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УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ  

З ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

м. Дніпро          «___» ______ 2020 р. 

 

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій, далі – 

Технікум, в особі Директора Федько Анжеліки Володимирівни, діючого на підставі Статуту, 

і, з другого боку АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (надалі – Суб’єкт 

господарювання), в особі Терещука Андрія Івановича, діючого на підставі Статуту, далі – 

Сторони, уклали між собою угоду про таке. 

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

 

Предметом угоди є спільна діяльність Технікуму та Суб’єкта господарювання з 

підвищення якості професійної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти шляхом 

організації освітнього процесу за дуальною формою.  

 

2. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ УГОДИ 

 

2.1. Метою угоди є взаємодія Технікуму із Суб’єктом господарювання в цілях 

підвищення ефективності діяльності для задоволення потреб ринку праці, підготовки фахівців 

відповідно до вимог Суб’єкта господарювання, зміцнення зв’язку навчання студентів з 

виробництвом, сприяння працевлаштуванню випускників Технікуму шляхом реалізації 

дуальної форми здобуття вищої освіти. 

 Навчання за дуальною формою – це форма  організації освітнього процесу для 

здобувачів фахової передвищої освіти денної форми, що здійснюється на основі встановлення 

рівноправного партнерства Технікуму та Суб’єкта господарювання, що володіє ресурсами, 

необхідними для здійснення практичного навчання здобувачів на робочому місці в поєднанні 

з виконанням посадових обов’язків відповідно до трудового договору, з метою набуття 

останніми досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах 

реальної професійної діяльності. 

2.2. Основні завдання: 

-  зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу зі збереженням 

достатнього рівня теоретичної підготовки;  

-  забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення та взаємовпливу різних систем 

(наука і освіта, наука і виробництво чи громадський сектор) для впровадження важливих змін, 

спрямованих на підвищення якості освіти;  

-  підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці та 

забезпечення національної економіки кваліфікованими фахівцями;  

-  посилення ролі роботодавців та фахових об’єднань у системі підготовки 

кваліфікованих кадрів від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів 

навчання;  

-  модернізація змісту освіти з метою приведення його до відповідності сучасному 

змісту професійної діяльності; 
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-  підвищення рівня конкурентоздатності випускників Технікуму в умовах глобалізації 

та сприяння росту рівня зайнятості молоді;  

-  скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності. 

2.3 Додаткові завдання: 

-  підвищення мотивації здобувачів  освіти до навчання за спеціальностями, на яких 

впроваджена дуальна форма;  

- спільне проведення профорієнтаційної та інформаційної роботи для підвищення 

престижу професії серед абітурієнтів та студентів; 

- формування кадрового резерву, що складається з кваліфікованих фахівців, 

підготовлених з урахуванням вимог сучасного виробництва; 

- спільна участь в процесі освоєння і впровадження інноваційних освітніх і виробничих 

технологій; 

- створення тренувальних центрів та інноваційних лабораторій профільного 

спрямування за спеціальністю на базі Технікуму  та/або Роботодавця для посилення 

практичної складової підготовки здобувачів та якості освітнього процесу. 

2.4 Порядок здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою визначає 

Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій. 

2.5 Права та обов’язки здобувачів фахової передвищої освіти, Технікуму та суб’єктів 

господарювання під час організації здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою 

визначають закони України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про зайнятість 

населення», Кодекс законів про працю, Концепція підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти та іншими нормативно-правовими актами.  

2.6. Фінансування навчання за дуальною формою здійснюють коштом державного 

бюджету, коштом юридичних (фізичних) осіб, коштом суб’єктів господарювання та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН 

 

3.1. Відносини між Технікумом, Суб’єктом господарювання та здобувачем освіти, а 

також права та обов’язки з усіх питань організації навчання за дуальною формою регулюють: 

- Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій; 

- Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти;  

- Тристоронній договір про здобуття освіти за дуальною формою; 

- інші договори та законодавчі акти, затверджені в установленому порядку.  

3.2. Інші питання, пов’язані з організацією дуальної форми здобуття освіти, визначає 

Технікум у частині, що не суперечить вимогам законодавства. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

4.1. Сторони несуть юридичну відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.  
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4.2. Усі спори та розбіжності, що виникають з цього Договору, Сторони зобов’язуються 

вирішувати шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спорів і розбіжностей 

шляхом переговорів ці спори та розбіжності вирішує суд у встановленому законом порядку, 

зокрема Третейський суд. 

5. СТРОК ДІЇ УГОДИ 

 

5.1. Угода набирає чинності з моменту  підписання її Сторонами і діє до 31.07.2025 року.  

Угода може бути автоматично пролонгована на наступні 5 років у разі відсутності письмового 

повідомлення однієї зі Сторін про припинення дії Угоди. 

5.2. Дія цієї Угоди може бути припинена однією зі Сторін у будь-який час за умови 

обов’язкового письмового повідомлення іншої Сторони при це, не менше ніж за один місяць 

до моменту припинення дії Угоди. 

6. ІНШІ УМОВИ 

 

6.1. У випадку зміни реквізитів Технікуму, Суб’єкта господарювання, інших змін, що 

можуть створити труднощі виконання обов’язків за цією Угодою, Сторони зобов’язані 

повідомити одна одну не пізніше 10 календарних днів з моменту цих змін. 

6.2. В інших випадках, не передбачених умовами цієї Угоди, відносини Сторін 

регулюють норми чинного законодавства. 

6.3. Угода укладена у 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

 

7. МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 

7.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що (як на момент підписання 

Сторонами цього Договору, так і на майбутнє): 

(а) на Сторону не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу контролю за 

іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро 

промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу, 

України, Великобританії або будь-якої іншої держави чи організації, рішення та акти якої є 

юридично обов'язковими (надалі – «Санкції»); та 

(б) Сторона не співпрацює та не пов’язана відносинами контролю з особами, на яких 

поширюється дія Санкцій; 

(в) Сторона здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог 

Антикорупційного законодавства. 

Під Антикорупційним законодавством слід розуміти: 

- будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію або 

відповідно до якого застосовуються положення Конвенції по боротьбі з підкупом посадових 

осіб іноземних держав при здійсненні міжнародних ділових операцій Організації 

Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business Transactions); або  
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- будь-які застосовані до Сторін положення Закону США про боротьбу з практикою 

корупції закордоном 1977р. зі змінами і доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act 

of 1977), Закону Великобританії про боротьбу з корупцією (U.K. Bribery Act 2010); або 

- будь-який аналогічний закон або інший нормативно-правовий акт юрисдикцій 

(країн), в яких Сторони зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність або дія 

якого (або окремих його положень) розповсюджується на Сторони в інших випадках; 

(г) Сторона дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на неї 

поширюються, та впровадила відповідні заходи і процедури з метою дотримання 

Антикорупційного законодавства; 

(д) Сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або 

будь-які інші особи, що діють від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, 

не надавали повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежної/ 

неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв’язку з цим Договором, а так само не 

отримували їх, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у 

майбутньому, а також Сторона застосовувала усіх можливих розумних заходів щодо 

запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою 

особою, щодо якої вона має певної міри контроль;  

(е) Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з 

метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити 

Антикорупційне законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, 

здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь своєї дочірньої 

компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи). 

7.2. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цьому розділі 

Договору, така Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені 

таким порушенням.  

7.3. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін або співпраці Сторони з особою, 

на яку накладено Санкції, така Сторона зобов’язується негайно повідомити про це іншу 

Сторону, а також відшкодувати останній усі збитки, спричинені їй через або у зв’язку з 

накладенням Санкцій або співпрацею з особою, на яку накладено Санкції. 

7.4. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку призупинити виконання 

обов’язків за цим Договором або припинити дію цього Договору шляхом письмового 

повідомлення про це іншої Сторони у випадку наявності обґрунтованих підстав вважати, що 

відбулося або відбудеться порушення будь-яких з вищезазначених в цьому розділі Договору 

запевнень та гарантій. При цьому Сторона, що обґрунтовано скористалася цим правом, 

звільняється від будь-якої відповідальності або обов’язку щодо відшкодування штрафних 

санкцій за Договором у зв’язку з невиконанням нею договірних зобов’язань та будь-якого роду 

витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо або опосередковано), в результаті такого 

призупинення/ припинення дії Договору. 

7.5. Сторони вживатимуть заходів для того, щоб зміст Договору не став відомим іншим 

особам. 

7.6. Протягом дії цього Договору і після його припинення з будь-яких причин жодна 

Сторона не може без попереднього письмового узгодження з іншою Стороною розголошувати 

третім особам та/або публікувати, та/або сприяти опублікуванню будь-якої інформації, яка 
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була б надана однією із Сторін за цим Договором або стала відома одній зі Сторін у зв’язку з 

виконанням  зобов’язань за цим Договором. 

7.7. За цим Договором поняття “конфіденційна інформація” включає в себе всі 

документи, пов’язані з виконанням цього Договору. 

7.8. Не вважати конфіденційною інформацію, яка на момент її передачі Стороні є 

загальновідомою внаслідок причин, не пов’язаних з Договором. 

7.9. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність умов цього Договору, технічної, 

комерційної, фінансової та іншої інформації, пов’язаної з виконанням умов цього Договору. 

7.10. Для захисту конфіденційної інформації Сторони повинні вживати заходів 

обережності, які зазвичай використовуються для захисту такого роду інформації від 

несанкціонованого розголошення третім особам в існуючому діловому обороті. 

7.11. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань щодо конфіденційності 

відповідна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні в повному обсязі збитки, 

спричинені таким невиконанням або неналежним виконанням. При цьому, розмір 

відшкодування визначається в судовому порядку. 

 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Технікум: 

 

Роботодавець: 

49112,  

м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова 6Б 

Телефон: (056) 785-92-38, (093) 700-56-78 

Website: ddteit.dp.ua 

 E-mail: yulikok77@gmail.com 

 

 

49107 

м. Дніпро, шосе Запорізьке, буд. 22  

Телефон: 0800 500 444;  

Факс: +38 056 373-50-23; 

Website: www.dtek-dnem.com.ua,   

 E-mail: kancdnoe@dtek.com  

Директор 

Дніпровський державний технікум 

енергетичних та інформаційних технологій 

 

________________ А.В. Федько 

 

«_____»_________________2020 р. 

Генеральний директор 

АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 

 

____________________А.І. Терещук 

 

«_____»_________________2020 р. 

 

 

 


