
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ лГ

м. Запоріжжя „____” __________ 2018 р.

Запорізький національний технічний університет, в особі ректора Бєлікова 
Сергія Борисовича, що діє на підставі Статуту (далі -ЗНТУ) з однієї сторони та 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особі 
ректора КОПИЛОВА Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі - 
Кам’янець-Подільський НУ) з ін ію 1' сторони, а разом -  Сторони, уклали цей 
Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом даного договору є ззаємодія Сторін, спрямована на підвищення 
якості професійної освіти в обох зищих навчальних закладах з використанням 
їх потенціалу і збільшення можливостей їх розвитку, зокрема співробітництво 
між факультетом управління фізичною культурою та спортом (кафедра 
спеціальної освіти) ЗНТУ і факультетом корекційної та соціальної 
педагогіки і психології КаїмЧінець-Подільського НУ у визначених 
напрямах науково-дослідної та навчально-методичної діяльності.
1.2. Основними напрямами співпрапі є:
- підвищення кваліфікації педагогічних кадрів кафедр;
- розвиток навчальної, методичної і наукової діяльності Сторін.
1.3. Сторони є вільними у виборі форм співпраці, до яких відносяться:
1.3.1. Обмін викладачами для читання лекцій студентам і слухачам курсів 
підвищення кваліфікації.
1.3.2. Організація спільних наукових досліджень за взаємоузгодженою 
тематикою.
1.3.3. Організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів з 
проблем спеціальної та інклюзивної освіти.
1.3.4. Участь у підготовці аспірат/і;, докторантів спеціальності 016 Спеціальна 
освіта; надання відгуків на авторе ферати, дисертації.
1.3.5. Підготовка та рецензування навчальних і методичних посібників, 
підручників у галузі спеціальної т а інклюзивної освіти.
1.3.6. Обмін науковою, навчально-методичною літературою та інформацією 
щодо навчальних планів і програм.

2. ЗОБОБ ’ ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Сторони беруть на себе зсбов’язання щодо забезпечення виконання 
договору стосовно напрямів Договору відповідно до зазначених у пункті 1.2. 
напрямів.
2.2. Сторони Договору зобов’язую : .ся:
2.2.1. Обмінюватись різними нидами навчально-методичної документації



(навчальні плани, програми, методичні посібники).
2.2.2. Організовувати стажування, підвищення кваліфікації викладачів на 
кафедрах.
2.2.3. Направляти висококваліфікованих викладачів для організації 
консультацій.
2.2.4. Регулярно обмінюватись інформацією та проводити спільні науково- 
теоретичні і прикладі дослідження в галузі освіти, впроваджувати їх в 
практику освітньої системи.
2.2.5. Організовувати та проводити спільні майстер-класи, науково-методичні, 
науково-практичні конгреси, конференції, семінари.
2.2.6. Обмінюватись досвідом з впровадження експериментальної діяльності на 
базі загальноосвітніх навчальних закладів.
2.2.7. Взаємно поважати ділову репутацію та виконувати умови Договору.
2.3. Сторони володіють рівними правами при виконанні взятих на себе 
зобов’язань.
2.4. Сторони співпрацюють з питань впровадження та використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних, інноваційних, інтерактивних технологій у 
навчально-виховному процесі.
2.5. Сторони мають право виступати з ініціативою про внесення змін до цього 
Договору, продовжувати його та здійснювати співробітництво в інших 
питаннях у галузі науки і освіти.
2.6. Реалізація всіх спільних проектів здійснюється на партнерських засадах.
2.7. Всі питання, пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності, створеними 
під час виконання робіт за даною угодою, вирішуються додатковими угодами.

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
3.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання та діє протягом 
п’яти років.
3.2. Дія даного договору автоматично продовжується на п’ять років, якщо 
жодна із Сторін не пізніше як за два місяці до закінчення строку дії Договору 
не повідомить у письмовому вигляді іншу Сторону про своє бажання 
припинити дію даного Договору.
3.3. Даний договір може бути розірвано до закінчення строку його дії, на 
вимогу однієї із Сторін, при цьому Сторона, яка ініціює розірвання Договору 
повинна повідомити про це іншу Сторону за десять днів до дати розірвання 
Договору.

4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Даний договір укладений у двох ідентичних примірниках, що мають 
однакову юридичну силу та зберігаються по одному примірнику у кожної із 
Сторін.
4.2. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться у письмовій формі та 
підписуються Сторонами.
4.3. Усі правовідносини, які виникають у зв’язку із виконанням умов даного



Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства 
України.
4.4. За даним Договором Сторони не несуть жодних фінансових зобов’язань.
4.5. Відповідальними особами за виконання умов даного Договору від 
кожної зі Сторін є:
Запорізький національний технічний університет -  завідувач кафедри 
спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент А.А. Івахненко. 
Кам’янець-Подільський НУ -  завідувач кафедри корекційної педагогіки та 
інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор С.П.Миронова.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Запорізький національний 
технічний університет 
69063 м. Запоріжжя 
вул. Жуковського, 64 
тел./ф. (061) 764-25-06

Кам’янець-Подільський
національний університет
імені Івана Огієнка
32300 м. Кам’янець-Подільський
вул. Огієнка,61
тел. (038-49) 2-70-64


