ДОГОВІР №
про співробітництво (співпрацю) між закладом вищої освіти «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна» та
Київським міським Центром соціальної, професійної та трудової
реабілітації інвалідів

м. Київ
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Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна» (далі - Університет) в особі президента, академіка АПН
України Таланчука Петра Михайловича, що діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, та Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової
реабілітації інвалідів (далі - Центр) в особі директора Вербовської Оксани
Василівни, що діє на підставі Положення затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації 05 серпня 1998 року №1626 (у редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 16.05.2017 №574, з другої сторони, іменовані разом
Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Договір з метою запровадження
нових форм співпраці з урахуванням спільних інтересів Сторін про таке:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом Договору є співробітництво, що засноване на принципах
партнерства, взаємної вигоди та обміну досвідом в педагогічній, науковій та
науково-методологічній діяльності.

2. Умови співробітництва
2.1. Згідно умов цього Договору Сторони:
організовують і беруть участь у спільних наукових семінарах,
конференціях, науково-освітніх школах, робочих нарадах тощо;
надають взаємну допомогу у використанні наукового обладнання,
методичних розробок, програмного забезпечення та наукової літератури, якщо
це не порушує права інтелектуальної власності;
за результатами виконаних робіт готують спільні наукові публікації,
доповіді та повідомлення;
сприяють підготовці наукових кадрів, беруть участь в обговоренні
курсових, дипломних і дисертаційних робіт за тематикою спільних досліджень;
спільно готують і видають посібники, підручники, методичні рекомендації
тощо, які є необхідною складовою освітнього процесу;
готують спільні публікації в журналах та інших наукових виданнях
зарубіжних країн;
здійснюють рецензування наукових праць викладачів кафедри та
випускних кваліфікаційних робіт студентів;
співпрацюють в міжнародних та інших проектах;
здійснюють за рахунок сторін, які домовляються (сторін, які направляють
на стажування), стажування за фахом викладачів, студентів;
реалізують в навчально-реабілітаційному процесі інноваційних технологій,
нових методів та засобів навчання з використанням сучасних інформаційно-

комунікативних технологій, організація та проведення профорієнтаційноінформаційних заходів.
2.2. Університет, на умовах окремих договорів/угод, укладених згідно з
чинним законодавством, залучає працівників Центру до виконання освітніх
програм (лекції, практичні і лабораторні заняття тощо) згідно навчальних планів
із підготовки спеціалістів різного кваліфікаційного рівня, розробки та
оптимізації відповідних навчальних курсів; на умовах окремих договорів/угод,
укладених згідно з чинним законодавством, організовує проходження фахівцями
та аспірантами стажувань, педагогічних практик, надаючи матеріально-технічну
базу і забезпечуючи наукове керівництво.
2.3. Центр, на умовах окремих договорів/угод, укладених згідно чинного
законодавства, організовує проходження фахівцями та студентами ознайомчих
екскурсій, навчальних і виробничих практик, стажувань, а також виконання
курсових і дипломних проектів, надаючи матеріально-технічну базу і
забезпечуючи наукове керівництво.
2.4. Сторони забезпечують організаційну, інформаційну, методичну,
наукову, практичну, ресурсну підтримку з метою реалізації даного Договору.
3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Сторони зобов’язуються:
3.1.1. Створити усі необхідні умови для реалізації предмету Договору.
3.1.2. Здійснювати обмін кадрами в межах обумовленої кількості.
3.1.3. Забезпечувати доступ до навчальної та методичної літератури
установ.
3.1.4. Оприлюднювати результати спільних досліджень у фахових
журналах та збірниках наукових праць установ.
3.1.5. Виконувати інші обов’язки, що випливають з умов цього Договору.
3.2. Права Сторін:
3.2.1. Для реалізації цього Договору Сторони мають право в рамках
діючого законодавства використовувати власні кошти та матеріально-технічну
базу, а також залучати треті сторони.
3.2.2. Сторони володіють рівними правами на наукові результати, які
будуть отримані при виконанні цього Договору і можуть бути використані при
підготовці публікацій або запитів для участі в конкурсах наукових та науковотехнічних проектів, у тому числі й спільних.
3.2.3. Сторони мають інші права, що випливають з умов цього Договору.

4. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання цього
Договору без взаємної матеріальної відповідальності.
4.2. Сторони не несуть матеріальної відповідальності за цим Договором.
Матеріальна відповідальність Сторін визначається в межах окремих взаємних
угод, які укладаються згідно чинного законодавства як додатки до цього
Договору і є його невід’ємною частиною.
4.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5. Строк дії Договору
5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє
протягом 5 (п’яти) років з моменту підписання, і буде вважатись чинним, якщо
одна зі Сторін не повідомить в письмовій формі іншу Сторону про свій намір
розірвати Договір.
5.2. Договір може бути розірваний достроково за письмовою згодою
Сторін. Пропозиція однієї Сторони про дострокове припинення Договору має
бути розглянута іншою Стороною протягом ЗО днів.

6. Інші умови
6.1. Протягом 5 років з дня набрання чинності Договору Сторона, яка
одержує інформацію, зобов'язується не розголошувати ніякої конфіденційної
інформації, отриманої нею від Сторони, яка розкриває, будь-яким іншим третім
особам, не передавати будь-кому результати спільних досліджень без
попереднього узгодження та не використовувати зазначену інформацію для своєї
власної вигоди.
6.2. Всі питання, пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності за
результатами, отриманими в ході виконання робіт по договору, вирішуються
додатковими угодами між Сторонами.
6.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються
додатковою угодою Сторін, яка є невід'ємною частиною цього Договору.
6.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов
та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
7. Юридичні адреси та підписи Сторін
УНІВЕРСИТЕТ
Заклад вищої освіти «Відкритий
міжнародний університет розвитку
людини «Україна»
вул. Львівська, 23, корп.
м. Київ, 03115
Тел./факс: 409-27-69

ЦЕНТР
Київський
міський
Центр
соціальної, професійної та трудової
реабілітації інвалідів
вул. І. Франка, 36-Б
м. Київ, 01030
Телефон: (044) 235-87-93
+38(097) 483-77-63
Електронна адреса:
kmcrin@gmail.com

