
м. Слов'янськ 

ДОГОВIР 

ПРО СПIВПРАЦЮ 

« f S » __ ~_1 __ 2013 р. 

Державний вищий навчальний_ заклад «Донбаський державний педагогiчний 

унiверситет» в особi ректора професора Омельченко Свiтлани Олександрiвни, що 
дiе на пiдставi Статуту, з одного боку, i заклад освiти "Бiлоруський державний 
педагогiчний унiверситет iменi Максима Танка" в особi ректора Кухарчика Петра 

Дмитровича, що дiе на пiдставi Статуту, з iншого боку, разом iменован: 
Сторонами, уклали цей Договiр про наступне: 

1. Предмет Договору 
1.1. Предметом цього Договору е спiвпраця мiж Сторонами в формi спiльно1 

органiзацi1 науково-методично1 та навчально-виховно1 роботи, дiяльностi з 
поглиблення знань про обидвi кра1ни та навчальнi заклади шляхом проведения 

спiльних наукових дослiджень, органiзацiй конференцiй, семiнарiв, круглих 
столiв, симпозiумiв, обмiну науково-педагогiчними працiвниками, аспiрантами, 

студентами, об'еднання зусиль з пiдвищення якостi освiти. 

2. Умови дii' Договору 
2.1. Договiр набирае чинностi з моменту пiдписання його обома Сторонами. 
2.2. Договiр може бути змiнений або доповнений. Yci змiни повиннi бути 

узгодженi Сторонами в письмовiй формi та набирають чинностi з моменту Ух 

шдписання. 

2.3. Договiр укладаеться строком на п'ять рокiв i вважаеться продовженим 
на той же строк i на тих же умовах, якщо жодна iз Сторiн за тридцять календарних 
днiв пiсля закiнчення термiну дiУ Договору не подасть повiдомлення про 

припинення його дi1 у письмовiй формi. 
2.4. Договiр може бути розiрваний за згодою Сторiн, у випадку лiквiдацi1 або 

реорганiзацi1 однiе1 iз Сторiн i в iнших, передбачених законом випадках. 
2.5. Договiр встановлюе наступний порядок вiдносин мiж Сторонами: 
- паритет iнтересiв обох Сторi~; 
- рiвнi права у прийняттi рiшень у рамках напрямкiв Договору; 
- делегування права представления iнтересiв однiе1 Сторони iншiй Сторонi 

за спiльною згодою з питань, що належать до цього Договору. 

3. Сфери спiвпрацi 
3.1. Освiтня дiяльнiсть: 
- обмiн досвiдом в областi органiзацiУ навчального процесу; 
- обмiн навчальними планами, навчально-методичною лiтературою; 
- спiльна пiдготовка та видання пiдручникiв, навчальних посiбникiв, 

методичних рекомендацiй щодо реалiзацi1 освiтнiх програм; 

- обмiн науково-педагогiчними працiвниками; 
- обмiн студентами, аспiрантами. 



3.2. Наукова дiяльнiсть: 
- спiльна участь в органiзацii' та роботi науково-практичних конференцiй, 

семiнарiв, круглих столiв, симпозiумiв тощо; 

- пiдготовка спiльних наукових видань (монографiй, збiрникiв наукових 
праць, статей тощо ), а також обмiн науковими публiкацiями; 

- проведения двостороннiх наукових стажувань науково-педагогiчних . . . . . 
працшниюв, асшрантш, студентш; 

- спiльна пiдготовка i виконання наукових проектiв; 
- обмiн науковою лiтературою, що видаеться науково-педагогiчними 

працiвниками Сторiн. 

3.3. Культурна дiяльнiсть: 
- органiзацiя заходiв з метою щ:шуляризацii' та поглиблення знань про обидвi 

краi'ни та навчальнi заклади; 

- обмiн запрошеннями для участi у фестивалях, конкурсах та iнших 

культурно-масових заходах, якi проводяться Сторонами. 

4. Фiнансовi вза€мовiдносини Сторiн 
4.1. Цей Договiр не створюе матерiальних i майнових зобов'язань Сторiн. 
4.2. Питания матерiального забезпечення заходiв, що проводяться в рамках 

цього Договору, визначаються в кожному окремому випадку за погодженням 

Сторiн вiдповiдно до чинного законодавства Украi'ни та Республiки Бiлорусь. 

5.Додатковiумови 

5 .1. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання взятих на себе 

зобов'язань вiдповiдно до чинного законодавства. 

5.2. Цей Договiр складений у чотирьох примiрниках росiйською та 
.· 

украi'нською мовами - по два прим1рники для кожноi' iз Сторiн, якi мають 

однакову юридичну силу. 

6. Юридичнi адреси Сторiн 

30 "Бiлоруський державной педагогiчний 
унiверситет iменi Максима Танка" 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогiчний унiверситет» 

84116, м. Слов'янськ, Донецька обл., Украi'на 
вул. Г. Батюка, 19 

.,, -,. ,~ .... ., - -23- 4 

проф. Омельченко С.О. 


