
ДОГОВІР V / ' 4 / 
про співробітництво у галузі освіти і науки між 

Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара 
та Мелітопольським інститутом екології та соціальних технологій 

Університету «Україна» 

« » Q ^ 2021 р. м.Дніпро 
iV 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (далі 
ДНУ) в особі в.о.ректора Соколенко Ольги Леонідівни, яка діє на підставі 
Статуту ДНУ, та Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 
Університету «Україна» в особі ректора директора Лисенка Валерія 
Івановича, який діє на підставі Статуту MIECT Університету «Україна», 
(разом та надалі Сторони) враховуючи взаємну зацікавленість у співпраці, 
прагнучи розширити та зміцнити співробітництво працівників науки і освіти, 
керуючись законодавством України, підписали цей Договір про таке. 

1. Предмет та мета Договору 

1.1 Предметом Договору є співробітництво, що ґрунтується на 
принципах партнерства та спільності інтересів у галузі освіти і науки. 

1.2 Метою Договору є розвиток та раціональне використання 
інтелектуального та матеріального потенціалу Сторін, розширення та 
поглиблення змісту їх освітньої та наукової діяльності. 

2. Напрями співробітництва 

Формуються у відповідності до законодавства України («Про наукову 
та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», та інш.) 
Співробітництво Сторін здійснюється на рівні їх навчальних та наукових 
структурних підрозділів (інститутів, факультетів, центрів, кафедр, бібліотек 
тощо). 

2.1 За напрямами співробітництва у галузі освітньої та науково-
методичної діяльності Сторони передбачають: 

2.1.1 Обмін адміністративним, організаційно-методичним та правовим 
досвідом у сфері вирішення тактичних та стратегічних питань освітньої 
діяльності Сторін. Залучення провідних фахівців ДНУ та МДПУ для 
спільного викладання гуманітарних, природничих, технічних та соціально-
економічних дисциплін. 

2.1.2 Обмін науково-методичною та періодичною літературою, що 
видається в обох університетах. 

2.1.3 Взаємний обмін навчальними планами та програмами, іншими 
видами науково-методичного забезпечення освітнього процесу. 

2.1.4 Надання можливостей для проходження стажування та 
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підвищення кваліфікації науково-педагогічними та науковими працівниками 
закладу вищої освіти -партнера. 

2.1.5 Підготовку спільних та на замовлення третьої Сторони 
тематичних методичних посібників, підручників тощо. 

2.2 За напрямами співробітництва у галузі наукової діяльності 
Сторони передбачають: 

2.2.1 Обмін на паритетних умовах інформацією щодо результатів 
прикладних і фундаментальних досліджень за напрямами, що знаходяться в 
сфері спільних фахових інтересів Сторін. 

2.2.2 Спільну організацію міжнародних конференцій, симпозіумів, 
семінарів. 

2.2.3 Публікацію науково-педагогічних та наукових статей у фахових 
виданнях двох університетів на паритетних умовах. 

2.2.4 Сприяння захисту кандидатських та докторських дисертацій 
співробітниками ДНУ у спеціалізованих радах МДГ1У та захист 
кандидатських та докторських дисертацій співробітниками МДПУ у 
спеціалізованих радах ДНУ. 

2.2.5 Підготовку спільних наукових проектів для фінансування 
національними і міжнародними фондами та їх виконання. 

2.2.6 Сприяння у роботі з інформаційними ресурсами закладу вищої 
освіти-партнера науковим, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, 
докторантам. 

2.3 За напрямами співробітництва у галузі виховання та соціально-
гуманітарній сфері Cmopnu передбачають: 

2.3.1 Обмін виставками творів мистецтва і студентської творчості, 
виступами художніх колективів, спортивними делегаціями тощо. 

2.3.2 Вивчення та впровадження позитивного досвіду роботи 
молодіжних і профспілкових організацій Сторін. 

2.3.3 Започаткування та розвиток співпраці між органами 
студентського самоврядування Сторін. 

2.3.4 Запрошення делегацій Сторін у зв'язку з підведенням підсумків 
співробітництва, підписання робочих програм, угод між структурними 
підрозділами, а також знаменними подіями й датами в житті Сторін і 
держави. 

3. Принципи співробітництва 

3.1 Сторони здійснюють співробітництво в рамках цього Договору 
відповідно до вимог законодавства України, в межах їх повноважень, 
керуючись принципами рівноправності та захисту інтересів один одного. 

3.2 Сторони оперативно і комплексно використовують свої потенціали 
при виконанні спільних дій, передбачених даним Договором. 

3.3 Сторони для координування заходів, передбачених даним 
Договором, можуть призначати по одному представнику з кожної сторони. 
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4. Права Сторін 

4.1 Для реалізації дії цього Договору Сторони мають право 
здійснювати будь-які дії, що не суперечать законодавству України та 
положенням статутних документів Сторін. 

4.2 Для забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію цього 
Договору, Сторони мають право використовувати власні кошти і матеріальну 
базу, а також залучати активи третіх сторін. 

5. Строк дії договору 

5.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами та скріплення їх печатками. 

5.2 Цей Договір діє протягом п'яти років. 
5.3 Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї із 

Сторін у разі невиконання другою Стороною своїх зобов'язань. У даному 
випадку всі невигідні наслідки дострокового розірвання Договору 
покладаються на винну Сторону. 

6. Відповідальність сторін 

6.1 За невиконання або неналежне виконання своїх договірних 
зобов'язань, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством 
України. 

7. Порядок вирішення спорів 

7.1 Усі спори та розбіжності щодо виконання умов цього Договору 
вирішуються шляхом переговорів. 

7.2 У разі, якщо спори та розбіжності не будуть врегульовані шляхом 
переговорів між Сторонами, вони підлягають вирішенню в судовому порядку 
відповідно до законодавства України. 

8. Інші умови 

8.1 Даний Договір не обмежує прав Сторін щодо застосування ними 
інших форм співробітництва і не підміняє їх. 

8.2 Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою 
Сторін, шляхом оформлення Додаткової угоди. 

8.3 Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов'язання за 
даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони 
Договору. 

8.4 Даний Договір має відношення лише до взаємодії Сторін у сферах 
науки і освіти. 
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8.5 У випадку виникнення майнових стосунків укладаються окремі 
договори. 

8.6 У випадку створення об'єктів права інтелектуальної власності за 
результатами спільної діяльності укладається окрема угода про розподіл 
майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. 

8.7 Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках 
українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному 
примірнику для кожної зі Сторін. 

8.8 У випадках-, не передбачених цим Договором, Сторони керуються 
законодавством України. 

8.9 Додаткові угоди та додатки до даного Договору являються його 
невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у 
письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 

9. Юридичні адреси і підписи Сторін 

Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара 
просп. Гагаріна, 72, 
м. Дніпро, 49010 
Тел. (056) 374-98-22, 374-98-01, 
факс: (056) 374-98-42 
E-mail: rector.dnu@gmail.com 

Мелітопольський інститут екології 
та соціальних технологій 
Університету «Україна» 
вул. Інтеркультурна, 380; 
м. Мелітополь, 72316, 

тел./факс (0619) 44 44 36, 
e-mail: miest.melitopol@gmail.com 

В. о.ректора 
Дніпровського національного 
унів Олеся Гончара 

>а СОКОЛЕНКО 

Директор 

епій ЛИСЕНКО 
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