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про науково-педагогiчне спiвробiтництво Mixt

КреметrчуIdьким нацiональним унiверситетом iMeHi N4ихайла ОстрограДСЬКОГО

та ЩерхtавI{им Закладом <Луганський нацiональний унiверситет iMeHi ТаРаСа

ТL[евченка>

uJ/, fu,tel-rr,t ZO_Цp.

-___7-D-
Кременчутдький нацiональний унlверситет iMeHi N4ихайла

остроградського, в особi ректора Загiрняка N4ихайла Васильовича, який дlе на

пiдставi Статуту з одного боку, ,га f{ержавним Зак-шадом кЛуганський

нацiональний унiверситет iмегti Тараса ТТIевченка)) в особi ректора СаВЧеНКа

Сергiя Вiкторовича, Iдо дiс на пiдставi Статуту з iншого боку, (далi СТОРОFIИ)

укладаIоть цей договiр про наступне:

l првдN4Ет договору
СТОРОНИ домовляються спi.тtьно дiяти з MeToIo об'еднання ЗУСИЛЬ У

вирirтrеннi проб.lrем i завдань ocBiTHboT дiяльностi вiдповiлно до вимог Болонсъкого

процесу, наtsLIаJIьно-методи.]FIоТ, науково-дослiдгrоТ та виховнОТ РОбОТИ Зi

студентами, обмiну досrзiдом в означенiй сферi, впровадженнi iнновацiйних

технологiй, взаемин у куJrьтурологiчнiй,га corlia:tbнiй сферах.

2 ФОРN4И СПIВРОБIТНИЦТВА
2.I ЩослiдясенЕIя, розробка i прогнозування нових ocBiTrrix технологiй У

виrцiй ocBiTi.

2.2 ФормуваI]ня сучасIIого науково-методичного забезпечеFIня навLIальцого

tIроцссу.

2.З СтажуванFIя викладачiв, докторантitз i аспiрантiв.

2.4 ЗабезшеLIення сприятливих yN{oB д(ltя lliдготовки наукових кадрiв вищоТ

квалiфiкацiТ.

2.5 ГIiдготовка та вилання спiльгIих наукових публiкацiй, монографiй,

пiдручникiв, навчалъ}Iих посiбникiв.
2.6 Рецеriзуваншя рукоrrисiв п,rотrографiй, пiдру.tгtикiв, навчальних

посiбникiв, авторефератiв локторських та кандидатських дисертацiй.

2.7 Оргаrriзацiя та проведеFIня спiлъних наукових заходiв: конференцiй,

ceMiHapiB, круглих столiв, тижлtiв науки та iH.

з взлеN4нI оБов,язки CTOPIH
3.1 ГIриiiмати на своТй базi представникiв адмirriстрацiТ, ВикЛаДачiВ Та

аспiраrrтiв CTOPIFI з MeToIo обмiгrу досвiдом в органiзацiТ rrаукових дослiдх<енъ,

культурно-пiзнавальIf ого обмiгrу тощо.



З,2 Створювати умови викладачам кохtнiй iз CTOPIH для пiдвищення
квалiфiкацiТ за узгодженими програмами.

З.З IНфОРМУВаТи одна одну про HayKoBi досяr,I{ення та резулътати, отриманi
за напрямами науковоi дiяльностi, у розвитку яких с взасмна зацiкавленiсть
CTOPIFI.

З.4 ПРОВоДити за згодою cTopiH rIayKoBi (соцiо;rогiчнi, маркетинговi тощо)
дослiдrкення iз напрямкiв, якi визначаIоться i затверджуIоться сторонАN4и
спiльним тематичлIим планом дос;riджень.

З.5 Сприяти виданнIо спiльних наукових, наRчальних та наочних
посiбникiв, rriдручникiв, спiльних монографiй у спiвавторствi.

3"6СПРИяти Участi своiх спiвробiтrtикiв у наукових конференцiях, що
проводяться кожното iз CTOPIH, та пуб.lriкацiТ результатiв наукових дослiджеrtь
у збiрниках наукових праць, якi видаються СТОРОНАМИ.

З.7 НаДаВати Допомогу в органiзацiТ та методичному забезпеченtli
навчаJIьного процесу.

З.8 Yci ВиrЦеЗаЗначегti заходи органiзовувати згiдгtо з попередньоIо
домовленiстю C]-OPIH i на пiдст:авi шiдписання узгоджеIлих планiв.

З.9 Iншi 1]иди взаемовигiдноТ лiялыIостi виконуIоться СТОРОНАN4И rra
пiдставi додаткових угод.

4 ВIДПОВIДАJIЬНIС]'Iэ CTOPIFI
4.1 СТОРОНИ НесУть вiдгrовiлальнiс,гь за невиконаFIFIя або Ifеналежне

виконання умов Щоговору У ме}ках прийняття обов'язкiв у порядку,
tsстановлеIIому чинним законодавством.

4.2 СПiРНi питання вирirпуються шIляхом Тх узгодх(еt{ня ,га 
укладання

додаткових угод мiж СТОРОFIАN4И.

5 TEPN4IH дri договору
5,1 Щоговiр Rступае в сиJIу з дня його пiдписання СТОРОНАN4И i дiс

протягом п'я,lи poKiB.

5.2 Пiсля закiнчення TepMirry дiТ /{оговiр пролонгу€ться на п'ять poKiB за
УМОВИ, U{О ЖОДНа Зi CTOPIH FIе RислоI]ить заперечень за один мiсяць до
закiнчення TepMirTy дiТ цього Щоговору.

5.3 Щоговiр може бу,ги розiрваний за взасмною згодоIо CTOPIH або за
irriЦiативи однiсТ зi CTOPIH iз обов'язковим повiдомленням iншоi, не пiзнiше
нiж за один мiсяць дцо розiрвання Щоговору.

5.4 !ОГовiр Укладено у 2.х примiрниках, кожен з яких мас однакову
IОРИДLIЧFIУ СlаЛУ, пiдписуеr,ься СТОРОНАVIИ i зберiгаеться по одLIому
примiрнику у кожноi СТОI]ОFIИ.



6 прикIншвI полохtЕннrl
6,1 СтоРони У своТЙ дiяльноСтi керуrоться Законом Украiни <Про ocBiTy>,

uПРО ВИЩУ ocBiTY>>, ЩеРХtавною нацiональною програмоrо <ocBiTa>>, законом
УкраiнИ пПрО HayKoL]Y i науковО-технiчrrУ дiяльнiсть>>, Наказом МоН Украiни
<Щодо затвердження прiоритетних напрямкiв вищих навчальних закладiв та
наукJвих устаLIов)), Положе}tllям про освiтнъо-квалiфiкацiйнi piBHi (ступеневу
ocBiTy), чиннлIм законодавст]зом, Статутами CTOPIH та цим Щоговором.

6,2Усi питання, пов'язацi з виконанням цього Щоговору, вирiшуIоться
стороНАмИ вiдшовiдно до чинного законодавства.

б,3 Щоговiр не впливаС I{a обов'язки сторir-r rцодо iнших дiючих чи
майбутrriх договорiв, а такояt взасмовiдносигtи з третiми Сl'орондN4и.

6.4 yci змiни та доповнення до цъого Щоговору с дiйсними, якщо ii
оформлено у письмовiй формi та пiдписано СТоронАN4и.

7IоридичI lI

Щер>rсавний Заклад <Луганський
нацiона.пьний унiверситет iMeнi
Тараса ТIIев.лелtка>>

92] 00, м. Старобiльськ,
площа Гоголя, 1

,гел.: 0508029199
факс: (0646 \) 2-40-6\
E-mai 1 : mail@luguniv. edu.ua
Веб-сторiнка: luguniv. edu.ua

Ректор ЩЗ <Луганський
нацiональний унiверситет iMeHi

ЛДРЕСИ ТЛ ГIIДПИСИ CTOPIH
Кремеrrчуцъкий нацiональний
унiверситет
iMeгri N4ихайла Осrроградсъкого

39б00, м. Itременчук,
вул. Перrrrотравнев а, 20
тел.: (5З 66) З-62-1]
факс: (5366) З-б0-00
E -mail : secr.@kdu.edu.ua
В еб-сторiнка: www.kdu. edu.ua
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