Договір № ' /
про науково-педагогічну співпрацю
м. Суми

_201:5 р.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, в особі ректора
Лянного Юрія Олеговича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Рівненський державний гуманітарний університет, в особі ректора Постоловського
Руслана Михайловича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,
надалі в тексті при спільному згадуванні - Сторони, уклали цей Договір (далі Договір)
про наступне:
1,ПРЕДМЕТ УГОДИ
Сторони зобов’язуються здійснювати спільну науково-педагогічну роботу за такими
напрямами:
1.1. Взаємний обмін науковою інформацією, науковими і навчальними виданнями у
суміжних галузях дослідження.
1.2. Обмін досвідом з організації навчального процесу і використання сучасних освітніх
технологій у вищому навчальному закладі.
1.3. Проведення наукових конференцій, «круглих» столів, семінарів, консультацій.
1.4. Підготовка і обмін науковими публікаціями.
1.5. Сприяння у публікації наукових статей в журналах, збірках та інших виданнях обох
ВНЗ.
1.6. Організація стажування викладачів.
1.7. Організація проведення предметних олімпіад серед студентів обох ВНЗ.
1.8. Рецензування наукових матеріалів.
*

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Сторони цим Договором підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає
спільна і погоджена реалізація проектів у сфері науково-педагогічної діяльності, об'єднання
зусиль задля створення нових видів знань та прогресивних технологій.
2.2. Сторони зобов'язуються спільно діяти на засадах взаємовигідності для досягнення
спільних цілей відповідно до статутних завдань та економічних інтересів кожної із Сторін.
2.3. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати свої
взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.
2.4. У випадку необхідності Сторони виконуватимуть фінансовані спільні проекти за
окремими угодами.
2.5. Для якнайшвидшого досягнення цілей, Сторони зобов'язуються обмінюватися
наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити
спільні консультації і семінари.
2.6. Цей Договір є передумовою і підставою для укладання, якщо СТОРОНИ визнають за
необхідне, конкретних договорів на проведення науково-дослідних робіт.
3. ФІНАНСОВІ УМОВИ
3.1. Договір не накладає на сторони будь-яких фінансових зобов'язань.
3.2. Кожна сторона повністю несе витрати по виконанню прийнятої на себе частини
робіт відповідно до робочих планів.
4. КООРДИНАЦІЯ СПІЛЬНИХ РОБІТ
4.1.
Для оперативного вирішення питань щодо реалізації даного договору
призначити,відповідальних осіб:
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка
Касьяненко Геннадій Якович, к. х. н., доцент,
декан природничо-географічного факультету
роб. тел.: 68-59-1 1;
Литвиненко Юлія Іванівна, к.б.н., доцент, заст.
декана природничо-географічного факультету з
навчальної роботи.

Рівненський державний гуманітарний
університет

Павелків Віталій Романович, декан
психолого-природничого факультету,
к.психол.н., доцент
роб. тел.: (0362) 63-40-65;
Грицай Наталія Богданівна, к.пед.н.,
доцент кафедри біології.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір вступає в силу з дати його підписання Сторонами.
5.2. Термін дії договору до “31” грудня 2016 року. Якщо за один місяць до закінчення
терміну дії Договору, жодна із Сторін у письмовій формі не заявить про його розірвання, цей
Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Дія Договору припиняється:
- за згодою Сторін;
- якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з
прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо
освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується з внесенням змін до договору;
- у разі ліквідації юридичної особи - будь-якої Сторони, якщо не визначена юридична
особа, що є правонаступником ліквідованої особи.
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
6.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за письмовою згодою Сторін, а також в
інших передбачуваних випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій
стороні без отримання письмової згоди іншої Сторони.
6.4. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по однрму для кожної із Сторін.
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
тел.: (0542) 68-59-02; факс: (0542) 22-15-17
e-mail: rector@sspu.sumy.ua
http://sspu.sumy.ua
УДК в Сумській області
р/р 35225003000018

Рівненський
державний
гуманітарний
університет
33000, м. Рівне, вул. С. Бандери 12
тел.: (0362) 26-78-65; факс: (0362) 26-37-15
e-mail: info@rshu.edu.ua
http://vyww.rshu.edu.ua
ГУДКСУ в Рівненській обл.
р/р 312582011 15208
МФО 833017
Код 25736989
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