
ДОГОВІР
ПРО ТВОРЧЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

м. Запоріжжя, м. Дніпро, «/оі » & £  2017 р.

Запорізький національний технічний університет в особі ректора, д.т.н., професора Бєлікова 
Сергія Борисовича, що діє на підставі Статуту з одного боку, та Державний заклад 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», надалі -  ДЗ «ДМА» в особі ректора, член
кор. НАМИ України, професора Перцевої Тетяни Олексіївни, що ліс на підставі Статуту, з 
іншого боку, що в подальшому будуть зватись «Сторонами» з метою ефективного розвитку 
співробітництва в освітньо-науковій діяльності в галузі охорони здоров'я, уклали цей договір про 
наступне:

І ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ
На підставі укладеного договору про творче співробітництво «Сторони» мають наміри щодо 

проведення спільних наукових, в тому числі прикладних та фундаментальних досліджень для 
досягнення сумісних науково-практичних цілей на підгрунті взаємної зацікавленості у вирішенні 
завдань, які стоять перед установами.

Метою науково-технічного співробітництва «Сторони» вважають;
задоволення на взаємовигідній оснрві потреб сторін у науково-технічній продукції, 
наукових розробках;
впровадження спільних науково-технічних продуктів у практичну діяльність установ 
та організацій в Україні і за кордоном;
отримання конкурентоспроможної науково-технічної продукції, підготовка та 
підвищення кваліфікації кадрів.

II НАПРЯМКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
1. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів в межах компетенції сторін, 

підготовка фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук, докторів 
філософії), здійснення спільних методичних та наукових видань.

2. Дослідження фізичного розвитку, функціонального стану, фізичної працездатності 
та фізичного стану населення України.

3. Розробки в галузі охорони здоров’я стандартів та протоколів надання 
реабілітаційної допомоги засобами фізичної культури.

4. Вдосконалення та розвиток засобів фізичної реабілітації при відновленні осіб, які 
постраждали внаслідок захворювання або травм.

5. Дослідження сучасних аспектів фізичної реабілітації школярів з ослабленим зором.
6. Напрацювання сучасних науково-методичних підходів та практичного втілення 

заходів з самостійних фізичних тренувань для збереження здоров’я .
7. Розробка і застосування сучасних інформаційних технологій в фізичній та 

реабілітаційній медицині.
8. Інші науково-технічні напрямки, що знаходяться в межах спільної зацікавленості 

Сторін.

III ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
1. Проводити спільні наукові дослідження по напрямкам у відповідності до розділу II 

цього договору.
2. Обмінюватись вихідними даними та методичними матеріалами за напрямками 

спільної діяльності.



3. Проводити спільні консультації, наради за сумісною тематикою для оШ Ш рення 
питань творчого співробітництва.

4. Надавати наукові відгуки на надані матеріали та висновки о реалізації досліджень 
іншої Сторони.

5. Проводити спільні роботи за договорами з третіми особами з використанням 
спільних науково-технічних доробок.

6. Обмінюватись науково-технічною інформацією за напрямками спільних досліджень, 
запрошувати представників іншої Сторони на конференції та семінари, що можуть 
мати спільний інтерес, сприяти науковим публікаціям один одного у власних 
періодичних наукових виданнях.

7. Залучати в якості співавторів та за їх згодою представників іншої Сторони для 
розробки підручників, навчальних посібників та інших учбово-методичних 
матеріалів.

IV ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
1. Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами та діє до 

31.12.2021 р.
2. Цей договір може бути розірваний в односторонньому порядку, в разі, коли Сторона -  

ініціатор розірвання, сповістить іншу Сторону про свої наміри за два тижні до його 
розірвання.

V ІНШІ УМОВИ
1. Цей договір не несе комерційної складової і на передбачає взаєморозрахунків сторін. 

Комерційні відносини сторін, що можуть виникнути при виконанні цього договору, 
мають бути передбачені окремою угодою.

2. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні, якщо вони складені у письмовій 
формі та завізовані обома Сторонами.

3. Цей договір складено у двох оригінальних екземплярах, по одному для кожної зі Сторін.

VI АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Запорізький національний 
університет: 69063, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64 
тел./ф. (061)769-83-23

технічний ДЗ «ДМА»: 49044, м. Дніпро.
вул. Володимира Вернадського. 9.
Тел.: 0562-31-22-71. факс 056-744-07-26

Від ЗНТУ:

С.Б. Бєліков

України, професор 

Т.О. Перцева
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