацію 

академічних обмінів 

Угода 

30 липня 2021 р. 

- обмін здобувачами вищої освіти, можливість 

пройти навчання, стажування, практику на базі 

сторони, що приймає здобувачів вищої освіти з 

наступним визнанням результатів сторони, що 

їх направляє; 

- обмін професорсько-викладацьким складом, 

що передбачає проведення лекцій, практичних 

та семінарських занять викладачами  в стороні-

партнері продовження спільних наукових 

досліджень. 

13. Національний 

фармацевтичний 

університет 

Організація і розвиток 

взаємовигідного 

співробітництва в навчально-

науковій та науково-дослідній 

сферах діяльності 

Договір про 

співробітництво  

від 02 грудня 2019 р. 

- покращення наукового, навчального, 

методичного співробітництва з доклінічних та 

клінічних досліджень біологічно-активних 

речовин, що застосовуються у ветеринарії;  

- взаємний обмін інформацією, науковими та 

освітніми матеріалами, накопиченим досвідом 

з питань, що стосуються проведення 



досліджень за напрямами в рамках угоди 

14. Національний науковий 

центр «Інститут 

експериментальної і 

клінічної ветеринарної 

медицини» 

Проведення фундаментальних 

та прикладних досліджень, 

спрямованих на дослідження 

інфекційних хвороб, спільних 

для людей і тварин, 

здійснювати сумісну розробку 

наукових концепцій, нових 

методичних підходів і рішень, 

які забезпечують покращення 

діагностики, лікування та 

профілактики 

Договір про науково-

технічне 

співробітництво  

від 02 грудня 2019 р. 

- розробка діагностичних та профілактичних 

засобів із залученням новітніх методів; 

- розробка протоколів досліджень на 

підставі отриманих даних від проведення 

спільних фундаментальних і прикладних 

досліджень з проблем інфекційної патології; 

- обмін науковими публікаціями, науково-

методичними матеріалами і програмами, 

бібліографічною і довідковою літературою, а 

також проспектами та іншими матеріалами, що 

висвітлюють досягнення від проведення 

досліджень; 

- обмін вченими для консультацій у 

науковій і методичній роботі, фахівцями для 

підвищення кваліфікації; 

- спільне написання й видання 

монографій, навчальних посібників, наукових 

статей тощо; 

- залучення аспірантів та докторантів для 

виконання дисертаційних робіт на базі та за 

участю представників установи-партнера; 

- участь у конкурсах наукової ради 

національного фонду досліджень України, а 

також європейських та інших міжнародних 

проєктах 

15. Полтавська державна 

аграрна академія 

Організація спільної 

навчальної, консультативної, 

організаційної та практичної 

роботи  

Договір про 

співробітництво від  

09 вересня 2020 р. 

 

- надання технічної та інформаційно-технічної 

підтримки; 

- проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, апробації результатів 

наукових досліджень аспірантів 

16. Подільський державний 

аграрно-технічний 

Організація і розвиток 

взаємовигідного 

Угода про співпрацю  

від 01 грудня 2020 р. 

- покращення наукового, навчального, 

методичного співробітництва з доклінічних та 



університет співробітництва в навчально-

науковій та науково-дослідній 

сферах діяльності 

клінічних досліджень біологічно-активних 

речовин, що застосовуються у ветеринарії;  

- взаємний обмін інформацією, науковими та 

освітніми матеріалами, накопиченим досвідом 

з питань, що стосуються проведення 

досліджень за напрямами в рамках угоди; 

- взаємні консультації, методологічна 

підтримка у ході проведення наукових 

досліджень за напрямами в рамках угоди; 

- проведення спільних наукових семінарів, 

круглих столів, конференцій та реалізація 

спільних публікацій, у тому числі наукових 

доповідей, статей; 

- розробка  і розвиток спільних наукових 

стратегій, політики і програм 

 

17. Запорізький державний 

медичний університет 

Організація і проведення 

досліджень щодо впровадження 

нових біологічно активних 

субстанцій на основі 1,2,4-

триазолу та створення 

біологічно активних сполук 

Договір про науково-

практичне 

співробітництво від  

05 квітня 2021 р. 

 

- вивчення противірусної, імуностимулюючих 

та протимікробних властивостей у 

тваринництві та птахівництві; 

- підготовка матеріалів до різних публікацій 

(фахові видання України, бази Web of Science, 

Scopus) 

 

 

 

 

18. Сумський національний 

аграрний університет 

Організація спільної 

навчальної, консультативної, 

організаційної та практичної 

роботи 

Договір про 

співробітництво 

№06873/21  

21 травня 2021 р. 

 

- надання технічної та інформаційно-технічної 

підтримки; 

- проведення науково-практичних конференцій, 

семінарів, апробації результатів наукових 

досліджень здобувачів вищої освіти 

Запровадження програм 

академічної мобільності 

Договір про 

співробітництво  

- організація академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти; 



від 01 червня 2021 р. -  проходження навчальної або виробничої 

практики; 

- проведення наукових досліджень з 

можливістю перезарахування в установленому 

порядку освоєних навчальних дисциплін, 

практик.  

19 Дніпровський державний 

аграрно-економічний 

університет 

Предметом договору є 

організація співпраці між 

навчальними закладами 

Договір про 

співпрацю  

від 16 квітня 2021 р. 

- обмін науково-технічною інформацією і 

досвідом використання нових педагогічних і 

комп’ютерних технологій навчання, 

проведення наукових конференцій, навчально-

практичних і науково-методичних семінарів; 

- стажування і підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних і педагогічних 

працівників 

20. Національна наукова 

сільськогосподарська 

бібліотека Національної 

академії аграрних наук 

України (ННСГБ НААН) 

Спільний розвиток наукового та 

інноваційного потенціалу та 

проведення спільних наукових 

досліджень 

Угода 

 

-участь у спільних наукових та інноваційних 

проєктах, спрямованих  на вирішення 

актуальних проблем, які становлять спільний 

інтерес Сторін; 

- спільне виконання науково- дослідної роботи; 

- проведення спільних наукових та освітніх 

заходів; 

- здійснення обміну інформацією, необхідною  

для спільної діяльності Сторін; 

- співпраця у сфері підготовки здобувачів 

освітнього ступеня «доктор філософії» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

21. Південне міжрегіональне 

головне управління 

Державної служби 

України з питань 

безпечності харчових 

продуктів та захисту 

споживачів на 

Співробітництво у сфері 

сприяння підтримки та 

розвитку територіальних 

громад  Одеської області 

Меморандум про 

співробітництво 

 

- надання можливості проходити підвищення 

кваліфікації, стажування  науково-педагогічних 

працівників ОДАУ з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів на 

державному кордоні;  

- організація проходження здобувачами вищої 

освіти навчальної, виробничої практики та 



державному кордоні стажування за фахом; 

- проведення спільних наукових і методичних 

семінарів, круглих столів, конференцій та 

інших заходів, розширення діапазону наукових 

досліджень. 

22. Державне підприємство 

«Южний» Селекційно-

генетичного інституту 

Національного центру 

насіннєзнавства та 

сортовивчення 

Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 15 квітня 2021 р. 

- організація практичних занять та стажування 

здобувачів освіти та інших осіб; 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за фахом/ 

спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

23. Криниченська 

територіальна громада  

Співробітництво у сфері 

сприяння підтримки та 

розвитку 

Меморандум про 

співробітництво 

 

-здобуття додаткових професійних вмінь та 

навичок фахівців структурних підрозділів з 

питань розвитку цифрових технологій, 

інновацій в сільському господарстві; 

- надання методичної інформаційної та 

консультативної допомоги; 

- забезпечення проведення частини практичної 

складової освітнього процесу здобувачів на базі 

підприємств, установ, організацій ТГ в рамках 

розвитку агрошерингу; 

-проведення науково-дослідної діяльності НПП 

на базі с.-г. підприємств ТО 

24 Подільська мілька 

територіальна громада  

Співробітництво у сфері 

сприяння підтримки та 

розвитку 

Меморандум про 

співробітництво 

від 03 березня 2021 р. 

-здобуття додаткових професійних вмінь та 

навичок фахівців структурних підрозділів з 

питань розвитку цифрових технологій, 



інновацій в сільському господарстві; 

- надання методичної інформаційної та 

консультативної допомоги; 

- забезпечення проведення частини практичної 

складової освітнього процесу здобувачів на базі 

підприємств, установ, організацій ТГ ; 

-проведення науково-дослідної діяльності НПП 

на базі с.-г. підприємств ТО 

25.  ФГ «Гарант-Манько» Співробітництво  Договір  

 

- співробітництво у напрямку навчальної, 

навчально-методичної, науково-дослідної та 

виховної роботи; 

- обмін досвідом з метою поліпшення якості 

підготовки фахівців зі спеціальності 204 

ТВППТ, закріплення теоретичних знань та їх 

практичного застосування у господарській 

діяльності 

- вирішення завдань і проблем проходження 

практики студентів та працевлаштування 

випускників зі спеціальності 204 ТВППТ. 

26.  ДП «ДГ «Андріївське» 

ІВПіМ НАААН 

України» 

Співпраця  Договір  

від 29 вересня 2021 р. 

- співробітництво у напрямку навчальної, 

навчально-методичної, науково-дослідної та 

виховної роботи; 

- обмін досвідом з метою поліпшення якості 

підготовки фахівців зі спеціальності 204 

ТВППТ, закріплення теоретичних знань та їх 

практичного застосування у господарській 

діяльності 

- вирішення завдань і проблем проходження 

практики студентів та працевлаштування 

випускників зі спеціальності 204 ТВППТ. 

27. ТОВ 

«НОВОСЕЛІВСЬКЕ-

ВМ» 

Дуальне навчання здобувачів 

вищої освіти ОДАУ 

Договір 

  

- використання підприємства як бази для 

дуального навчання та проведення практики 

здобувачів вищої освіти ОДАУ зі 



спеціальностей, необхідних для роботи 

підприємства. 

28. ПП «Фірма «Інженер» Дуальне навчання здобувачів 

вищої освіти ОДАУ 

Договір 

від 02 лютого 2021 р. 

- використання підприємства як бази для 

дуального навчання та проведення практики 

здобувачів вищої освіти ОДАУ зі 

спеціальностей, необхідних для роботи 

підприємства. 

29. Державне підприємство 

«ТВК» 

Дуальне навчання здобувачів 

вищої освіти ОДАУ 

Договір 

від 24 грудня 2019 р. 

- використання підприємства як бази для 

дуального навчання та проведення практики 

здобувачів вищої освіти ОДАУ зі 

спеціальностей, необхідних для роботи 

підприємства. 

30. Департамент надання 

адміністративних послуг 

Одеської міської ради 

Меморандум про взаємодію та 

співпрацю у сфері науки, освіти 

та підготовки кадрів 

Меморандум  

від 02 грудня 2019 р. 

- ефективне урізноманітнення освітніх програм, 

проведення спільних організаційних, 

комунікативних, інформаційних заходів , 

спрямованих на популяризацію досягнень 

Департаменту в сфері надання 

адміністративних послуг  на території с. Одеса; 

- об’єднання зусиль у сфері вдосконалення 

обізнаності студентської молоді про систему 

надання адміністративних послуг, а також 

впровадження заходів спрямованих на 

проходження практики здобувачами вищої 

освіти ОДАУ.  

31. ТОВ «Фенікс Агро» Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 27 грудня 2019 р. 

- організація практичних занять та стажування 

як здобувачів освіти, так і інших осіб4 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 



- проведення заходів спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

32. СФГ «Балкани» Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 02 січня 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

як здобувачів освіти, так і інших осіб4 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

33. Державне підприємство 

«Одеський регіональний 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації» 

Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 05 лютого 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

як здобувачів освіти, так і інших осіб4 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

34. Приватний професійно-

технічний заклад 

«Імперія» 

Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

Угода про співпрацю  

від 13 липня 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

як здобувачів освіти, так і інших осіб4 

- надання здобувачам теоретичних знань та 



ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

35. Державне підприємство 

«Сумська біологічна 

фабрика» 

Спільна діяльність на основі 

освітньо-науково-виробничого 

партнерства 

Договір №1607 про 

співпрацю  

від 16 липня 2020 р. 

- організація практичної підготовки студентів в 

процесі виробничої діяльності підприємства; 

- проведення курсового та дипломного 

проектування за завданнями виробництва; 

- цільова підготовка випускників для 

підприємства при працевлаштуванні з 

урахуванням конкретної потреби; 

- проведення наукового консультування та 

супроводження впровадження інновацій; 

- розробка інвестиційних проектів та бізнес-

планів 

36. ФОП Сербін Михайло 

Михайлович 

Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 10 серпня 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

як здобувачів освіти, так і інших осіб4 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 



співробітників та інших осіб 

37. ТОВ «Магік» Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 01 грудня 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

здобувачів освіти та інших осіб; 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

38. ТОВ «Сінергія-Е» Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 01 грудня 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

здобувачів освіти та інших осіб; 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

39. ТОВ «Агролайн Ком» Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

Угода про співпрацю  

від 01 грудня 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

як здобувачів освіти та інших осіб; 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 



здобувачів вищої освіти фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

40. ТОВ «Геоплан Плюс» Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 01 грудня 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

здобувачів освіти та інших осіб; 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

41. ТОВ «Айсберг» Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 01 грудня 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

здобувачів освіти та інших осіб; 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 



42. Фермерське 

господарство Екоферма 

«Пан Равлик» 

Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 10 серпня 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

як здобувачів освіти, так і інших осіб4 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

43. Громадська організація 

«Кінологічний клуб 

«Цербер» 

Організація спільної 

навчальної, консультативної, 

організаційної та практичної 

роботи 

Договір про 

співробітництво 

від 25 березня 2020 р 

- надання технічної та інформаційно-технічної 

підтримки; 

- проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, апробації результатів 

наукових досліджень здобувачів вищої освіти 

та можливість подальшого працевлаштування 

на конкурсній основі 

44. ТОВ «Агропрайм 

Холдинг» 

Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 13 квітня 2020 р. 

- організація практичних занять та стажування 

як здобувачів освіти, так і інших осіб4 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 



45. Фермерське 

господарство «У 

Самвела» 

Реалізація інноваційних та 

інвестиційних проектів у галузі 

екології та охорони 

навколишнього середовища, 

аквакультури, впровадженні 

нових технологій поліпшення 

екологічного стану та 

ренатуралізації природних 

об’єктів 

Договір про науково-

технічне 

співробітництво від  

06 жовтня 2020 р. 

 

- вирішення регіональних екологічних 

проблем, зокрема щодо сталого розвитку 

сільської місцевості, підвищення 

конкурентоспроможності 

сільськогосподарського виробництва, 

підвищення якості та безпеки 

сільськогосподарської продукції; 

-  збереження та відновлення природних 

ресурсів шляхом науково-обгрунтованого 

практичного використання водорості хлорела у 

формі суспензії та вищої водної рослини – 

ейхорнії гіацинтової для біологічної меліорації 

водойм, покращення їх екологічного стану, 

біологічного очищення стічних вод, в 

аквакультурі як кормової сировини в 

тваринництві; 

- участь у міжнародних, всеукраїнських, 

міжрегіональних та інших заходах, в тому 

числі проєктах і програмах, що знаходяться в 

сфері спільної компетенції 

46. ДП «Конярство України» Співробітництво  Договір  

 

- організація спільної навчальної, 

консультативної, організаційної та практичної 

роботи, шляхом надання технічної та 

інформаційної-технічної підтримки; 

- проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів, апробації результатів 

наукових досліджень здобувачів вищої освіти; 

- можливість подальшого працевлаштування. 

47. Філія «Птахокомплекс» 

ТОВ «Вінницька 

птахофабрика» 

Партнерство і співробітництво 

шодо проведення усіх видів 

практики здобувачів вищої 

освіти, сумісна діяльність в 

інших освітніх, наукових, 

Договір 

 

- організація та проходження практики 

здобувачів вищої освіти, можливість 

подальшого працевлаштування; 

- взаємний обмін досвідом з метою поліпшення 

якості підготовки фахівців, закріплення 



фінансово-господарських 

напрямках  

теоретичних знань та їх практичного 

застосування на виробництві.  

48. Філія «Переробний 

комплекс» ТОВ 

«Вінницька 

птахофабрика» 

Партнерство і співробітництво 

шодо проведення усіх видів 

практики здобувачів вищої 

освіти, сумісна діяльність в 

інших освітніх, наукових, 

фінансово-господарських 

напрямках  

Договір 

 

- організація та проходження практики 

здобувачів вищої освіти, можливість 

подальшого працевлаштування; 

- взаємний обмін досвідом з метою поліпшення 

якості підготовки фахівців, закріплення 

теоретичних знань та їх практичного 

застосування на виробництві.  

49. Громадська організація 

«Кінологічний Центр» 

«Аркадія Салекс» 

Сприяння розвитку 

собаківництва в Україні, 

організації виховної, 

культурно-просвітницької та 

освітньої діяльності за 

зазначеним напрямком 

Меморандум про 

співпрацю  

від 01 грудня 2020 р. 

- розробка та впровадження освітнього курсу 

(факультативу) та практичних занять для 

здобувачів вищої освіти та слухачів; 

- розробка та впровадження освітнього курсу з 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців-кінологів 

50. ТОВ «Ройчер» Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 04 грудня 2020 р. 

- організація практичних занять і  стажування 

здобувачів освіти та інших осіб; 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

50. РВ КСУ Суворовський Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

Угода про співпрацю  

№067/21 

від 13 квітня 2021 р. 

- організація практичних занять та стажування 

здобувачів освіти та інших осіб; 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 



практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 

підприємств та організацій; 

- проведення заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

51. ФОП Федорович 

Анастасія Андріївна 

Співробітництво в галузі освіти, 

ефективного використання 

педагогічних кадрів, спільного 

проведення науково-методичної 

роботи та розробки навчально-

методичного забезпечення, а 

також розвитку здібностей і 

обдарувань учнів, формування 

інтелектуального потенціалу 

нації згідно з законом України 

«Про освіту» 

Договір про 

співробітництво 

№068/21  

13 травня 2021 р. 

 

- проведення дослідницько-практичних 

досліджень у галузі кінології; 

- розширення інформаційного обміну щодо 

методичних розробок, навчальних програм та 

інших матеріалів;  

- підготовка фахівців, що володіють 

компетентностями, здатними задовольнити 

потреби ринкового працевлаштування за 

напрямом кінологія; 

- проведення науково-практичних конференцій, 

семінарів тощо; 

- проведення показових навчально-практичних 

занять, з метою покращення навичок за 

спеціалізацією кінологічного спорту та 

дресирування собак; 

- проведення кінологічних виставок та 

конкурсів 

52. ЦВР «Компаньон» Удосконалення освітнього 

процесу, наукового 

співробітництва, встановлення 

ділових контактів, підвищення 

кваліфікації працівників та 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

Угода про співпрацю  

від 01 червня 2021 р. 

- організація практичних занять та стажування 

здобувачів освіти та інших осіб; 

- надання здобувачам теоретичних знань та 

практичних навичок в обумовлених областях 

знань; 

- участь у професійних об’єднаннях за 

фахом/спеціальністю; 

- наукове консультування установ, 



підприємств та організацій; 

- проведення заходів, спрямованих на 

підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими та практичними знаннями 

співробітників та інших осіб 

53 ТОВ «Агрофірма 

Петродолинське» 

Співробітництво  Договір  

 

- співробітництво у напрямку навчальної, 

навчально-методичної, науково-дослідної та 

виховної роботи; 

- обмін досвідом з метою поліпшення якості 

підготовки фахівців зі спеціальності 204 

ТВППТ, закріплення теоретичних знань та їх 

практичного застосування у господарській 

діяльності 

- вирішення завдань і проблем проходження 

практики студентів та працевлаштування 

випускників зі спеціальності 204 ТВППТ. 

 


