
ДОI'ОВIР Jtg, .l'/4: /у
про науково-педагогiчне спiвробiтництво мiж

кременчуцьким нацiональним унiверситетом iMeHi Михайла Остроградського
та Схiдноукраiнським нацiональним унiверситетом iMeHi Вололимира Щаля

"jF, Гvfiulll 20 /9 о.

кременчуцький нацiональний унiверситет iMeHi Iиихайла
Остроградського, в особi ректора Загiрняка Михайла Васильовича, який дiс rrа
пiдставi Статуту з одного боку, та Схiдноукраiнський наrдiональний унiверситет
iMeHi Володимира Щаля в особi ректора Поркуян ольги ВiкторiвнИ, Що дiс на
пiдставi Статуту з iншого боку, (далi стороНИ) укладають цей договiр про
наступне:

1 прЕдI\4Ет договору
сторонИ домовляються спiлъно дiяти з MeToIo об'сднання зусиль у

вирiшеннi проблем i завдань ocBiTHboT дiяльностi вiдповiдно до вимог Болонськог.о
tIроцесу, навч€Lльно-методlгчноТ, науково-дослiдноТ та виховноТ роботи зi
сlудентами, обмiнУ досвiдом в означенiй сферi, впровадженнi iнновацiйнrтх
технолоГiй, взаемин у культурологiчнiй та соцiальнiй сферах.

2 ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВА
2.I ЩосЛiдження, розробка i прогнозування нових ocBiTHix технолорiй у

вищiй ocBiTi.

2. 2 сDормування сучасного науково-методичного забез печен ня I{авч ал ьного
гIроцесу,

2.З Стажування викладачiв, докторантiв i аспiрантiв.
2.4 Забезпечення сприятливих умов для пiдготовки наукових кадрiв вищоТ

квалiфiкацii.
2.5 I]iдготовка та видання спiльних наукових публiкацiй, монографiй,

пiдручникiв, навчальних rrосiбникiв.
2.6 РеЦеНЗУВаННя рукописiв монографiй, r-riдручникiв, навчальних

посiбникiв, авторефератiв докторських та кандидатських дисертацiй.
2.7 Органiзацiя та проведення спiльних наукових заходiв: конференцiй,

ceMiHapiB, круглих столiв, тижнiв науки та iH.

З ВЗЛСМШ ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
з.1 ГIриймати на свотй базi представникiв адмiнiстрацiт, виклалачiв та

аспiрантiв CTOPIH з метою обмiну досlзiдом в органiзацiТ наукових дос.ltiджеt1ь,
куJIьтурно-пiзнавального обмiну тощо.

3,2 СТВОРЮВаТИ УМОВи викладачам кожнiй iз CTOPIFI для пiдвишtення



квалiфiкацiТ за узгодженими програмами.
З.3 Iнформувати одна одну про HayKoBi досяl,нення та результати, отриманi

за напрямами науковоТ дiялъностi, у розвитку яких е взасмна зацiкавленiсть
CToPIH.

3.4 11роводити р€вом HayKoBi (соцiологiчнi, маркетинговi тощо)

дослiдження iз напрямкiв, якi визначаються i затверджу}оться СТОРОНАI\4И
спiльним тематичним планом дослiджень.

З.5 Сприяти виданню сцiльних наукових, навчальних та наочних
посiбникiв, пiдручникiв, спiльних монографiй у спiвавторствi.

3.6Сприяти участi cBoix спiвробiтникiв у наукових когrфереrлцiях, rцо

проводяться кожною iз CTOPIH, та публiкаrliТ резу.тrь,гатiв наукових дослiджень

у збiрниках наукових праць, якi видаються СТОРОНАN4И.
З.7 Надавати допомогу в органiзацii та методичному забезпе.-lеннi

навчального процесу.
З.8 Yci вищезазначенi заходи органiзовувати згiдно з попередньою

домовлеIтiстю CTOPIH i на пiдставi пiд(lrисання узгоджених планiв.
3.9 Iншi види вза€мовигiдноi дiяльностi виконуIоться СТОРОНАМИ на

пiдставi додаткових угод.

4 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH
4.1 СТОРОНИ несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або ненаJIежне

викоFIання умов Щоговору у межах прийняття обов'язкiв у порялку,
встановленому чинним законодавством.

4.2 Спiрнi питання вирiшуються шляхом Тх узгодження та укладаFIня

додаткових угод мiж СТОРОНАМИ.

5 TBPMIFr лIТ договору
5.1 ldоговiр вступас в силу з дня його пiдписання обома СТОРОНАМИ i дiс

tIротягом п'яти poKiB.

5.2 ГIiсля закiнчення TepMiHy дiТ /{оговiр пролонгу€ться на п'ять poKiB за

умови, що жодна зi CTOPIH не висловить заперечеtIь за один мiсяць до
закiнчення TepMiHy дiТ цього Щоговору.

5.3 Щоговiр може бути розiрваний за взасмною зl,олою C]'OPIH або за
irriцiативи однiсТ зi С'ГОРIН iз обов'язковим tlовiломзlеIlням iHruoT, не пiзнiIrrе

нiж за один мiсяць до розiрвання Щоговору.
5.4 Щоговiр укладено у 2-х гtримiрниках, кожен з яких мас однакову

юридичну силу, пiдписуеться СТОРОНАМИ i зберiга€ться шо одному
примiрнлlку у кожноi СТОРОНИ.



б прикIнцЕвI положЕння
6.1 Сторони у своТй дiяльностi керуються Законом УкраТни <Про ocBiTy>>,

<Про вищу ocBiTy>>, Щержавною нацiональноIо програмою <OcBiTa>>, Законом
УкраТни пПро наукову i науково-технiчну дiялт,нiсть>>, Наказом VIОН УкраIни
<Щодо затвердження прiоритетних напрямкiв вищих навчальних закладiв та

наукових установ)), Положенням про освiтньо-квалiфiкаrriйнi piBHi (ступеневу

ocBiTy), чинним законодавством, Статутами CTOPIH та цим Щоговором, Bci
питання, пов'язанi з виконанням Щоговору, вирiшуються СТОРОНАМИ
вiдповiдно до чинного законодавства.

6.2 /{оговiр не впливас на обов'язки cTopiH щодо iнших дiючих чи

майбутнiх договорiв, а також взаемовiдносини з третiми СТОРОНАМИ.
6.3 Yci змiни та доповнення до цього Щоговору е дiйсними, якщо ix

оформлено у письмовiй формi та пiдписано СТОРОНАVlИ.

7IОРИДИЧШ АДРВСИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
Схiдноукраiнський нацiональний Кременчуцький нацiональний

унiверситет iMeHi Володимира !аля унiверситет
iMeHi МIихайла Остроrрадського

9З400, м. Ссвсродонецьк,
пр. I_{ентральний, 59-а
тел./факс : (06а5)а-0З -42
E-mai1 : uni@snu.edu.ua
Веб-сторiнка: https ://snu.edu.ua

О.В. Порк

39600, м. Кременчук,
вул. Першотравнева,20
тел.: (5366) З-62-|1
факс: (5366) 3-б0-00
E-mail : secr@kdu.edu.ua
Веб-сторiнка: www.kdu.edu.ua

М. В. Загiрняк


