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між Малинським фаховим коледжем в особі директора Іванюка Ігоря 
Дмитровича, що діє на підставі Статуту, та У країн ське д ер ж авн е  п р о ек тн е  л іс о в п о р я д н е  

«Укрдержліспроект» в особі генерального директора М ельниченка ВІКТОрй 
Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі -  Виробниче об'єднання), з другої 
сторони (далі разом - Сторони), уклали цю угоду (далі -  Угода) про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Предметом цієї Угоди є партнерство та співробітництво між сторонами в 
напрямах, що визначаються умовами цієї Угоди.

2. Заходи, які здійснюють сторони

2.1. Підприємство

2.1.1. Забезпечує керівництво практиками за узгодженими спеціальностями, 
кількістю студентів і термінами проходження на своєму підприємстві згідно з навчальними 
планами з підготовки бакалаврів, магістрів, дотримуючись Положення про практику 
студентів закладів вищої освіти України, включаючи вимоги з охорони праці та техніки 
безпеки.

2.1.2. За узгодженими темами надає здобувачам освіти можливість виконання 
курсових робіт і дипломних проектів на власні виробничій базі.

2.1.3. Розглядає можливість та доцільність працевлаштування випускників Коледжу 
за отриманою спеціальністю і кваліфікацією відповідно до законодавства України та 
своєчасно повідомляє коледж про їх прибуття до місця роботи;.

2.1.4. За можливості сприяє Коледжу у розвитку матеріально-технічної бази 
освітнього процесу (за погодженням Сторін коштами, сучасним обладнанням, ремонтними 
роботами, тощо).

2.1.5. Надає можливість здобувачам освіти здобувати освіту за дуальною формою 
навчання.

2.2. Коледж

2.2.1. Забезпечує якісне виконання навчального плану за спеціальністю та згідно з 
індивідуальним планом цільової підготовки здобувача освіти;

2.2.2. Забезпечує керівництво та проведення практики здобувачів освіти на даному 
підприємстві по тематиці підприємства-замовника

2.2.3. Пропонує випускникам місце роботи на даному підприємстві (за потребою 
підприємства).

2.2.4. Використовує надані підприємством устаткування та прилади на розвиток 
матеріально-технічної бази освітнього процесу при підготовці необхідних підприємству 
фахівці. Забезпечує здобувачів освіти навчатьно-методичною літературою.



2.2.5. Проводить на>кові дослідження на базі Виробничого об'єднання (за 
погодженням із Виробничії'.: об'єднанням

3.1. Зміни та доповнення до Угоди вносяться за згодою Сторін.
3.2.Угода може бути розірвана однією із Сторін. Дана Угода не передбачає 

жодних фінансових зобов'язань Сторін.
3.3.3а взаємною згодою Сторони можуть здійсню вати спільні заходи: рекламні 

кампанії, виступи і публікації в ЗМІ, спрямовані на розвиток співробітництва.
3.4. Ця Угода набирає силу з моменту її підписання та ДІЄ ПРОТЯГОМ П'ЯТИ РОКІВ. 

Угода виконана в 2-х примірниках, які мають однакову ю ридичну силу.

3. Інші умови

4. Адреси сторін.

Малинський Фаховий коледж 
Житомирська обл. Коростенський р-н, с. 
Гамарня, вул. М. Маклая, 1

ВО «Укрдержліспроект»
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Троїцька, 22-24


