ДОГОВІР
про спільну науково-технічну та науково-педагогічну діяльність
м іж Ж итом ирським державним університетом імені Івана Ф р а н к а
та
Глухівським національним педагогічним університетом
імені Олександра Довженка
м. Ж итом ир

11

11 ЛМ .іьнА-

2 0 ^ р.

Ж итомирський державний університет імені Івана Франка в особі ректора С’ауха
Петра Ю рійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони (У часник-1) та Глухівський
національний педагогічний університет імені Олександра Довж енка в особі ректора Курка
О лександра Івановича, який діє на підставі Статуту (Учасник-2), з інш ої сторони (разом за
текстом - Сторони), дійш овш и згоди з усіх істотних умов, уклали цей договір про
нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1.1. С торони зобов'язую ться спільно діяти без створення ю ридичної особи для
досягнення, у відповідності з цим Договором, певної мети, що не суперечить законові.
1.2. С пільна діяльність за цим Договором здійснюється без об'єднання вкладів Сторін
у вигляді грош ових коштів, іншого майна.
1.3. За цим Договором допускається об'єднання вкладів Сторін у вигляді професійних
та інших знань, навичок та вмінь, а також ділової репутації та ділових зв'язків.
1.4. М етою цього договору є удосконалення освітнього процесу, наукове
співробітництво, розш ирення творчих зв'язків, встановлення ділових контактів, обмін
науково-педагогічною інформацією, інтеграція у світову систему вищ ої університетської
професійної освіти, а саме:
1.4.1. Співробітництво у сфері обміну сучасними методиками навчання.
1.4.2. О бмін інформацією про наукові напрямки,, які розробляю ться в університетах
та по яким планується розш ирити контакти в освітній сфері.
1.4.3. О бмін інформацією про проведення конференцій, семінарів, симпозіумів.
Спільна організація конференцій, семінарів та симпозіумів різного рівня, участь у них
вчених, спеціалістів.
1.4.4. Розш ирення співпраці в галузі публікацій науково-освітніх праць вченими
університетів у науково-педагогічних збірках університетів, журналах і монографіях.
Підвищення кваліфікації викладачів університетів, проведення стаж ування науковопедагогічних працівників (методичні аспекти організації учбово-виховного процесу, обмін
досвідом).
1.4.5. П ідвищ ення кваліфікації і післядипломного навчання фахівців (стажування,
науково-дослідні роботи, аспірантура, докторантура та ін.).
1.4.6. Обмін студентами за програмами взаємного обміну (практики, науковопрактичні конференції, творчі конкурси, спортивні заходи тощо).
1.4.7. О бмін досвідом у галузі створення і захисту інтелектуальної власності.
1.4.8. В провадж ення у навчальний процес наукових розробок, виконаних науковцями
університетів
1.4.9. ] Іроведення спільних наукових досліджень і розробок.

2. ВЗА ЄМ Н І О Б О В 'Я З К И СТОРІН:
2.1. Д ля досягнення мети за цим Договором Сторони зобов'язую ться:
2.1.1. О бміню ватися наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що
становлять взаєм ний інтерес Сторін;
2.1.2. П еріодично проводити спільні консультації із погодж еної тематики для
обговорення питань спільної діяльності:
2.1.3. Цей Договір виконується відповідно до робочих програм співпраці

університетів, програми можуть змінюватися і доповнюватися за погодж енням Сторін.
2.1.4.Ф інансові умови співпраці визначаються в кожному конкретному випадку за
окремим узгодж енням університетів.
2.1.5. Виконувати інші юбов'язання, передбачені цим Договором і законодавством
України.
\ ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ:
3.1. Ведення спільних справ за цим Договором доручається У часнику-1.
3.2. У часн и к -1 діє на підставі цього Договору і довіреності, яку інший учасник надає
підписанням цього Договору.
3.3. Учасник-2 має право здійснювати контроль за діяльністю Учасника-1 в рамках
цього Договору, отримувати доступ до всіх документів щодо ведення спільних справ Сторін.
4. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ:
4.1. Цей Договір припиняється у разі, якщо досягнення поставленої мети стало
неможливим, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
5. ТЕРМ ІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДО ГО ВОРУ :
5 J . Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кож ної Сторони.
5.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з
обов'язковим складанням письмового документа.
5.3. Цей Договір діє 11 рої ягом 5 (п'яти) років і автоматично подовж ується на подальші
роки, якщо ж одна із Сторін не заявить у письмовій формі, не пізніш е ніж за шість місяців до
закінчення терміну д ії Д оговоре. про свій намір припинити дію даного Договору.
5.4. Учасники 'зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співпрацю
тільки до формального дотримання вимог, що містяться в цьому Д оговорі, а підтримувати
ділові контакти і вжити всіх необхідних заходів для забезпечення еф ективності та розвитку
їх зв'язків і досягнення спільної мети.
6. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН:
У Ч А С Н И К -1
Ж итомирський державний університет
імені Івана Ф ранка, вул. В. Бердичівська, 40
м. Ж итомир, 10008
Б а н к ів с ь к і реквізи ти :
Код
02125208
М ФО 811039
р/р
о*

35228002000089 УДК у Ж итомирській

УЧАСНИК-2
Глухівський національний педагогічний
університет імені О лександра Довженка
вул. Києво-М осковська, 24
м. Глухів Сумської обл., 41400
Б анківські реквізити:
УДКСУ у м. Глухів
МФО 837013
р/р 352232201013724
код 02125527

