
ДОГОВІР
ПРО НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

м. Київ «18» грудня 2019 р.

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» (надалі -  Інститут), в особі

Алейнікової Олени Володимирни, з одного боку, та
Факультет публічного управління та права Державного університету «Житомирська 

політехніка» (надалі -  Факультет), в особі
Грицишена Димитрія Олександровича, з другого боку, в подальшому разом -  Сторони, 

відповідно Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Закону України «Про 
вищу освіту» та Закону України «Про освіту» уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору
1.1. Сторони співпрацюють з метою удосконалення процесу науково-дослідної роботи, 

підвищення її якості, обміну результатами наукових досліджень і впровадження їх у освітній 
процес.

1.2. Сторони прагнуть співпрацювати через:
1.2.1. Сприяння в об'єднанні зусиль державних органів управління всіх рівнів, провідних 

підприємств, установ та організацій України в інтересах використання досягнень науки для 
розвитку країни.

1.2.2. Розширення інформаційного обміну між Сторонами у сфері науково-технічної та 
освітньої діяльності шляхом організації та проведення підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних та педагогічних працівників, тощо.

1.2.3. Сприяння обміну викладачами, науковцями, співробітниками, аспірантами, здобувачами 
вищої освіти і слухачами з метою задоволення потреб в одержанні знань щодо новітніх досягнень у 
відповідних галузях науки, передовому досвіді.

1.2.4. Спільне проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з 
проблем й напрямів підготовки висококваліфікованих фахівців.

1.2.5. Залучення вчених до проведення тематичних лекцій для здобувачів вищої освіти за 
напрямом освітніх програм.

1.2.6. Спільне розроблення та апробація навчально-методичного забезпечення (підручників, 
посібників, методичних рекомендацій тощо), методик.

1.2.7. Апробація та впровадження наукових розробок (рекомендації, науково-практичні 
положення, методики тощо).

1.2.8. Обмін науково-методичною та навчальною літературою.
1.2.9. Здійснення експертизи та рецензування авторської навчально-методичної літератури 

вчених і фахівців Сторін.
1.2.10. Підготовка спільних публікацій за напрямками досліджень Сторін.

II. Зобов’язання Сторін
2.1. Сторони зобов’язуються в межах своїх повноважень:
2.1.1. брати участь в організації науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів;
2.1.2. здійснювати експертну перевірку та проводити рецензування авторської навчально- 

методичної літератури;
2.1.3. проводити тематичні лекції для здобувачів вищої освіти за напрямком освітніх 

програм;
2.1.4. проводити наукові консультації для здобувачів вищої освіти;
2.1.5. здійснювати обмін інструктивно-методичними матеріалами та науково-методичною 

літературою.
2.1.6. брати участь в організації науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів;



2.1.7. проводити рецензування наукової літератури та науково-методичних матеріалів;
2.1.8. брати участь у підготовці та виданні з вченими спільних наукових праць (монографії, 

навчальні посібники, публікації тощо);
2.1.9. здійснювати обмін інструктивно-методичними матеріалами та науково-методичною 

літературою.
III. Відповідальність Сторін

3.1. Сторони, що уклали цей Договір, несуть відповідальність за виконання своїх 
зобов'язань в установленому законодавством порядку.

3.2. Сторони приймають на себе зобов’язання не передавати результати спільних наукових 
досліджень і розробок третій стороні, якщо це не узгоджено між укладачами цього Договору.

IV. Строк дії Договору
4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє протягом п’яти років. 

Після закінчення зазначеного терміну дія даної Угоди вважається автоматично продовженою на той 
же термін і на тих умовах, що було укладено спочатку, якщо кожна із Сторін не виявить бажання 
відмовитися від участі в даному Договорі, про що вона повинна сповістити іншу Сторону в 
письмовій формі не менш ніж за шість місяців до закінчення терміну його дії.

4.2. Дія Договору може бути припинена за взаємною згодою Сторін.

V. Інші умови Договору
5.1. Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають 

однакову юридичну силу.
5.2. Сторони не мають ніяких матеріальних чи фінансових зобов’язань одна перед одною. 

Всі спільні заходи зумовлюються Сторонами шляхом переговорів і за необхідністю 
оформлюються окремими угодами.

5.3. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни та доповнення до цього Договору.

VI. Реквізити і підписи сторін

Навчально-науковий інститут 
менеджменту та психології ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти»,
Україна, 04053 м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 52-а, І корпус,
тел. +38 044 484 98 01
e-mail: aleinikova. alena@umo .edu.ua

Факультет публічного управління та 
права Державного університету 
«Житомирська політехніка»,
Україна, 10005, м. Житомир 
вул. Чуднівська, 103,
Житомирська область, 
тел.+ 38 (0412) 24-14-22; 
e-mail: gritsishen.do@gmail.com

mailto:gritsishen.do@gmail.com

