
ДОГОВІР
про науково-технічну та науково-педагогічну діяльність

м. Житомир "10" березня 2021 р.

Житомирський державний університет імені Івана Франка в особі ректора Галини 
КИРИЧУК, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони (Сторона-1) та Інститут прикладної 
математики і механіки НАН України в особі ректора Ігоря СКРИПНІКА, який діє на підставі 
Статуту (Сторона-2), з іншої сторони (разом за текстом -  Сторони), дійшовши згоди з усіх 
істотних умов, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом Договору є співпраця між Сторонами у сфері науки та освіти з метою 

запровадження європейських стандартів у сфері освітньої діяльності та підготовки майбутніх 
фахівців, ефективного використання наявних інтелектуальних і матеріальних ресурсів, 
посилення авторитету і престижу обох Університетів, а саме:

1.1.1. Сторони зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для 
досягнення, у відповідності з цим Договором, певної мети, що не суперечить законові.

1.1.2. Спільна діяльність за цим Договором здійснюється без об'єднання вкладів Сторін у 
вигляді грошових коштів, іншого майна.

1.1.3. 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.

2. МЕТА СПІВПРАЦІ
2.1.Метою співпраці є консолідація науково-педагогічного потенціалу, підвищення 

кваліфікації викладачів, що здійснюється у формі:
- спільного проведення науково-дослідних робіт, конференцій, семінарів, круглих столів

тощо;
- спільної участі у національних та міжнародних грантових програмах, розробки та 

реалізації спільних проектів;
- підготовки підручників, навчальних посібників та іншої навчально-методичної 

літератури для споріднених спеціальностей;
- залучення науково-педагогічних працівників обох Сторін до проведення занять, 

практик, до участі у роботі Державних екзаменаційних комісій тощо відповідно до чинного 
законодавства;

- надання можливості користування бібліотечними фондами в установленому порядку;
- проведення спільних культурних, спортивних та інших заходів тощо.

3. ПРАВА ТА ОБО В’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Для досягнення мети за цим Договором Сторони зобов'язуються:
3.1.1. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що становлять 

взаємний інтерес Сторін.
3.1.2. Періодично проводити спільні консультації із погодженої тематики для 

обговорення питань спільної діяльності.
3.1.3. Надавати можливість учасникам освітнього процесу вивчати досвід іншої 

Сторони з організації навчальної, наукової та інших видів діяльності.
3.1.4. Приймати науково-педагогічних працівників для проходження ними стажування 

на відповідних кафедрах на безоплатній основі.
3.1.5. Надавати можливість викладачам, які проходять стажування, користуватися в 

установленому порядку бібліотечними фондами, навчально-методичними та іншими 
матеріалами.

3.1.6. Проводити спільні наукові дослідження, публікувати їх результати у фахових 
українських та закордонних виданнях; проводити спільні конференції, семінари, круглі столи 
тощо.



3.1.7. Виконувати інші зобов'язання, передбачені цим Договором і законодавством 
України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором

сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
4.2. Сторони не несуть майнової та фінансової відповідальності за неповне, або 

неналежне виконання угоди. Даний договір є безоплатним.

5.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.
5.2. У випадку виникнення правовідносин, що не врегульовані цим Договором, Сторони 

керуються чинним законодавством України.
5.3. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співпрацю тільки 

до формального дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, а підтримувати ділові 
контакти і вжити всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх зв'язків 
і досягнення спільної мети.

5.4. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до "10" 
березня 2026 р.

5.5. Чинність Договору припиняється достроково та в інших випадках передбачених 
законами України:

- за письмовою взаємною згодою сторін;
- за ініціативою однієї зі сторін за умови невиконання або неналежного виконання 

договору іншою стороною.
5.6. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою обох сторін у 

вигляді додаткових угод.

5. ТЕРМ ІН ДІЇ ТА ІНШ І УМОВИ ДОГОВОРУ

6. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН:
СТОРОНА-1 СТОРОНА-2 
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