
ДОГОВІР_____
про науково-педагогічну співпрацю

між Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка 
та Уманським національним університетом садівництва 

від жовтня 2018 р.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (далі -  СумДПУ 
імені А.С. Макаренка) в особі ректора Лянного Юрія Олеговича, який діє на підставі Статуту 
Університету, з однієї сторони, та Уманський національний університет садівництва (далі 
УНУС) в особі ректора Непочатенко Олени Олександрівни, що діє на підставі Статуту 
Університету, з другої сторони, керуючись прагненням до розвитку двосторонніх зв'язків у 
сфері освіти та науки, збереження єдиного освітнього простору, підготовки 
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, маючи впевненість, що здійснення 
співпраці у сфері освіти та науки буде відповідати ідеям взаємності та рівноправ'я, уклали 
цей договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. З метою створення умов для розв'язання наукових завдань та ефективного 
використання наявного наукового потенціалу СумДПУ імені А.С. Макаренка та УНУС, 
Сторони співпрацюють в таких видах діяльності:

- розв'язання актуальних наукових проблем, що мають взаємний інтерес;
- участь у спільному виконанні нових наукових програм та проектів, які мають 

спільний інтерес;
- виконання науково-дослідницьких робіт щодо спільних програм і проектів, які 

мають спільний інтерес, проведення наукових семінарів та доповідей із тематик спільної 
науково-технічної співпраці;

- інформування та спільна участь у виставках, конференціях, семінарах різного рівня;
- обмін студентами, аспірантами та докторантами для виконання наукових робіт із 

використанням прикладної бази Сторін та створення оптимальних умов для їх академічної 
мобільності;

- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу на науково-технічній 
базі кожного з учасників Договору;

- комплектування взаємних авторських колективів із підготовки навчальної та 
навчально-методичної літератури;

- публікації спільних наукових статей і тез доповідей.

2. Обов’язки сторін

2.1. Сторони для створення сприятливих умов з ефективного використання наявного 
наукового потенціалу, матеріально-технічної бази СумДПУ імені А.С. Макаренка та УНУС 
мають право:

- координувати свою співпрацю в межах чинного законодавства та нормативних 
документів;

- співпрацювати у напрямі спільних пошукових дослідницьких та експериментальних 
робіт шляхом проведення семінарів, «круглих столів», конференцій, обміну наявної в 
їхньому розпорядженні інформації з аспектів взаємного інтересу, консультацій та 
переговорів, спрямованих на обговорення питань, що стосуються співпраці;

- сприяти науково-технічній та інформаційній підтримці, обміну студентами, 
аспірантами та докторантами для виконання спільних наукових робіт;

- надавати взаємну консультативну допомогу з усіх питань, які стосуються спільної
праці;

- узгоджувати плани науково-дослідних робіт, які стосуються предмета Договору 
співпраці, а в разі необхідності коригувати їх з урахуванням спільних інтересів;

- комплектувати взаємні авторські колективи щодо підготовки навчальної та 
навчально-методичної літератури;



- залучати провідних спеціалістів кожної із Сторін до науково-педагогічної та 
науково-дослідної роботи;

- публікувати результати пошукових дослідницьких та експериментальних робіт у 
наукових фахових виданнях обох Сторін;

- зберігати конфіденційність отриманої спільним виконанням досліджень науково- 
технічної та патентно-ліцензійної інформації і не передавати її іншим установам або особам 
без письмового узгодження з партнерами двостороннього Договору;

- взаємно узгоджувати зміни до Договору, що можуть виникати у процесі його 
виконання.

3. Права сторін

3.1. Результати науково-технічної співпраці підлягають опублікуванню, 
оприлюдненню та патентуванню за участі спеціалістів Сторін, які внесли суттєвий творчий 
та трудовий внесок у розвиток науково-технічної роботи. Кожна зі сторін має право 
використовувати на власний розсуд результати досліджень, отриманих поза участі партнерів 
Договору.

3.2. Сторони мають право внести зміни та доповнення до цього Договору за 
домовленістю обох Сторін, що оформлюються у письмовій формі відповідно до чинного 
законодавства.

3.3. Сторони мають право розірвати цей договір за взаємним бажанням у будь-який 
час. Якщо розірвання Договору здійснюється за ініціативою однієї із сторін, вона повинна 
офіційно попередити іншу сторону про свій намір не менше як за три місяці до фактичного 
розриву договірних відносин.

3.4. Договір між Сторонами не обмежує інших форм співробітництва.

4, Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання умов Договору.
4.2. У разі виникнення форс-мажорних ситуацій за незалежних від сторін обставин 

партнери угоди звільнюються від взаємної відповідальності за повне або часткове 
невиконання умов Договору. Факт виникнення форс-мажорних ситуацій у однієї із сторін 
повинен бути підтверджений відповідним актом, який має бути поданий іншим Сторонам.

5. Зміна умов Договору

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені лише за взаємної 
згоди Сторін і мають бути виконані у письмовій формі, підписані уповноваженими 
представниками Сторін та оформлені додатковим договором або шляхом викладення цього 
Договору в новій редакції.

6. Порядок розгляду спорів

6.1. Усі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути за цим Договором, 
вирішуються шляхом переговорів та відповідно до чинного законодавства.

6.2. Після підписання Договору всі попередні домовленості діють у частині, що не 
суперечить цьому варіанту Договору.

7. Строки дії Договору

7.1. Договір вступає в силу з дати його підписання керівниками установ-співвиконавців.
7.2. Термін дії договору до «31» грудня 2023 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.



8. Інші умови

8.1. Наукові колективи кожного з партнерів Договору, які беруть участь у його 
виконанні, визначаються керівниками Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка та Уманського національного університету садівництва, або 
уповноваженими на це особами.

8.2. Жодна із сторін не повинна передавати свої права та зобов'язання за даним 
Договором третій стороні.

8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 
цивільним законодавством.

8.4. Договір складений у двох примірниках, кожний з яких має рівну силу і 
зберігається у кожного з виконавців договору.
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