
УГОДА

про наукове та навчально-методичне спiвробiтництво.
МIЖ

Китвським нацiональним унiверситетом культури i мистецтв
та

Нацiональним технiчним унiверситетом
«Дншровська полгтехшка»

Китвський нашональний унiверситет культури i мистецтв в особi
президента Поплавського Михайла Михайловича, який дiе на пiдставi
Статуту, з одного боку, та Нацiональний технiчний унiверситет «Днiпровська
полiтехнiка» в особi в.о. ректора ПIВНЯКА Геннадiя Григоровича, який
дiе на пiдставi Статуту, з iншоУ сторони, разом поiменованi «Сторони», а
кожна окремо - «Сторона», уклали цю Угоду про спiвробiтництво (далi -
Угода).

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Сторони керуються взаемною зацiкавленiстю в спiльному розвитку

свого наукового .та iнновацiйного потенцiалу.
1.2. Спiвпраця здiйснюеться на основ! рiвноправностi, взаемног вигоди,. . . .чесного дшового партнерства, а також гцдтримки взаемних дшових контакттв,
1.3. Дана Угода не накладае на Сторони жодних майнових i фiнансових

зобов' язань, не передбачае будь-яких взаемних розрахункiв у фiнансовiй або
матерiальнiй формi, а також не встановлюе жодних обмежень самостiйностi й
автономносп Сторгн при здiйсненнi ними своег статутнот дiяльностi.

1.4. Права й обов'язки Сторгн та загальнi умови здiйснення робiт згiдно з
предметом Угоди визначаються мiж Сторонами вiдповiдно до чинного
законодавства УкраУни. В разi необхiдностi питання щодо обсягу, нартосп та
порядку оплати взаемних послуг, яК1 будуть надаватися Сторонами,
визначатимуться шляхом укладання окремих договоргв.

, 2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1. На пiдставi укладенот Угоди Сторони домовляються проводити спiльну

освiтню та наукову дiяльнiсть у гуманiтарнiй сферi за наступними напрямами:
спiльне проведення наукових конференшй, семгнаргв, вебiнарiв з

гуманпарнот, культуролопчног, мистецькот та освiтньоУ проблематик;
- пiдвищення педагогiчноУ та професiйноУ квалiфiкацi"i викладацького складу

Сторгн;



---- -

- проведення культурно-мистецьких заходш, лекшй-концерпв, дизайн
виставок та прожекпв, за сумюною участю творчого студентства та
спiвробiтникiв Сторгн;

- проведення спiльних дослiджень щодо культурологiчно'i, мистецтвознавчог,
свiтоглядно'i, естетично'i та загально-гуманiтарно'i проблематик, актуальних для
розвитку кра'iни в цiлому та мiжнародного спiвробiтництва в освiтянськiй галузi;

- обмiн методологiчними i методичними здобутками педагогiчно'i дiяльностi
вiдповiдно до новпнтх тенденцiй та iнновацiйних технологiй в освгп;

- проходження навчальних практик й стажування рецигпенпв освiти Стортн;
- надання консультативних та експертних послуг (рецензiй, вiдгукiв) в якостi

стейкхолдерiв при формуваннi освпнтх програм за спецiальностями Сторгн;
- брати участь у проведеннi пiдсумкових iспитiв як голiв ЕК .
2.2 Розгляд питань спiльних проекпв, об' еднання зусиль задля обгартування

нових iнновацiйних концептiв соцiокультурного та освiтнього спрямування.
2.3. Розгляд питання щодо визначення науковог тематики актуального

соцiокультурного змiсту i проведення спiльних дослiджень у культурологiчнiй,
мистецтвознавчiй та педагогiчнiй сферах.

3. ОБОВ' ЯЗКИ CTOPIH
3.1 Сторони пiдтверджують, що гнгересам кожнот з них вiдповiдае реалiзацiя

спiльних проекпв, обсднання зусиль для створення нових iнновацiйних. . .концеггпв сошокультурного та освпнього спрямувань.
3.2 Сторони зобов' язуються:
3.2.1 Дiяти на засадах взаемнот вигоди для досягнення спiльних цiлей у

вiдповiдностi до статутних завдань та штерес.в кожнот Сторони цiе'i Угоди.
3.2.2 У ходi робiт за тематикою спiльних дослiджень передавати, за

необхiдностi та можливостi необхiдну освiтню та дослiдницьку iнформацiю, а
також спецiалiстiв для проведення означено'[ дiяльностi. Забезпечувати допуск
Сторгн згiдно з встановленим порядком.

3.2.4 Проводити спiльнi консультацй з питань узгодження термпив
виконання i напрямiв робiт, результатiв випробувань.

3.2.5 Оформлювати у виглядi звiтiв, доновшей тощо результати спiльних
дослiджень i робiт, якi виконуються в рамках Угоди. Надалi використовувати Ух
спiльно чи за взаемною домовленiстю Сторгн.

3.2.6 Формувати та надавати iншiй Сторон! висновки про реалiзацiю
дослiджень i фаховi вiдгуки на наданi iнтелектуальнi послуги з напрямiв Угоди.

3.2.7 Сприяти публiкацi'i результатiв дослiджень у наукових перiодичних
виданнях згiдно з предметом Угоди.

3.2.8 Всебiчно сприяти розвитку творчих контакпв мiж Сторонами для
проведення науковот та науково-практичнот дiяльностi. Забезпечувати

. представникiв сторгн необхiдною iнформацiею пiд час робочих зустрiчеЙ.
3.2.1 О Пiдтримувати дiловi контакти Сторш i вживати всгх необхiдних

заходiв для забезпечення ефективностi та розвитку Ух зв'язкiв.



3.2.11 Враховувати пiд час здгиснеиня спiвробiтництва обмеження,
встановленi в штсрссах нацiональноI безпеки Укршни.

4. TEPMIH ДIi УГОДИ
4.1 ця Угода набира€ чинностi з моменту il пiдписання 1 Дl€ протягом 5

(п'яти) рокгв.
5.2 Дiя Угоди автоматично продовжуетъся на термгн 5 (п'ять) рокгв У разi

вiдсутностi заяви про Ti розiрвання.
5.3 Припинення дiI Угоди може бути здiйснено за взаемною згодою Сторгн з

оформленням вiдповiдноI додатковог угоди.
5.4 Сторони також мають право на OДHOCTOPOHH€ припинення Угоди шляхом

письмового повiдомлення iншiй Сторон! щонайменше за два тижнi до планованот
дати розгрвання.

6.3 Пiдписуючи дану Угоду, уповноваженi представники Стортн дають згоду
(дозвiл) на укладання, змiну та розiрвання Угоди, забезпечення реалiзацiI
адмiнiстративно-правових вiдносин, а також для забезпечення реалiзацiI iнших
передбачених законодавством вiдносин.

6.8 ця Угода регулю€ вiдносини лише мiж i"i Сторонами та не створю€ прав й
обов'язкiв щодо iнших осiб.

6.9 Цю Угоду або будь-яке i"i положения може бути змiнено, доповнено або
припинено за письмовою згодою Стортн,

6.1 О Цю Угоду укладено укратнською мовою та пiдписано у двох
аутентичних примiрниках - по одному примiрнику для кожнот Сторони. Кожен з. .примтрникгв Ma€ однакову юридичну силу.

7. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ CTOPIH

Кигвський нацюнальний унiверситет
культури i мистецтв

Нацiональний технiчний
унiверситет
«Днгпровська полггехнтка»

01601, Украгна
м. Китв, вул. €. Коновальця, 36
Тел.: (044) 529-98-33

49005, м. Днiпро,
пр. Д. Яворницького, 19
Тел.: (056) 744-62-19


