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щодо спільної реалізації проекту 
«Впровадження дуальної освіти у  закладах вищої освіти»

Житомирський національний агроекологічний університет, в особі ректора 
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(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо -  «Сторона»), 
усвідомлюючи, що встановлення ефективного співробітництва через механізм 
постійних контактів та обміну інформацією, об’єднання зусиль для підготовки 
висококваліфікованих фахівців відповідного профілю відповідає інтересам 
обох Сторін, уклали цей меморандум про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Метою підписання меморандуму є закріплення положень співпраці 
між Сторонами для спільної і узгодженої реалізації проекту «Впровадження 
дуальної освіти у ЗВО», сутність якого полягає в підвищенні рівня готовності 
випускників закладів ЗВО до самостійної професійної діяльності на перших 
робочих місцях, поєднанні отриманих теоретичних знань з практичним 
досвідом роботи на підприємстві, а також для організації ефективного 
співробітництва в сфері розвитку освіти на засадах об’єднання можливостей 
Сторін.

1.2. Предмет меморандуму -  координація зусиль та спільна діяльність 
Сторін для досягнення мети меморандуму шляхом проведення зустрічей, 
обміну інформацією, організації спільних заходів та/або участі кожної зі Сторін 
у заходах, організованих іншою Стороною.

1.3. Цим Меморандумом Сторони погоджують умови реалізації проекту та 
щорічно визначають кількість студентів ( •'■.'  :>"(- ч 1. л- ) для реалізації

(вк&зати кількість)

проекту згідно з виробничою потребою підприємства.

2. Спільна діяльність
2.1. У процесі виконання визначеного цим Меморандумом Проекту 

Сторони будують свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного 
партнерства та захисту інтересів одна одної.

2.2. У ході провадження діяльності відповідно до своїх інтересів Сторони 
зобов'язуються діяти на засадах взаємної вигоди для досягнення мети, 
визначеної цим Меморандумом.



3. Зобов’язання сторін

3.1. Для досягнення мети цього меморандуму Сторони прийняли на себе 
наступні зобов’язання:

-  підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для 
забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків, сприяти розвитку 
інших форм співробітництва.

-  проводити робочі зустрічі для обговорення питань, пов’язаних з 
реалізацією меморандуму, обміном інформацією, розробкою проектів, 
документів тощо.

-  обмінюватись наявною у їх розпорядженні інформацією з питань, що 
становлять взаємний інтерес, за винятком інформації, розголошення, 
використання або передача якої обмежені відповідно до законодавства України.

-  визначати пріоритети та специфічні додаткові ініціативи, цільові 
результати і деталізовані плани спільних дій. Реалізовувати плани спільних дій 
з питань, що є предметом цього Меморандуму.

-  надавати взаємну допомогу в організації та проведенні різноманітних 
заходів: семінарів, круглих столів, ділових зустрічей, конференцій, громадських 
слухань тощо.

-  утримуватись від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну шкоду 
одній зі Сторін та/або нанести шкоду діловій репутації Сторони.

4. Дія Меморандуму

4.1. При виникненні питань або спорів між Сторонами щодо умов цього 
Меморандуму або заходів, які впроваджуються у його рамках Сторони 
погоджуються докласти всіх можливих зусиль для того, щоб вирішити такі 
питання або спори шляхом проведення зустрічей та обміну листами.

4.2. На основі письмової домовленості між Сторонами до Меморандуму 
можуть бути внесені зміни та доповнення, які є його невід’ємною частиною.

4.3. Меморандум вступає в силу з моменту його підписання і діє до 
30.12.2022 р.

4.4. По закінченні строку дії Меморандуму за взаємною згодою Сторони 
можуть підписати інший Меморандум чи продовжити дію цього Меморандуму.

4.5. Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за 
взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковими угодами до нього, які 
є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу.

4.6. Цей Меморандум укладено при повному розумінні Сторонами його 
умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які 
мають однакову юридичну силу, -  по одному для кожної із Сторін.



5. Прикінцеві положення

5.1. Цей Меморандум не є попереднім договором у розумінні статті 635 
Цивільного кодексу України та статті 182 Господарського кодексу України і не 
покладає на Сторони юридичних обов'язків щодо укладання в майбутньому 
основного договору.

5.2. Цей меморандум не покладає на Сторони, що його підписали, жодних 
фінансових зобов'язань. Співробітництво на підставі цього меморандуму не має 
на меті отримання прибутку, а Сторони не проводять між собою жодних 
розрахунків.

5.3. Жодне положення цього Меморандуму не передбачає та не може 
вважатися таким, згідно якого одна зі Сторін є агентом (представником) іншої 
Сторони, та не уповноважує жодну із Сторін брати на себе будь-які 
зобов'язання чи укладати будь-які домовленості в інтересах або від імені іншої 
Сторони.

5.4. Жодна із Сторін не має права без письмової згоди іншої Сторони 
передати третій особі свої обов'язки та права або їх частину за даним 
Меморандумом.

5.5. Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом 
направлення письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір 
припинити його дію. У такому разі Меморандум припиняє дію через один 
місяць з дати отримання іншою Стороною такого письмового повідомлення.

Меморандум підписали

Житомирський національний 
агроекологічний університет
бульвар Старий, 7,
м. Житомир, 10008
код 00493681,
р\р 31251277100272
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