
ДОГОВІР №

про науково-педагогічну співпрацю
між навчально-науковими підрозділами Сумського Державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка та Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 

від 19 червня 2012 р.

Природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка, в особі декана Касьяненка Геннадія Яковича, який діє на 
підставі Положення про факультет, з однієї сторони, та географічний факультет 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, в особі декана 
Руденка Валерія Петровича, який діє на підставі Положення про факультет, з іншої сторони 
(надалі в тексті при спільному згадуванні -  Сторони) уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Сторони, в рамках статутної діяльності своїх навчально-наукових підрозділів -  кафедр 

природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету 
ім. А.С. Макаренка і кафедр географічного факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича зобов’язуються здійснювати спільну 
науково-педагогічну роботу за наступними напрямами:

1.1. Взаємний обмін науковою інформацією, науковими і навчальними виданнями у 
суміжних галузях діяльності.

1.2. Обмін досвідом з організації навчального процесу і використання сучасних 
освітніх технологій у вищому навчальному закладі.

1.3. Спільна організація і проведення наукових конференцій, «круглих» столів, 
семінарів, консультацій.

1.4. Підготовка і обмін науковими публікаціями.
1.5. Сприяння в організації та проведенні студентських навчальних практик, інших 

заходів, пов’язаних із навчальною діяльністю студентів.
1.6. Сприяння у публікації наукових статей в журналах, збірках та інших виданнях 

названих факультетів.
1.7. Організація підвищення кваліфікації (стажування) викладачів та наукових 

співробітників.
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 для створення нових видів наукових знань та технологій.

2.2. Сторони зобов'язуються спільно діяти на засадах взаємної вигідності для 
досягнення спільних цілей відповідно до статутних завдань та економічних інтересів кожної із 
Сторін.

2.3. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони будують свої 
взаємовідносини на засадах рівності, чесного партнерства та захисту інтересів кожної.

2.4. У випадку необхідності Сторони можуть виконувати спільні фінансовані 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, у разі необхідності, 
конкретних договорів на проведення науково-дослідних чи інших 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 спільної діяльності.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір вступає в силу з дати його підписання Сторонами.
4.2. Термін дії договору до 31 грудня 2017 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.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. 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 
спільної діяльності, 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.
5.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за письмовою згодою Сторін, а також 

в інших випадках, які передбачені чинним законодавством України.
5.3. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором 

третій стороні без отримання письмової згоди іншої Сторони.
5.4. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
Природничо-географічний факультет 
Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка

/',■> і /  вул. Роменська, буд. 87, м. Суми, 40002.

доц. Г.Я. Касьяненко

Географічний факультет 
Чернівецького національного 
університету щещДОрія Федьковича
вул. Коц^ин5^|Йго|буд. 2, м. Чернівці, 
58012.. ‘ “ й‘ Л

Дека .П. Руденко
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