
ДОГОВІР  
ПРО СПІВПРАЦЮ

м. Слов’янськ « 2016 р.

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний 
університет» (далі -  Університет) в особі ректора професора Омельченко Світлани 
Олександрівни, що діє на підставі Статуту Університету, з одного боку, і Інститут 
прикладної математики і механіки Національної академії наук України (далі -  
Інститут) в особі директора Скрипніка Ігоря Ігоровича, що діє на підставі Статуту 
Інституту, з іншого боку, разом іменовані Сторонами, уклали цей Договір про 
наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є співпраця між Сторонами, що сприяє 

розвитку відносин і здійсненню  співробітництва у сфері науки і освіти. 
Співпраця між Сторонами буде здійснюватись в формі спільної організації науково- 
дослідної та освітньої діяльності шляхом проведення спільних наукових та 
освітніх заходів, в тому числі обмін викладачами та науковцями, стажування на 
базі партнерів; організація спільних наукових проектів, в тому числі 
конференцій, нарад, семінарів та круглих столів; створення консорціуму для участі 
у грантах; здійсненню обміну навчальною, науковою і методичною літературою; 
спільні публікації наукових праць у збірках, які видаються Сторонами; взаємна 
допомога в підвищенні рівня підготовки та атестації наукових та науково- 
педагогічних кадрів та інше. Договір передбачає об ’єднання зусиль спрямованих 
на підвищення якості підготовки здобувачів вищ ої освіти, а також підготовки 
кадрів вищої кваліфікації для Донецького регіону.

2. Умови дії Договору
2.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами.
2.2. Договір може бути змінений або доповнений. Усі зміни повинні бути 

узгоджені Сторонами в письмовій формі та набирають чинності з моменту їх 
підписання.

2.3. Договір укладається строком на п ’ять років і вважається продовженим на 
той же строк і на тих же умовах, якщо жодна із Сторін за тридцять календарних днів 
після закінчення терміну дії Договору не подасть повідомлення про припинення його 
дії у письмовій формі.

2.4. У разі зміни керівництва договір не втрачає силу. Необхідним є письмове 
повідомлення Сторони-партнера про зміни.

2.5. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, у випадку ліквідації або 
реорганізації однієї із Сторін і в інших, передбачених законом випадках.

2.6. Договір встановлює наступний порядок відносин між Сторонами:
- рівність інтересів обох Сторін;
- рівні права у прийнятті рішень у рамках напрямків Договору;
- делегування права представлення інтересів однієї Сторони іншій Стороні за 

спільною згодою з питань, що належать до цього Договору.

3. Зобов’язання Університету
3.1 Сприяти в реалізації спільних напрямків співробітництва у порядку, розмірі



і засобами, передбаченими цим Договором.
3.2. Допомога в підвищенні рівня підготовки та атестації наукових та 

науково-педагогічних кадрів, а саме забезпечити доступу до фондів бібліотеки 
Університету співробітникам та аспірантам Інституту; сприяння розміщенню 
іногородніх аспірантів Інституту в гуртожитку Університету та сприяння проведенню 
необхідного медичного обслуговування аспірантів Інституту в здоровпункті 
Університету.

3.3 Сприяння залученню  професорсько-викладацького складу, аспірантів, 
магістрантів і студентів Університету до проведення спільних наукових заходів.

3.4. Сприяти розвитку співробітництва з Інститутом.

4. Зобов’язання Інституту
4.1 Проводити профорієнтаційну роботу серед студентів випускних курсів та 

викладачів університету щодо напрямів та спеціальностей, за якими в Інституті 
здійснюється підготовка здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та 
доктора наук.

4.2. У разі виникнення необхідності проводити підвищення кваліфікації 
викладачів Університету, а також стажування за спеціальностями Інституту.

4.3. Приймати для проходження практики студентів Університету відповідних 
Інституту спеціальностей, забезпечувати їх відповідним керівництвом та необхідним 
науково-методичним матеріалом для здійснення наукової роботи в системі НАН 
України.

4.4 Виявляти студентів, які мають фізико-математичні здібності, з метою 
залучення до наукової роботи в системі НАН України під керівництвом провідних 
науковців Інституту.

4.5 Надавати студентам, аспірантам та викладачам Університету інформацію 
про міжнародні конкурси, гранти, стажування, проекти та літні школи.

4.6. Здійснювати співробітництво між вченою радою Інституту та фізико- 
математичним факультетом Університету.

4.8. Сприяти розвитку співробітництва з Університетом.

5. Фінансові взаємовідносини Сторін
5.1. Цей Договір не створює матеріальних і майнових зобов’язань Сторін. У 

разі виникнення питань, що передбачать фінансові збов’язання, всі питання 
вирішуються складанням відповідного договору.

5.2. Питання матеріального забезпечення заходів, що проводяться в рамках 
цього Договору, визначаються в кожному окремому випадку за погодженням Сторін 
відповідно до чинного законодавства України .

6. Додаткові умови
6.1 Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання 

додаткових угод.
6.2 Цей договір не створює матеріальних та фінансових зобов’язань між 

Сторонами.
6.3 Ця угода може бути розірвана: за згодою сторін; у разі ліквідації чи 

реорганізації однієї зі Сторін; в інших передбачених законом випадках.
6.4 Питання співпраці Сторін, які не передбачені чинним Договором 

регулюються за домовленістю Сторін та оформлюються у вигляді додаткової угоди.
6.5 Договір укладено у двох примірниках українською мовою, по одному для 

кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.



7. Ю ридичні адреси Сторін

Інституту прикладної 
математики і механіки НАІІ України

84100, м. Слов’янськ,
Донецька обл., Україна 

овольського, 1,

ДВНЗ «Донбаський державний 
и сд а го гі ч н и й у ні в ер ситет»

84116, м. Слов’янськ,
Донецька обл., Україна 
вул. Г. Батюка, 19,


