
ДОГОВІР 

про співпрацю між Факультетом біомедичних технологій Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини „Україна” та Інститутом геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім. М.П.Семененка Національної академії наук України

м. Київ, « //» 2014 рік.

Цей договір є документом, який засвідчує паритетну співпрацю в сфері наукової, 
освітньої і інноваційної діяльності між двома Сторонами: Факультетом біомедичних 
технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна” (далі 
Факультет) в особі декана Мовчан Валентини Олексіївни та Інститутом геохімії, 
мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка Національної академії наук України 
(далі Інститут), в особі директора Пономаренка Олександра Миколайовича.

Сторони домовились про наступне.

1. Головною метою цього договору є:
Забезпечення обміну досвідом, стажувань, практик, підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації студентів та фахівців (аспірантів, 
здобувачів), у тому числі вищої кваліфікації (докторантів, наукових 
працівників, викладачів), за пріоритетними і перспективними напрямками 
біологічних наук і технологій, що базуються на новітніх наукових знаннях, а 
також підвищення науково-методичного рівня і ефективності наукових 
досліджень шляхом об'єднання зусиль і ресурсів Сторін.

2. В сфері наукової діяльності:
Сторони разом здійснюють наукові дослідження за пріоритетними 
напрямами сучасних біологічних наук, зокрема біофізики, біохімії, 
молекулярної біології, клітинної біології, фізіології та інших наук.
Сторони разом організують і проводять наукові конференції, семінари, 
симпозіуми, робочі наради, тощо.
Сторони разом здійснюють наукові дослідження в рамках міжнародних 
грантів і проектів.
Сторони спільно готують і видають статті, наукові монографії і науково- 
методичні рекомендації, тощо.
Сторони разом забезпечують виконання кандидатських, докторських 
дисертаційних робіт, а також курсових і дипломних робіт студентів і 
магістрів, надаючи матеріально-технічну базу і забезпечуючи наукове 
керівництво.

3. В сфері освітньої діяльності:
Сторони разом забезпечують проведення лекцій, практичних і лабораторних 
занять згідно з навчальними планами Факультету з підготовки спеціалістів 
різного кваліфікаційного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірант) із 



залученням професорсько-викладацького складу Факультету і наукового 
кадрового потенціалу Інституту.
Сторони разом забезпечують проходження навчальних і виробничих 
практик, стажувань, а також виконання курсових і дипломних проектів, 
надаючи матеріально-технічну базу і забезпечуючи наукове керівництво.
Сторони разом організують і проводять освітньо-наукові школи з 
актуальних проблем біології.
Сторони спільно проводять науково-методичну роботу з розробки нових 

навчальних курсів і оптимізації вже існуючих. Водночас з цим Сторони 
спільно працюють над підвищенням науково-методичного рівня підготовки 
фахівців.
Сторони спільно готують і видають навчальні посібники, підручники, 
методичні рекомендації, тощо, які є необхідною складовою навчального 
процесу.

Усі вищезазначені заходи організовувати згідно з попередньою домовленістю 
Сторін і на підставі підписання узгоджених планів.

4. Для виконання спільної роботи, що передбачається цим Договором, 
базовими підрозділами є:

Кафедри та науково-дослідні підрозділи Факультету.
Наукові відділи та лабораторії Інституту геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України.

5. Матеріальне та фінансове забезпечення спільної діяльності.
Даний договір виконується Сторонами без взаємних фінансових розрахунків.

6. Права та обов’язки Сторін.
Сторони є рівноправними партнерами і мають права і обов’язки, які 
надаються їм згідно Статутів установ, при яких вони були створені, 
Положеннями про Сторони, а також цим Договором.

7. Відповідальність Сторін:
Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України за 
невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором. 
Сторони можуть бути звільнені від відповідальності у певних випадках, які 
настали незалежно від волі сторін (форс-мажорні обставини). До таких подій 
належать: зміна або видання нових законів, постанови Уряду або місцевих 
органів влади та управління, війна і військові дії, мобілізація, страйки, 
пожежі, вибухи та природні катастрофи, а також і інші події, які 
компетентний суд визнає форс-мажорними обставинами.
Усі суперечки та розбіжності між Сторонами, які можуть виникнути за цим 

договором, якщо вони не будуть вирішені шляхом переговорів, повинні 
вирішуватися в судовому порядку через суд за місцем знаходження 
відповідача.



8. Умови та строк дії Договору:
Договір набуває чинності з моменту підписання і діє протягом п’яти 
календарних років, після чого автоматично пролонгується на наступні п’ять 
років, якщо одна зі сторін у письмовій формі не повідомила іншу про 
небажання продовжувати цей договір.
Договір складений в 2-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну 
силу.
Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише за умови, якщо 
вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те 
представниками Сторін.
Дострокове розірвання цього договору можливе в наступному порядку: 
Сторона, що побажала розірвати договір, письмово повідомляє іншу Сторону 
про свої наміри не менш ніж за ЗО днів до передбачуваної дати розірвання.

9. Юридичні адреси сторін:

Факультет біомедичних технологій 
Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини „Україна”: 
вул. Львівська, 23, корп.2, к.302, 
03115, Київ, Україна.
Тел.(38 044) 424 31 87

Інститутом геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. М.П.Семененка 
НАН України:
Просп. Палладіна, 34 
03680, Київ, Україна 
Тел: (38044) 501-1520,

Декан ФБМТ
Університету „Україна”, к.б.н.
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