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Запорізький національний технічний університет (скорочено ЗНТУ) в особі ректора 
Бєлікова Сергія Борисовича, з однієї сторони, та Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (скорочено - КПІ ім.. 
Ігоря Сікорського) в особі ректора Згуровсьісого Михайла Захаровича, з другої сторони, 
діючи на підставі Статутів ЗНТУ і КПІ: ім.. Ігоря Сікорського, уклали Договір про 
наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є взаємне співробітництво Сторін, спрямоване на 
підвищення якості освіти, науково-дослідної та навчально-методичної діяльності в обох 
закладах з використанням їх потенціалу і збільшенням можливостей їх розвитку та 
професійного зростання наукового та викладацького складу.

Основними напрямками співпраці є:
• участь у спільних міжнародних проектах у галузі застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій для цілей охорони здоров’я, фізичної терапії, 
ерготерапії, реабілітації, біомедичної інженерії тощо.

• обмін інформацією, що має значення для науково-дослідної та навчально- 
методичної діяльності, обмін навчальними та методичними посібниками, в тому числі 
електронними; > і

• обмін науково-педагогічними,, адміністративними кадрами, студентами, 
інтернами, аспірантами та докторантами; , і

• обмін професійним досвідом;
• проведення спільних науково-практичних заходів у сфері наукових 

досліджень;
• підготовка спільних наукових праць; спільна організація конференцій, 

наукових семінарів;
• проведення спільних робіт з розробки дистанційних освітніх технологій;
• взаємна підтримка діяльності» яка спрямована на всебічний науковий 

розвиток Сторін.
1.2. Сторони Договору будуть окремо узгоджувати умови і засади реалізації 

досягнення поставленої мети.
1.3. Сторони Договору зобов’язуються надавати взаємну підтримку в будь-якому 

із зазначених видів співпраці.



2. Сфера співпраці

2.1. У межах Договору передбачається, що Сторони зобов’язуються надавати 
підтримку у сфері інформаційних технологій, фізичної терапії, ерготерапії, біомедичної 
інженерії, громадського здоров’я зокрема щодо обміну досвідом і підвищення кваліфікації 
науково-викладацького складу, студенів, аспірантів, докторантів, здобувачів, проведення 
наукових досліджень, підготовки наукової та навчально-методичної літератури.

2.2. Співпраця між Сторонами 'передбачає спільну діяльність, пов’язану з 
проведенням науково-практичних заходів, експертною та науковою діяльністю в сфері 
інформаційних технологій, фізичної терапії, ерготерапії, біомедичної інженерії та 
громадського здоров’я. >

3. Порядок виконання Договору

3.1. Сторони визначають координаторів, відповідальних за реалізацію усіх 
передбачених цим Договором положень та за здійснення безпосереднього керівництва 
усіма програмами, проектами чи заходами в межах співпраці між Сторонами.

4. Заключні положення

4.1. Даний Договір складений у дрох автентичних примірниках українською 
мовою.

4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання (дата набрання чинності) 
обома Сторонами.  ̂ і

4.3. Цей Договір вступає в дію з дати набрання ним чинності та діє протягом 5 
років. Якщо протягом одного місяця до передбачуваної дати закінчення Договору жодна із 
Сторін не висловить свого бажання припинити дію Договору, то Договір автоматично 
продовжується на той самий термін і на тих ж умовах.

4.4. Кожна Сторона може припитгїи дію Договору за умови надсилання іншій 
Стороні письмового повідомлення у 60-денний строк. У випадку припинення Договору, 
будь-які обміни, проекти, тренінги чи інші заходи, які було розпочато в одному із закладів, 
відповідно до окремого письмового договору, укладеного до настання дати припинення 
цього Договору, можуть продовжуватись у межах строків, що визначені в письмовому 
договорі. і

4.5. Всі зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони 
здійснені в письмовій формі шляхом укладання додаткових угод.

4.6. Сторони зобов'язуються в 7-денний термін інформувати один одного про 
зміни своїх реквізитів, зокрема юридичної та поштової адреси, організаційно-правової 
форми.

4.7. При підписанні цього Договору Сторони заявляють, що всі їхні дії 
здійснюються згідно з усіма національними законами, не порушують прав третіх осіб, а 
також моральні та етичні засади суспільства.
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4.8. Сторони докладатимуть ангарних зусиль для зміцнення співробітництва в 
галузі інформаційних технологій, фізичної: терапії, ерготерапії, біомедичної інженерії, 
громадського здоров’я на основі рівності та взаємної вигоди.

4.9. Сторони прийматимуть необхідні заходи для здійснення співпраці по 
Договору на взаємовигідній еквівалентній основі

4.10. З метою обговорення та узгодження питань, що випливають з положень цього 
Договору, Сторони будуть здійснювати прямі зв’язки і в необхідних випадках проводити 
консультації експертів, а також робочі зустрічі фахівців та вчених.

Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 
Адреса: 03056
м. Київ, пр-т Перемоги, буд.37 
п/р 35220226013853 в ДКСУ м. Києва 
МФО 820172 СДРПОУ 02070921 
Індивідуальний податковий номер 
юридичної особру^2020922б5б7

м!5. Згуровськи, 
2017 р

5. Реквізити Сторін

Запорізький національний технічний 
університет

^Цреса: 69063
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 64 
й/р 31256242100116 в ДКСУ м. Києва 

: МФО 820172 СДРПОУ 02070849

г біомедичної інженерії 
цйних технологій, 

'інженерії, громадського 
здоров’я «КПІ імені Ігоря Сікорського» 
д.м.н., професор

В. Б. Максименко 
2017 р

С. Б. Бєліков 
2017 р

Управління фізичною 
рльтурою та спортом ЗНТУ

щнд.пед.наздгГЖщент

І. В. Пущина 
2017 р

Завідувач кафедг ІК ФБМІ д.б.н., с.н.с.

С^А. Настенко 
ЗавідувачкафедриББЗЛ^®БМІ д.м.н., 
проф.

Ю. Худецький 
ЗавідувачТса$едріИ£В ФБТуй ^.п^н., 
доцент

Л. Бойко
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