
ДОГОВІР
ПРО СПІВПРАЦЮ В СФЕРІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА ДОКТОРА НАУК

м. Київ _____________2020 р.

Національний університет «Києво-Могилянська академія», в особі В. о. президента, 
професора Ожогана Василя Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського в особі Ректора, 
академіка НАПН України, професора Будака Валерія Дмитровича, який діє на підставі 
Статуту, з іншої сторони, далі - Сторони, з метою об'єднання зусиль в науковій освіті і 
дослідницькій діяльності уклали Договір (далі -  Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є координація і провадження освітньої та наукової діяльності 
для забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора 
наук.

1.2. Метою договору є формування міжінституційного осередку для підготовки 
здобувачів наукових ступенів і підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних 
працівників (назва - «ДокХаб»), який завдяки поєднаному науковому й педагогічному 
потенціалу Сторін, матеріально-технічному та інформаційному забезпеченню, створюватиме 
освітні і дослідницькі можливості у відповідності до національних і міжнародних стандартів 
якості та згідно з п. 4 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016.

2. Напрями діяльності

2.1. Основні напрями співпраці Сторін:
2.1.1. розробка науково-методичного забезпечення і впровадження інноваційних форм, 

методів навчання і викладання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (включно 
зі змішаними і дистанційними формами навчання) у відповідності до національних та 
міжнародних вимог і стандартів якості освіти;

2.1.2. діяльність Сторін для участі у розробці нормативних документів, освітніх 
стандартів, ліцензуванні та акредитації нових спеціалізацій в тому числі міждисциплінарних;

2.1.3. удосконалення науково-дослідної компоненти третього рівня вищої освіти за 
рахунок виконання спільних наукових досліджень з використанням матеріально-технічної та 
лабораторної бази Сторін;

2.1.4. формування дослідницьких тематичних мереж для проведення наукових 
досліджень за пріоритетними напрямами в поєднанні з сучасними формами освітньої 
діяльності, спільної публікаційної активності;

2.1.5. підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
2.1.6. утворення одноразових спеціалізованих вчених рад за участі представників 

партнерських інституцій Сторін для публічного захисту дисертацій на здобуття ступеня 
доктора філософії;

2.1.5. Організація заходів для:
- створення науково-навчальних центрів, спільних кафедр та дослідницьких 

лабораторій;
- підвищення зацікавленості підприємств та бізнесу у проведенні наукових досліджень 

з використанням кадрового та наукового потенціалу Сторін;
- розвиток потенціалу наукових і науково-педагогічних працівників Сторін;
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- запровадження нових організаційних форм науково-дослідної та навчальної 
діяльності для ефективного проведення комплексних наукових досліджень у поєднанні з 
інноваційною діяльністю;

- інтернаціоналізації освітньої і наукової діяльності;
- поширення і пропагування найкращих зразків і успішного досвіду підготовки 

наукових кадрів;
- популяризації міжінституційної співпраці для підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації;
- налагодження регіональної співпраці між закладами вищої освіти та науковими 

установами.

3. Зобов'язання сторін

3.1. Сторони за взаємним погодженням здійснюють :
3.1.1. координацію діяльності структурних підрозділів, які здійснюють підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук;
3.1.2. виконання окремих освітніх компонентів освітньо-наукової програми і 

навчального плану, який затверджує Вчена рада кожної Сторони;
3.1.3. колегіальне та індивідуальне наукове керівництво дисертаційним дослідженнями 

здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук;
3.1.4. лабораторну, приладну та іншу матеріально-технічну базу для проведення 

наукових досліджень у межах погодженої співпраці;
3.1.5. експертизу дисертаційних досліджень, підготованих здобувачами ступеня 

доктора філософії і доктора наук.

3.2. Сторони:
3.2.1. визнають набуті здобувачем ступеня доктора філософії компетентності і 

навчальні результати (із зарахуванням кредитів ЄКТС) з навчальних дисциплін, які 
пропонуються Сторонами, а також партнерськими закладами вищої освіти і науковими 
установами Сторін, у порядку, визначеному Вченими радами Сторін;

3.2.2. сприяють академічній мобільності і стажуванню аспірантів і науковців, залучених 
до виконання спільних освітньо-наукових програм;

3.2.3. формують проектні групи для підготовки спільних проектів і грантових запитів у 
європейські, інші міжнародні та національні програми і фонди.

4, Права сторін

4.1. Для вирішення завдань і створення сприятливих умов для найбільш ефективного 
використання наявного науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази 
Сторони:

4.1.1. формують зміст навчальної програми і окремих дисциплін для третього рівня 
вищої освіти з урахуванням пріоритетних інноваційних освітніх технологій;

4.1.2. здійснюють науково-методичне забезпечення освітньо-наукової програми у 
встановленому Сторонами порядку, зокрема, Вченими радами Сторін.

4.1.3 сприяють налагодженню зв'язків із вітчизняними й міжнародними науковими, 
установами та організаціями;

4.1.4. координують співпрацю в освітній, науковій, дослідницькій та виробничій 
сферах;

4.1.5. ініціюють проведення спільних науково-дослідних робіт, апробації та 
використання результатів наукових досліджень;
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4.1.6. здійснюють координацію співпраці, проводять робочі зустрічі, наради, 
консультації з питань здійснення співпраці, здійснюють обмін інформацією для реалізації 
співпраці.

5. Додаткові умови

5.1. За цим договором Сторони не несуть будь-яких фінансових зобов‘язань, не 
створюють спільного майна. Цей договір не є договором про спільну діяльність.

5.2. Питання, що пов’язані із здійсненням фінансування проектів співпраці 
обговорюються та вирішуються за згодою Сторін в порядку їх надходження. Всі витрати 
щодо виконання конкретних проектів за договором та їх фінансове забезпечення 
обговорюються та погоджуються Сторонами шляхом укладання окремих договорів.

6. Дія та порядок розірвання договору

6.1. Цей договір набуває чинності з моменту його укладення Сторонами і діє по 31 
грудня 2025 року.

6.2. Договір може бути розірвано достроково у разі:
а) взаємної згоди Сторін;
б) в односторонньому порядку у разі невиконання однією зі Сторін узятих на себе 

зобов'язань, викладених у цьому договорі;
в) у випадку недоцільності подальшого співробітництва.
6.3. Про намір достроково розірвати цей договір Сторона попереджає іншу Сторону 

письмово за один місяць.
6.4. Договір може бути подовжено Сторонами письмово за взаємною згодою до 

закінчення строку його дії шляхом укладення додаткового договору.

7. Прикінцеві положення

7.1. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по 
одному для кожної Сторони.

Реквізити сторін

Національний університет 
«Києво-Могилянська академія»

Миколаївський національний 
університет імені В. О. Сухомлинського

04070, м. Київ,
вул. Григорія Сковороди, 2
тел. (044) 425-60-59

54001, м. Миколаїв, 
вул. Нікольська, 24 
тел: (0512) 37-88-38
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