
ДОГОВІР  

  

про співробітництво між  

Рогатинським аграрним фаховим коледжем та ________  

  

              м. Рогатин             «___» ______________  20__ р.  

  

  Рогатинський аграрний фаховий коледж  в особі директора Триніва Ігоря 

Васильовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,  та ____________  

в особі директора  _______________, що діє на підставі статуту, з іншої сторони, 

уклали цей договір про наступне:  

  

1. Предмет договору 

  1.1 Рогатинський аграрний фаховий коледж та __________ спираючись на 

інтереси взаємовигідного співробітництва об’єднали зусилля для  здійснення 

навчання студентів за дуальною формою з метою посилення практичної складової 

підготовки здобувачів освіти і спрямованої адаптації їх до конкретних 

виробничих умов.  

  

2. Права та обов’язки сторін  

  

 2.1. Сторони, відповідно до своїх установчих документів та законодавства, на 

 основі  рівноправності  і  взаємної  вигоди  будуть 

співпрацювати в сфері здобуття дуальної освіти шляхом поєднання 

теоретичного навчання студентів коледжу з напрацюванням практичних вмінь 

на робочих місцях згідно технологічних схем та вимог підприємства.        

2.2. Сторони будуть співпрацювати у напрямках підвищення професійного 

рівня педагогічних працівників на виробництві з можливістю стажування.  

 2.3. Сторони будуть співпрацювати також у сфері проходження іншими 

студентами коледжу навчальної, виробничої та  переддипломної практик на базі 

підприємства за попередньою домовленістю;  

2.4.  Сторони  спільно  проводять  підсумкову  атестацію 

випускників після виконання навчального плану дуальної освіти в повному 

обсязі.    

2.5. З метою поліпшення якості підготовки фахівців, створення комплексу 

навчально-методичного забезпечення дуальної освіти за напрямком підготовки 

(спеціальності) сторони проводять та/або приймають участь у семінарах, 

тренінгах науково-практичних конференціях різних рівнів.  

  



3. Інші умови  

  

                    3.1. Сторони можуть вносити зміни та доповнення до Договору    

після попередження та узгодження в 15-денний термін;  

        3.2. Суперечки,  які виникли між сторонами, розв’язуються згідно 

порядку, встановленого законодавством.  

  

  

3. Строк дії договору  

  

                  3.1. Договір укладено на термін навчання студентів, з якими укладено 

3 – х сторонні договори,  і вступає в дію з моменту його підписання;  

 3.2.  У разі якщо одна із Сторін не висловить у письмовій формі  

своє бажання його анулювати за шість місяців до закінчення його терміну, 

Договір автоматично продовжується ще на 1 рік;  

 3.3.  Цей  Договір  складений  державною  мовою  у  двох  

примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для 

кожної Сторони.  

  

  

  

4. Юридичні адреси сторін  

  

  

  

Рогатинський аграрний 

фаховий коледж :          

Поштовий індекс 77001  Адреса: 

вул. Шашкевича, 61,   

м. Рогатин, Івано-Франківська обл. 

Номер телефону: роб.    21448  

  

Товариство:   

Поштовий індекс: ________                      

Адреса   

   

Номери телефонів  _____________        

    

Директор  __________  Ігор ТРИНІВ      Директор   __________ ____________  

 

 

 

 

 

 

 

 


