
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
№ т і

м.Запоріжжя « ■/#- » 2022р.

Національний університет «Запорізька політехніка» (скорочено - НУ 
«Запорізька політехніка», далі - Університет), який є державною установою 
та підпорядковується Міністерству освіти і науки України в особі ректора 
ГРЕШТИ Віктора Леонідовича, який діє на підставі Статуту НУ «Запорізька 
політехніка» та
ФОП Сиров В.М. готельно-ресторанний комплекс «Перлина"____________

(повне найменування)

(далі - Партнер) в особі,
Сирова Володимира Михайловича______________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
разом іменовані Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей договір 
(далі -  Договір) про таке.

1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є рівноправне партнерство й 
співробітництво Університету та Партнера у сферах науково-дослідної 
роботи, дуальної освіти, працевлаштування, стажування, проходження 
практики здобувачів вищої освіти, навчально-методичної, організаційної, 
культурної, виховної та інших сфер діяльності в межах здійснення 
навчального та наукового процесу.

1.2. Договір укладається з метою сприяння розвитку вищої освіти і науки 
з урахуванням досягнень провідних вітчизняних і світових шкіл, 
підвищення ефективності та якості освітніх програм, виконуваних науково- 
дослідних робіт, методичної, викладацької роботи, теоретичної та 
професійної підготовки здобувачів вищої освіти, зміцнення трудового, 
академічного та наукового потенціалу та інших видів діяльності Сторін.

2. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
2.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими 

основними напрямами:
2.1.1. Науково-дослідна сфера: реалізація спільних науково- 

дослідних проектів і розробок з актуальних проблем; організація науково- 
дослідних лабораторій і тимчасових науково-дослідних груп, комісій для 
реалізації різних науково-дослідних та пошукових проектів; взаємне 
рецензування науково-дослідних робіт, дисертацій, методичних розробок, 
навчальних посібників, підручників, статей, звітів та інших видань: 
організація та координація виконання спільних навчально-наукових 
проектів, грантів, конкурсів та інших форм залучення наукових інвестицій;



спільне проведення наукових, науково-практичних і науково-методичних 
конференцій, симпозіумів, конференцій, семінарів, інших наукових заходів; 
спільна участь у міжнародних науково-освітніх програмах; взаємний обмін 
інформацією про науково-дослідні та освітні проекти, які проводяться в 
Україні та/або за кордоном.

2.1.2. Дуальна освіта: забезпечення надання освітньої послуги 
здобувачеві освіти за дуальною формою, використовуючи ресурси Сторін, 
що необхідні для навчання здобувана освіти на робочому місці в поєднанні з 
виконанням посадових обов’язків з метою набуття компетентностей, а 
також досвіду їх практичного застосування та адаптації в умовах 
професійної діяльності.

2.1.3. Навчально-методична сфера: організація та участь у 
навчальних програмах двостороннього й багатостороннього 
співробітництва, обміну студентами, педагогічними та науково- 
педагогічними працівниками; розроблення та впровадження нових 
навчальних технологій, навчальних курсів, програм, тощо; обмін навчально- 
методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою; 
обмін інформаційно-консультативними послугами; перегляд освітніх 
програм.

2.1.4. Сфера працевлаштування та стажування, проходження 
практики: спільно діяти з метою забезпечення права молоді на працю, 
сприяти стажуванню та працевлаштуванню здобувачів вищої освіти, 
випускників Університету в штаті Підприємства, створювати умови для 
реалізації надання першого робочого місця для випускників Університету, 
поетапної реалізації можливостей молодих висококваліфікованих фахівців, 
які відповідають потребам Підприємства в умовах сучасного ринку праці; 
створювати необхідні умови для виконання здобувачами вищої освіти 
програм практики.

2.1.5. Взаємодія в соціально-культурній сфері: організація проектів 
у сфері молодіжної політики, неформальної освіти, аматорства, змістовного 
дозвілля, спорту, культури та мистецтва.

2.2. Сторони можуть здійснювати й іншу діяльність, непередбачену 
цим договором, однак спрямовану на досягнення його мети.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 .Сторони мають право: виступати ініціаторами організації та 
здійснення наукових, освітніх та соціально-культурних проектів; на 
інформацію про діяльність кожної зі Сторін, безпосередньо пов’язану з 
предметом цього договору.

3.2 .Сторони беруть на себе зобов’язання:



3.2 Л .  Інформувати одна одну про організацію та проведення 
спільних заходів: наукових, навчальних, науково- та навчально-методичних, 
науково- та навчально-практичних, практичних.

3.1.2 Надавати консультації одна одній з питань організації та 
проведення спільних заходів.

3.1.3 Брати участь у відборі кандидатів для участі в спільних 
проектах, інформувати їх про умови участі в цих заходах.

3.1.4 Розміщувати інформацію про найменування, логотип та активне 
посилання на офіційний сайт Сторони на власному офіційному сайті

3.1.5 Брати участь у проведенні оцінювання результатів навчання 
здобувана вищої освіти, якості та ефективності освітніх програм, програм 
стажування, практики та професійного навчання.

3.1.6 Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією щодо 
питань працевлаштування, що становлять взаємний інтерес Сторін.

3.1.7 Проводити заходи, консультації з відповідною тематикою для 
вирішення питань спільної діяльності;

3.1.8 Виконувати у визначений терміни обов'язки, що стосуються 
стажування студентів і направляння на роботу випускників, а також 
дотримання терміну прийняття на роботу

3.1.9 Призначати контактну особу (групу осіб), яка буде 
відповідальною за зв’язок і співпрацю між Сторонами за конкретними 
сферами співпраці;

3.1.10Дотримуватись умов, що ставляться Сторонами до кожного 
виду співпраці, спільно розроблених та затверджених сторонами положень 
про порядок співпраці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ
СПОРІВ.

4.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність відповідно до 
цього договору в межах взятих на себе зобов’язань і в порядку, 
передбаченому законодавством України.

4.2. Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються 
шляхом переговорів з урахуванням прав та інтересів сторін.

5. УМОВИ ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір складений українською мовою у двох примірниках, 
які зберігаються в кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

5.2. Договір укладено без будь-яких фінансових зобов’язань сторін.
5.3. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома 

Сторонами та діє три календарні роки. У разі припинення дії цього договору



з ініціативи однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована 
письмово про наміри його розірвання за 15 днів.

5.4. У разі якщо жодна зі сторін за 15 днів до закінчення терміну дії 
цього договору не повідомили одна одну про намір розірвати цей договір, 
то він вважається пролонгований на той самий термін та на тих же умовах, 
на яких його було укладено.

5.5. За взаємною згодою Сторін до цього договору можуть бути 
внесені зміни та доповнення.

5.6. Реорганізація Сторін або перехід права власності на майно до 
третіх осіб не визнається підставою для припинення чинності цього 
договору або внесення змін до нього. Він зберігає свою чинність для нового 
власника (правонаступника) чи балансоутримувача.

Для реалізації цього договору та визначення конкретних заходів 
співробітництва з основних напрямів діяльності Сторонами можуть 
створюватися робочі групи під керівництвом осіб, уповноважених до цієї 
діяльності від імені Сторін.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Підприємство Університет

69069, м. Запоріжжя , 
вул. Клубна, 2

69063, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64
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