ДОГОВІР
про співпрацю
між Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка
та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
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1.3.
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1. Загальні положення
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка в особі
ректора професора Курка Олександра Івановича, що діє на основі Статуту, та Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича в особі ректора професора Мельничука
Степана Васильовича, що діє на основі Статуту, (далі Сторони), висловлюючи бажання
розвивати взаємовигідне співробітництво у сфері освіти та науки, склали цей договір про
науково-освітню співпрацю факультету природничої і фізико-математичної освіти
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та
інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича.
Цей договір укладений з метою удосконалення освітнього процесу, наукового
співробітництва, розширення творчих зв’язків, встановлення ділових контактів, обміну
науково-педагогічною інформацією, інтеграції у світову систему вищої університетської
освіти.
У своїй діяльності кожна із Сторін керується законодавством України та Статутами
університетів.
Співробітництво обох університетів ґрунтується на високих принципах гуманізму та
просвіти.

2.Предмет договору
2.1. Співробітництво у сфері обміну сучасними методиками навчання.
2.2. Розширення інформаційного обміну між Сторонами щодо методичних розробок,
навчальних програм, звітів про НДР та інших матеріалів. Обмін інформацією про наукові
напрямки, що розробляються в університетах та становлять взаємний інтерес.
2.3. Проведення спільних наукових досліджень.
2.4. Обмін інформацією про проведення конференцій, семінарів, симпозіумів. Спільна
організація конференцій, семінарів та симпозіумів різного рівня, участь у них учених,
спеціалістів.
2.5. Розширення співпраці в галузі публікацій науково-освітніх праць ученими в науковопедагогічних збірках університетів, журналах і монографіях.
2.6. Розробка і взаєморецензування дидактичних і методичних матеріалів та навчальних
посібників.
2.5. Підвищення кваліфікації викладачів, проведення стажування науково-педагогічних
працівників, обмін досвідом, навчання в аспірантурі здобувачів наукового ступеня.
2.6. Обмін студентами за програмами взаємного обміну (вивчення окремих курсів, практики,
науково-практичні конференції, творчі конкурси, спортивні заходи тощо).
2.7. Обмін досвідом у галузі створення і захисту інтелектуальної власності.
2.8. Спільна участь університетів в конкурсах на здобуття міжнародних грантів.
2.9. Виконання інших погоджених угод, що випливають з мети цього договору і не суперечать
законодавству України та Статутам Сторін.
3. Обов’язки сторін
3.1. Забезпечувати в рамках своїх можливостей створення необхідних організаційних і
економічних умов співпраці і вирішення поставлених цим Договором питань.
3.2. Для виконання визначених завдань співпраці забезпечувати необхідними матеріальнотехнічними засобами за рахунок кожної із Сторін.
3.3. Фінансові умови співпраці визначаються в кожному конкретному випадку за окремим
узгодженням університетів.

4. Виконання та термін дії Договору
4.1. Цей Договір діє протягом п’яти років і автоматично продовжується на подальші роки, якщо
жодна із Сторін не заявить у письмовій формі (не пізніше за три місяці до закінчення дії
Договору) про свій намір припинити дію даного договору.
4.2.Сторони несуть відповідальність одна перед одною в межах взятих на себе зобов'язань згідно
з укладеним договором.
4.3. Сторони не несуть відповідальності за обставини, що виникають поза волею сторін. У разі
виникнення таких обставин в однієї із сторін, вона зобов'язується впродовж двох тижнів
письмово сповістити про це іншу сторону.
4.4. Усі суперечки між сторонами, які неможливо вирішити через перемовини або взаємні
консультації, розв'язуються в порядку, передбаченому законодавством.
4.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх
зобов’язань по цьому Договору у випадках, коли мають місце форс-мажорні обставини, такі
як: пожежа, повінь, землетрус або інше стихійне лихо, війна, військові дії будь-якого роду,
відмова або несправність у роботі обладнання, причина яких знаходиться поза контролем
Сторін, перебої та затримки в роботі мережі Інтернет, пов’язані з причинами, які знаходяться
поза сферою контролю Сторін, та які сталися не з їх вини, а також інші обставини, які не
могли бути передбачені чи відвернуті Сторонами.
4.6. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строки виконання зобов’язань по
Договору на період, що дорівнює строку дії форс-мажорних обставин. Сторона зобов’язана
повідомити іншу Сторону про форс-мажорні обставини негайно, як тільки їй стало відомо
про настання таких обставин
4.7. Для оперативного вирішення питань щодо реалізації даного Договору призначити
відповідальними особами:

від Глухівського національного
педагогічного університету
імені Олександра Довженка

КореневуІнну
Миколаївну

кандидата педагогічних наук, доцента,
декана факультету природничої і
фізико-математичної освіти

від Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича

- Марченка
Михайла
Марковича

доктора біологічних наук, професора,
директора інституту біології, хімії та
біоресурсів

5. Інші умови
5.1. Зміни, що можуть виникнути протягом дії договору, погоджуються між сторонами і
оформлюються додатковим договором.
5.2. Сторони дають згоду на збір та обробку їх персональних даних виключно з метою виконання
умов цього договору і лише в тому об’ємі, який потрібен для виконання цього договору.
6. Адреси Сторін
Глухівський національний педагогічний
Чернівецький національний університет
університет імені Олександра Довженка
імені Юрія Федьковича
вул. Києво-Московська, 24,
вул. Коцюбинського 2,
м.Глухів, Сумська обл., Україна, 41400
м. Чернівці, Україна, 58012
gnpu_dprf@mail.ru
office@chnu.edu.ua
Підписи Сторін
Ректор Глухівського національного
Ректор Чернівецького національного
педагогічного університету
університету імені Юрія Федьковича
імені Олександра Дврженка
•- .доктор фізико-математичних наук
доктор історичних наук
і/ії професор С.В.Мельничук
ІІХЖ їТТГг Ш.Л/7
професор О.І.І ЙОК

