
договIр
про спiвробiтниlцтво

Ns кАу-IтФ -202! ( 1l )) сiчня 2021 року

Щержавна наукова установа кItиiвський акалемiчний унiверситет> в особi

директора О.тtександра Анатолiйовича Кордюка, що дiс на пiдlставi Положення, з

однiеi сторони i Iнститут теоретичноi фiзики iM. М.М. Боголюбова Нацiональноi
академii наук УкраТни в особi директора Анатолiя Глiбовича Загороднього, шо дiе на

пiдставi Статугу, з iншоТ сторони (далi rrри BяtllBaHHi разом -- Сторони), з метою
забезпечення розвитку науковоТ освiти в УкраiЪi за моделлю поеднання освiти, науки
та iнновацiй, пiдготовки виQококвалiфiкованих наукових кадрiв для наукових

установ, закладiв вищоi освiти та наукоемних галузей виробниuтва, а тако}к для
сприяння iнтеграцii УкраiЪи у свiтовий освiтньо-науковий простiр, на пiдставi Законiв
УкраiЪи <Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть> та <Про виIцу ocBiTy>>,

Розпорядження Кабiнета MiHicTpiB УкраiЪи Jф 962-р вiд 14 грудня 20|6р. "Про
)"творення державноТ науковоТ установи "КиiЪський академiчний унiверситет" (iз

змiнами згiдlло Розпорядхtення КМ JФ 555-р вiд 17.07.2019)", спiльного Наказу МОН
та НАН Украiни Nч бЗ31180 вtд 24.04.2017 "Про утворення державноТ HayKoBoi

установи "КиiЪський академiчний унiверситет" та Розпорядження Президii НАН
УкраТни ЛЪ 640 вiд 15.11.2018 "Про забезпечення ocBiTHboT дiяльностi КиiЪського
академiчного унiверситету" уклали цей !оговiр про наQтупне:

1. прЕдмЕт логовору
1.1. Предметом Щоговору с спiвробiтництво в галузi освiти, }{ауки,

становить взаемний iHTepec.

2. НАПРЯМИ СПIВРОБIТНИЦТВА

що

У рамках реалiзацii Щоговору та на ocHoBi переваг наукових i ocBiTHix
потенцiалiв CTopiH, Сторони здiйснюють наступнi види спiвробiтництва:

OcBiTHbo-HayKoBa дiяльнiсть :

- налагодження та проведення спiльноI пiдготовки спецiалiстiв на другому
(магiстерському) та третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) рiвнях ocBiTlt;

- створення i реалiзацiя спiпьних освiтньо-наукових програм;
- обмiн викладачами CTopiH для проведення лекцiй та практичних занять з

узгодженоТ Сторонами тематики ;

- забезпечення можливостi спiльного використання примiщень, матерiально-
технiчноТ бази та обладнання Cr:opiH для органiзацiТ освiтньо-наукового процесу та
виконання ocBiTHix та наукових проектiв;
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- спiльна пiдготовка i видання навчальних i методичних посiбникiв, у тому
числi електронних з урахуванням дотримання прав iнтелектуальноi власностi aBTopiB

i CTopiH;

- розробка дистанцiйних ocBiTHix платфорIvl та методологiй;
- проведення спiльних цlкiл для студентiв, аспiрантiв i молодих вчених, та

науково-методичних конференцiй;
- органiзацiя пiдвищення квалiфiкаuiТ викладачiв та здобувачiв вищоТ освiти

CTopiH шляхом взасмних стажувань та органiзацiТ академiчноi мобiльностi.
Науково-дослiдна дiяльнiсть :

- спiльне проведення наукових дослiджень та спiльне використання отриманих

результатiв;
- формування наукових колективiв з Ndетою проведення мiждисциплiнарних

передових дослiдrкень,
- виконання державних та мiжнародних наукових проектiв;

- органiзацiя мiжнародних наукових конференцiй та симпозiумiв;
- забезпечення умов для використання науково-педагогiчним та студентським

контингентом матерiально-технiчноТ бщи та обладнання CTopiH при проведеннi
наукових дослiджень.

3. АСПЕКТИ СПIВРОБIТНИЦТВА

З.1. Сторони здiйснюють спiвробiтництво на принципах piBHocTi, взаемноi
вигоди та взаемного дотримання домовленостей.

3,2. Щля реалiзацii предмета ,.Щоговору Сторони можуть створювати спiльнi
ocBiTHbo-HayKoBi та HayKoBi пiдроздiли.

3.З. Створення спiльних пiдроздiлiв та спiльне використання примiщень,
матерiально-технiчноТ бази i обладнання CTopiH регулюеться спiльними наказами.

3.4. Фiнансовi взасмовiдносини CTopiH узгоджуються при плануваннi i
органiзацii конкретних заходiв шляхом укладення окремих договорiв.

4. прАвА тА оБов,язки CTOPIH

4.1. Вiдносини мiж Сторонами вiдповiдно до,Щоговору не повиннi i не булуть
вважатись спiльною дiяльнiстю, яка передбачас об'сднання ik майна, активiв,
передачу боргiв або зобов'язань.

4.2. Сторони беруть на себе зобов'язання щодо проведення ocBiTHbo-HayKoBoT

дiяльностi зi спiльноТ пiдготовки спецiалiстiв на другому (магiстерському) та
третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) рiвнях освiти, проведеннi спiльноi науково-дослiдноТ
та iнновацiйноi дiяльностi з використанням необхiдноi матерiально-технiчноi,
аудиторноi, лабораторноi та виробничоi бази обох CTopiH за рахунок власних коштiв
CTopiH.

4.3. Ст,сlрони з урахуванням BзacMHl4x irrT,epeciB IJоr,о/lжуrо,гь lрафiки спi-цьного
врIкористання матерiально-технiчноТ, аудиторноI, лабораторноТ та виробничоТ бази
обох CTopiH аби забезпе.lити безперервну реалiзацiю освiтньо-наукових програм
пiдготовки спецiалiстiв, проведенIIя }Iауково-дtlслiдноi та iнновацiйrrоТ дiяльltостi.
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Сторони сприяють стI]ореrtню умов /IJIя виконання наI}чаJlьних планiв вчасно та в
IIовному обсязi.

4.4. Сторони зобов'язуються (в межах компетенцii та наданих повноважень):
а) дотримуватися вимог конфiденцiйностi що/Iо проведення робiт i спiвпрацi;

б) надавати одна однiй, при необхiдностi, меl,одологiчну, технiчну, нормативну
або iншу допомогу;

в) свосчасно iнформувати одна одну про змiни вимог, умов i порядку
проведення робiт, якi плануються i можуть вплинути на ефективнiсть проведення
спiльних робiт.

4.5. Виконання зобов'язань за Щоговором не повинно шкодити iHTepecaM CTopiH
i здiйснюеться з дотриманням вимог законодавства Украiни,

5. TEPMIH дfi договору
5.1. Щоговiр набирае чинностi з дати його пiдписання i дiе на весь час, протягом

якого Сторони зtlлишатимуться зацiкавленими у продовженнi спiвробiтництва.
5.2. !оговiр може бути розiрваний за взасмною згодою CTopiH.
5.3. Кожна iз CTopiH мас право в односторонньому порядку припинити дiю

Щоговору з обов'язковим письмовим повiдомленням iншоi Сторони за 90 (дев'яносто)

днiв до дати розiрвання !оговору та за умови дотримання прав та iHTepeciB осiб, якi
навчаються за спiльними освiтньо-науковими програмами на другому
(магiстерському) та третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) рiвнях освiти.

6. IншI умови
6.1. Щоговiр укладено в двох примiрниках (по одному для кожноТ Сторони), якi

мають однакову юридичну силу.
6.2. Щоговiр е передумовою i пiдставою для укладення договорiв i додаткових

угод щодо робiт, якi вимагають фiнансових, матерiальних або iнших умов, не
передбачених Щоговором.

6.3. Спiвпраця CTopiH не обмежуеться Щоговором i може бути розширена в

буль-який момент за згодою CTopiH.
6.4. При виконаннi Щоговору може з'явитися необхiднiсть введення додаткових

умов, якi повиннi визначатися додатковими угодами до !оговору.
6.5. Змiни та доповнення до Щоговору е його невiд'емною частиною i мають

юридицIу силу в разi, якщо вони викладенi у письмовiй формi, пiдписанi

уповноваженими на те представниками CTopiH та скрiпленi i.x печатками.
6.6. Умови !оговору поширюються не тiльки на Сторони, але i на ik

правонаступникiв.

6.7. ,Щоговiр не покладае на Сторони фiнансових зобов'язань та не передбачас

розрахунки мiж Сторонами.
6.8. Вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро захист персональних даних> вiд

01.06.2010 р. J\Ъ 2297-VI (iз змiнами) Сторони пiдтвердltсують свою згоду про обробку
персональних даних у зв'язку з виконанням Щоговору.
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6.9. Сторони гарантують, що буль-якi персональнi данi, що передаються iншiй
CTopoHi, обробляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи у сферi

захисту персональних даних та обробляIоться iншою Стороною виключно у зв'язку з

вIlконанням .Щоговору. ,,Щоступ TpeTiM особам до персонаJIьних даних надаеться лише
\, випадках, прямо передбачених чинним законодавством Украiъи.

7. вирIшЕIIня спорIв

У разi виникнення розбiжностей щодо тлумачення або використання положень

,Щоговору, Сторони будуть вирiшувати iх шляхом переговорiв i консультацiй.

8. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

Щержавна наукова установа
<<Киiвський академiчний унiверситет>>
б-р. Акад. Вернадського, 36, КиТв, 0З|42,
УкраiЪа
Код еДРПоУ 19477816
тел./факс (044) 424-З0-25
e-mail : irl Гtl(a)Itarr.org,r_ra

Щиректор

о,А.

Iнституг теоретичноi фiзики
iM. М.М. Боголюбова НАН УкраiЪи
вул. Метрологiчна 14-Б, КиiЪ, 03143,
УкраiЪа
Кол СЩРПОУ 0541'7124
тел,/факс (044) 52l -З4-23

l; ilp(i}bitp.kiev.ца

А.Г. Загороднiй
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