
ДОГОВІР № / ^ /
про науково-технічне та академічне співробітництво

м. Запоріжжя & (/ 2021р.

Національний університет «Запорізька політехніка» в особі в.о. 
ректора Яримбаша Сергія Тимофійовича, який діє на підставі Статуту 
університету, (далі - Сторона 1) з однієї сторони, і Національний 
університет «Острозька академія», в особі ректора Пасічника Ігоря 
Демидовича (далі - Сторона 2), який діє на підставі Статуту університету, з 
іншої сторони, разом іменовані Сторони, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є встановлення і розвиток ефективного 

та взаємовигідного співробітництва між Сторонами в освітній, науково- 
практичній та науково-технічній діяльності, а також в інших, погоджених 
між Сторонами напрямах, які не суперечать чинному законодавству України.

1.2. Основними напрямами співробітництва за цим договором є:
• проведення спільних науково-методичних досліджень щодо 

підвищення якості підготовки і перепідготовки кадрів, здатних на високому 
професійному рівні вирішувати завдання, які виникають перед сучасним 
суспільством;

• розвиток інноваційного та творчого середовищ в обох закладах 
вищої освіти;

• спільні проекти в організації навчання, науково-дослідницької 
діяльності, підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки 
працівників закладів освіти із потрібних напрямів;

• обмін досвідом у розробці програми підвищення кваліфікації і 
професійної перепідготовки для фахівців і керівників закладів освіти з 
урахуванням специфіки діяльності;

• сприяння співробітникам обох закладів вищої освіти у спільних 
публікаціях їх наукових матеріалів;

• спільна участь Сторін в організації і проведенні науково-практичних 
конференцій за участю викладачів та здобувачів вищої освіти;

• надання науково-дослідних баз Сторін для реалізації спільних 
проектів і програм;

• обмін необхідною інформацією за спільно реалізованими проектами;
• вдосконалення системи підготовки галузевих фахівців;
• організація навчання студентів, слухачів, аспірантів, докторантів за 

програмами академічних обмінів, а також викладання окремих навчальних 
дисциплін (спецкурсів) науково-педагогічними працівниками за 
запрошенням Сторін.

1.3. Для реалізації будь-якого з напрямів співпраці Сторонами можуть 
використовуватися всі наявні у них можливості, науково-методичні та 
науково-дослідні розробки, інформаційні бази даних, програмні засоби тощо.



2. ВЗАЄМНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ
2.1. Для досягнення цілей, визначених у розділі 1 цього Договору, 

Сторони зобов’язуються:
2.1.1. Сприяти розвитку інноваційного та творчого середовища в обох 

закладах вищої освіти.
2.1.2. Здійснювати навчання, підвищення кваліфікації та професійну 

перепідготовку працівників закладів освіти із потрібних напрямів.
2.1.3. Розробляти програми підвищення кваліфікації і професійної 

перепідготовки для фахівців і керівників закладів освіти з урахуванням 
специфіки діяльності.

2.1.4. Сприяти співробітникам обох закладів вищої освіти у публікаціях 
їх наукових матеріалів.

2.1.5. Запрошувати один одного на науково-практичні конференції за 
участю викладачів та здобувачів вищої освіти.

2.1.6. Надавати науково-дослідну базу для реалізації спільних проектів 
і програм.

2.1.7. Надавати необхідну інформацію для реалізації спільних проектів.
2.1.8. Співпрацювати з питань вдосконалення системи підготовки 

фахівців.
2.1.9. Організовувати навчання студентів, слухачів, аспірантів, 

докторантів за програмами академічних обмінів, а також викладання окремих 
навчальних дисциплін (спецкурсів) науково-педагогічними працівниками за 
запрошенням сторін.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
3.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами.
3.2. Договір укладається на 5 років і автоматично продовжується на 

наступний термін. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку. 
Для цього Сторона, що бажає розірвати договір, повинна повідомити про свої 
наміри іншу Сторону не менше, ніж за ЗО календарних днів до його 
розірвання.

3.3. До моменту припинення дії цього Договору всі розпочаті проекти, 
зокрема ті, що регулюються договорами, укладеними в межах цього 
Договору, мають бути повністю завершено.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
4.1. Кожна зі Сторін зобов’язується зберігати конфіденційність всієї 

інформації, яка становить комерційну таємницю, якщо така виникає в 
процесі реалізації спільних проектів і програм. Кожна зі Сторін зобов’язана 
вживати всі можливі заходи для захисту цієї інформації від розкриття третім 
особам.

4.2. Передача інформації, одержаної в ході реалізації спільних проектів 
і програм третім особам, опублікування або інше розголошення цієї 
інформації протягом строку дії цього Договору, а також протягом 3 (трьох) 
років після його припинення, може здійснюватися тільки за взаємною згодою 
Сторін.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН



5.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе обов’язків за 
цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України та умовами даного Договору.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. З метою реалізації конкретних напрямів співробітництва Сторони 

можуть формувати спільні робочі групи, комісії, створювати науково- 
виробничі комплекси. При формуванні робочих груп, комісій, науково- 
виробничих комплексів Сторони наділяють їх правами і обов’язками, 
забезпечують інформаційну та організаційно-правову підтримку.

6.2. Для реалізації конкретних заходів Сторони мають право додатково 
розробляти та підписувати договори, контракти, протоколи, інші документи, 
що визначають форми співпраці.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Сторони підтверджують, що цей Договір не спрямований на 

обмеження конкуренції на ринку освітніх послуг.
7.2. Цей Договір носить некомерційний характер. Фінансові питання 

між Сторонами регулюються окремими договорами, укладеними на підставі 
цього Договору.

7.3. Умови цього Договору підлягають перегляду за спільною згодою 
обох Сторін.

7.4. Зміни чи доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод обома Сторонами.

7.5. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної зі 
Сторін, які мають однакову юридичну силу.

8. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона 1
Національний університет 
«Запорізька політехніка»
69063, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64 
Код СДРПОУ 02070849 
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С.Т. Яримбаш
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Сторона 2
Національний університет
«Острозька академія»
35800, Рівненська область, м. Острог, 
вул. Семінарська 2 
Код СДРПОУ 22554101 
тел. (03654) 2-29-49

І.Д. Пасічник

^  & ЛюПКА


