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ДОГОВIР 

про творче спiвробiтництво мiж Навча
льно-науковим центром «Iнститут бiо

логii та 

медицини» Киiвського нацiональног
о унiверситету iменi Тараса Шевченк

а та 

Нацiональним науковим центром «Iнсти
тут експериментальноi i клiнiчноi ветеринар

ноi 

медицини» 

3 метою ефективного виконання науково-дослiдних робiт та впровадження i'x у 

виробництво, пiдготовки спецiалiстiв та
 змiцнення наукових зв'язкiв вчених НН

Ц «Iнститут 

бioлorii' та медицини» Киi'вського нацiон
ального унiверситету iменi Тараса Шевче

нка, в особi 

директора Iнституту Остапченко Люд
мили Iванiвни, що дiе на пiдставi Ста

туту унiверситету, з 

одноi' сторони та Нацiональним на
уковим центром «Iнститут експерим

ентальноi' i клiнiчноi' 

ветеринарноi' медицини» (далi - Iнститут) в особi директора, доктор
а ветеринарних наук, 

академiка НААН Украi'ни Стегнiя Бо
риса Тимофiйовича з другоi' сторони, 

уклали Договiр про 

наступне: 

8 · 1. Загальне положения 

- 1.1. Договiр заключаеться з метою поеднання зу
силь Киi'вського нацюнального унiверситету 

iменi Тараса Шевченка та Нацiональн
им науковим центром «Iнститут експер

иментальноi' i 

клiнiчноi' ветеринарноi' медицини» для розвитку в Украi'нi вiрусологiчноi' науки як 

невiд'емноi' складовоi' свiтового напрямк
у науково-технiчного прогресу. 

Цi зусилля спрямованi на виконання спiл
ьних науково-дослiдних робiт, програм i про

ектiв та 

органiзацiю пiдготовки спецiалiстiв в галу
зi вiрусологii'. 

1.2. Договiр базуеться на наявному досвiдi спiльноi' дiяльностi сторш, зокрема учасп У 

виконаннi спiльних проектiв, пiдготовцi кадрiв, проведенн1 наукових семiнарiв, 

конференцii', з'i'здiв, тощо. 

1.3. Спiльна дiяльнiсть сторiн передбачае в пода
льшому: 

а) розробку та виконання спiльних нау
ково-дослiдних робiт; 

б) пiдготовку кадрiв фахiвцiв з даноi' гал
узi; 

в) публiкацii' результатiв спiльних науков
их робiт; 

г) спiльне проведения наукових семiнарiв
, конференцii', з'i'здi в, тощо. 



1.3.Спiльна дiяльнiсть сторiн передбачае в подальшому: 

а) розробку та виконання спiльних науково-дослiдних робiт; 

6) пiдготовку кадрiв фахiвцiв з даноi галузi; 

в) публiкацii результатiв спiльних наукових робiт; 

г) спiльне проведения наукових семiнарiв, конференцii, з'iздiв, тощо. 

2. Обов'язки сторiн. 

2.1. Унiверситет зобов'язуеться: 

2.1.1. Направляти для проходження в Iнститутi виробничоI практики та виконання 

курсових та дипломних робiт студентiв кафедри вipycoлoriI. 

2.1.2. Призначити керiвниками практики квалiфiкованих викладачiв. 

8 2.1.3. Забезпечити додержання студентами трудовоi дисциплiни 1 правил 

внутр1шнього трудового розпорядку. 

• 

2.2. Iнститут зобов'язусrься: 

2.2.1. Надавати консультацiйну та практичну допомогу для виконання курсових та 

дипломних робiт студентам кафедр. 

2.2.2. Призначити наказом квалiфiкованих спец1ал1спв для безпосереднього 

керiвництва практикою. 

2.2.3. Забезпечити студентам умови безпечноI роботи на кожному робочому мiсцi. 

Проводити обо в' язковi iнструктажi з охорони працi. 

2.2.4. Надати студентам-практикантам i керiвникам практики вщ навчального 

закладу можливiсть користуватися лабораторiями, бiблiотеками, технiчною i 

iншою документацiею, необхiдною для виконання програми практики. 

2.2.5. Приймати викладачiв кафедр мiкробiологiI i загальноI iмунологiI та 

вipycoлoriI для стажування i пiдвищення квалiфiкацiI. 

3. Вiдповiднiсть сторjн за невиконання договору. 

3.1. Сторони JЗiдповiдають за невиконання покладених на них обов'язкiв щодо 

органiзацiI i проведения практики зriдно з законодавством про працю в 

Украiнi. 

3.2. Yci суперечки, що виникають мiж сторонами за договором, вирiшуються в 

установленому порядку. 

3.3 Беручи до уваги те, що при укладеннi та виконаннi цього Договору Сторонам 

стають вiдомi персональнi данi (далi по тексту - «ПД») фiзичних осiб (данi 



про контрагентiв ФО п · · . . . 
- 1 даю про ф1зичних ос1б, яю е вповноваженими 

представниками юри 'б) 
дичних ос1 , з метою дотримання положень Закону 

Украi"ни «Про захист персональних даних» Сторони (Суб'екти ПД) 

шдписуючи цей Договiр: 

- шдтверджують, що дали згоду на збiр, обробку, використання та включения 

i"x ПД до бази персональних даних Сторiн цього Договору; 

- пiдтверджують, що проiнформованi про своi" права (ст. 8 Закону Украi"ни 

«Про захист персональних даних») i про мету збору ПД. 

3.4. Договiр набувае сили пiсля його пiдписання сторонами 1 д1е до юнця 

практики згiдно з календарним планом. 

8 3.5 Договiр складений у двох прим1рниках - по одному на базi практики 1 

навчальному закладу. 

4. Органiзацiя спiвпрацi. 

Спiльна дiяльнiсть сторiн регламентуеться планами науково-дослiдноi" роботи та 

. . 
ПIДГОТОВКИ кадрIВ. 

При цьому Унiверситет спiльно з Iнститутом: 

4.1. Розробляють, узгоджують, i, в разi потреби, затверджують спiльну тематику 

наукових досшджень. 

4.2. Публiкують та впроваджують у практику результати сшльних наукових 

• дослiджень. 

4.3. Органiзують та проводять спiльнi науковi конференцi'i, тощо. 

5. Заключнi положения. 

5.1. Договiр про наукове спiвробiтництво багаторiчний i вступае в силу з моменту 

його пiдписання сторонами. 

5.2. Термiн дi'i Договору може бути припинено за умови попереднього письмового 

повiдомлення з боку зацiкавленоi· сторони не менш нiж за два тижня. 

5.3. Взаемодiя мiж Киi"вським нацiональним унiверситетом iменi Тараса Шевченка 

та Нацiональним науковим центром «Iнститут експериментально'i i клiнiчно'i 

ветеринарно'i медицини» в межах цього Договору регулюеться чинним 

законодавством Укра'iни, а саме Законами Украi'ни «Про наукову та науково

технiчну дiяльнiсть» та «Про вищу освiту». 

6. Термiн дii' договору. 



• 

6.1 . Договiр укладаеться на п'ять рокiв i буде автоматично продовжений на 

наступнi п'ятирiчнi перiоди, якщо сторони не приймуть iншого рiшення. 

7. Адреси сторiн 

1. 01601, м. Ки1в - 601, вул. Володимирська, 64 Киiвський нацiональний 

унiверситет iменi Тараса Шевченка 1-ПЩ «Iнститут бiологiI» 

2. 61023, м. Харкiв, вул. Пушкiнська, 83 Нацiональний науковий центр «Iнститут 

експериментально1 i клiнiчно1 ветеринарно• медицини» 


