
Д О Г О В І Р М / М
ПРО НАУКОВЕ ТА ПЕДАГОГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

м. Умань « 27- »  12____ 2019 р.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
в особі ректора Загірняка Михайла Васильовича, що ліс на підставі Статуту, 
далі КрМУ з однієї сторони та Уманський національний університет 
садівництва в особі ректора Непочатенко Олени Олександрівни, що діє на 
підставі Статуту, далі УНУС - з другої сторони, надалі разом за текстом - 
Сторони, уклали Договір про наукове та педагогічне співробітництво.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони домовляються спільно діяти з метою об’єднання зусиль у 
вирішенні:

- наукових та прикладних проблем і завдань розробки та обгрунтування 
техніко-економіиних рішень системної протидії глобальним антропогенним 
викликам;

- проблем і завдань освітньої діяльності відповідно вимог до начального 
процесу, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи зі 
студентами, обміну досвідом її означеній сфері, впровадженні інноваційних 
технологій, взаємин у культурологічній та соціальній сферах.

1.2. Дослідження, розробка і прогнозування нових освітніх технологій у 
вищій освіті.

і .3. Формування сучасного науково-методичного забезпечення 
навчального процесу.

1.4. Стажування викладачів, докторантів і аспірантів.
1.5. Забезпечення сприятливих умов для підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації.
1.6. Підготовка та видання спільних наукових публікацій, монографій, 

підручників, навчальних посібників.
1.7. Рецензування рукописів монографій, підручників, навчальних 

посібників, авторефератів докторських та кандидатських дисертацій.
1.8. Організація та проведення спільних наукових заходів: конференцій, 

семінарів, круглих столів, тижнів науки та ін.

2. ВЗЛСМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Приймати на своїй базі представників адміністрації, викладачів та 
аспірантів Сторін з метою обміну досвідом в організації наукових досліджень, 
навчального процесу та культурно-пізнавального обміну тощо.



2.2. Створювати умови викладачам кожній із Сторін для підвищення 
кваліфікації за узгодженими програмами.

2.3. Інформувати одна одну про наукові досягнення та результати, 
отримані за напрямами наукової діяльності, у розвитку яких є взаємна 
зацікавленість Сторін.

2.4. Проводити разом наукові (технічні, економічні, соціологічні, 
маркетингові тощо) дослідження із напрямків, які визначаються і 
затверджуються Сторонами спільним тематичним планом досліджень.

2.5. Сприяти виданню спільних наукових, навчальних та наочних 
посібників, підручників, спільних монографій у співавторстві.

2.6. Сприяти участі своїх співробітників у наукових конференціях, що 
проводяться кожною із Сторін, та публікації результатів наукових досліджень у 
збірниках наукових праць, які видаються Сторонами.

2.7. Надавати допомогу в організації та методичному забезпеченні 
навчального процесу.

2.8. Усі вищезазначені заходи організовувати згідно з попередньою 
домовленістю Сторін і на підставі узгоджених планів.

2.9. Інші види взаємовигідної діяльності виконуються Сторонами на 
підставі додаткових угод.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов Договору у межах прийняття обов’язків у порядку, 
встановленому чинним законодавством.

3.2. Даний Договір про творчу співдружність виконується Сторонами без 
взаємних витрат, на громадських засадах.

3.3. Жодна із Сторін не повинна передавати свої права та зобов'язання за 
Договором третій стороні.

3.4. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним 
цивільним законодавством.

3.5. Спірні питання вирішуються шляхом їх узгодження та укладання 
додаткових угод між Сторонами.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір вступає в силу з дня її підписання Сторонами і діє протягом 
п’яти років.

4.2. Після закінчення терміну дії Договір пролонгується на п’ять років за 
умови, що жодна зі Сторін не висловить заперечень за три місяці до закінчення 
терміну дії Договору.
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4.3. Договір може бути розірвано достроково за взаємною згодою Сторін 
або за ініціативи однієї зі Сторін із обов’язковим повідомленням іншої, не 
пізніше ніж за три місяці до розірвання Договору.

4.4. Договір укладено у 2-х примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу, підписується Сторонами і зберігається по одному примірнику у 
кожної Сторони.

5.1. Сторони у своїй діяльності керуються Законом України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», Державною національною програмою «Освіта», Законом 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Наказом МОН України 
«Щодо затвердження пріоритетних напрямків вищих навчальних закладів та 
наукових установ», Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу 
освіту), чинним законодавством, Статутами Сторін та Договором. Всі питання, 
пов’язані з виконанням Договору вирішуються Сторонами відповідно до 
чинног о законодавства.

5.2. Договір не впливає на обов’язки Сторін щодо інших діючих чи 
майбутніх договорів та угод, а також взаємовідносини з третіми сторонами.

5.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору є дійсними, якщо їх 
оформлено у письмовій формі та підписано Сторонами.

5. ПРИКІПІ ЩВІ ПОЛОЖЕННЯ

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
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