
ДОГОВІР 
про співпрацю 

« З » 2019 року 

Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії 
аграрних наук України, в особі директора Роїка Миколи Володимировича, що діє на підставі 
Статуту, з одного боку, та Миколаївським національним аграрним університетом, що є 
неприбутковою організацією, надалі Університет, в особі ректора Шебаніна В'ячеслава 
Сергійовича, що діє на підставі Статуту (надалі - Сторони), уклали цей договір (далі по тексту 
Договір) про таке: 

1 Предмет Договору 
Сторони домовляються спільно діяти з метою: 

• впровадження заходів щодо співпраці між Сторонами, що сприятиме найповнішому 
використанню інтелектуального та наукового потенціалу усіх учасників освітнього процесу; 

• укладення договорів між Сторонами у сфері співробітництва з освітньо-виховної, 
науково методичної роботи за напрямами, за якими ведеться підготовка фахівців усіх освітніх 
рівнів. 

2. Напрями співпраці 
2.1. Освітньо-виховний: 
2.1.1. брати участь в організації освітнього процесу, проводити обмін досвідом з 

питань впровадження європейських стандартів в освіті; 
2.1.2. проводити співпрацю у взаємоузгодженості освітньо-професійних і освітньо-

наукових програм підготовки; 
2.1.3. участь в роботі ЕК на базі іншої сторони; 
2.1.4. налагодження роботи спеціальних курсів та літніх шкіл із залученням фахівців 

обох Сторін з метою підвищення їх професійного, творчого, громадського, культурного, 
мовного рівня; 

2.1.5. брати участь у забезпеченні академічної мобільності учасників освітнього 
процесу. 

2.2. Методичний: 
2.2.1. здійснення за домовленістю обміну науковою інформацією та навчально-

методичними матеріалами, видавничою продукцією, публікаціями, електронними ресурсами; 
2.2.2. створення можливостей у стажуванні викладачів науково-педагогічних 

працівників; 
2.2.3. організація спільної роботи над написанням та виданням підручників, 

навчальних посібників та монографій; 
2.2.4. надання можливостей усім учасникам освітнього процесу з обох Сторін 

користуватися фондами бібліотек, архівів та інших інформаційних джерел. 
2.3. Науковий, науково-технічний та інноваційний: 
2.3.1. забезпечення проведення спільних наукових досліджень і створення нових 

наукових продуктів; 
2.3.2. запровадження обміну інформацією для проведення спільних наукових 

досліджень і семінарів, круглих сторін, конференцій, у тому числі у оп-1іпе режимі; 
2.3.3. спільне проведення наукових, науково-практичних та науково-методичних 

конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів, а також участь у 
наукових заходах Сторін; 

2.3.4. взаємне сприяння опублікуванню наукових матеріалів кожної зі Сторін у 
спеціалізованих видання освітніх закладів. 

2.3.5. проводити семінари з питань інноваційного розвитку та трансферу інновацій. 
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З Права і обов'язки Сторін 
3.1 Інститут зобов'язується; 
— запрошувати співробітників Університету на навчально-методичні і науково-

практичні конференції та семінари, які проводяться Сторонами в рамках предмету Договору; 
— надавати можливість співробітникам Університету вивчати досвід працівників 

Інституту з організації наукової та самостійної роботи студентів і аспірантів, консультувати 
співробітників Університету з питань організації та проведення спільних наукових 
досліджень; 

— приймати співробітників Університету для проходження ними кваліфікації 
(стажування) в Інституті; 

— надавати можливість студентам, аспірантам і співробітникам Університету 
користуватися в установленому порядку бібліотечними фондами, навчально-методичними 
матеріалами. 

3.2 Університет зобов'язується: 
— запрошувати співробітників Інституту на навчально-методичні і науково-практичні 

конференції та семінари, які проводяться Сторонами в рамках предмету Договору; 
— приймати співробітників Інституту для проходження ними і и і ііфіи щії 

(стажування) на відповідних кафедрах Університету; 
— надавати можливість співробітникам Інституту вивчати досвід працівників 

Університету з організації наукової і самостійної роботи студентів та аспірантів, 
консультувати співробітників Інституту з питань організації та проведення спільних наукових 
досліджень; 

— надавати можливість аспірантам і співробітникам Інституту користуватися в 
установленому порядку бібліотечними фондами Університету, навчально-методичними 
матеріалами; 

4 Строк дії Договору та умови внесення змін і доповнень 
4.1. Даний Договір не передбачає ніяких фінансових зобов'язань. Фінансові 

зобов'язання Сторін визначається шляхом підписання додаткових договорів. 
4.2. У разі виникнення спірних питань, що випливають з цього Договору, Сторони 

будуть прагнути до їх вирішення шляхом переговорів. 
4.3. Договір підписаний у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін. 
4.4. У всьому, що прямо не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством. 
4.5. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до офіційного повідомлення 

однієї зі Сторін про його розірвання. 
4.6. Чинність Договору припиняється: — за письмовою взаємною згодою Сторін; — за 

ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення про причини розірвання у 
місячний термін. 

4.7. Зміни і доповнення до Договору вносяться лише за згодою обох Сторін у вигляді 
додаткових угод. 
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