
Догов1р про сшвробптшцтво

м. Кшв / *’ ________20^0  р.

1нститут проблем реестрацн шформацн НАН УкраУни (дал1 -  1ПР1) в oco6i 
директора Петрова Вячеслава Васильевича, з одшеУ сторони, та Факультет шформацшних 
технологш КиУвського национального ушверситету 1меш Тараса Шевченка (дал! Ф1Т) в 
oco6i декана Тесл! Юр1я Миколайовича, з другоУ сторони, дал1 кожний окремо “Сторона”, а 
разом “Сторони”, уклали цей Догов1р про наступне:

1. Предмет договору
1.1. 3 метою пщвищення шформованосм кер1вництва деканату i студенДв про 1ПР1 

НАН Украши, напрямюв досл1джень, перспективах i можливостях з метою залучення нових 
кандидат1в на вакантн1 посади в 1ПР1 НАН УкраУни i3 числа молодих i талановитих 
студент!в, Сторони здшенюють на пщетав! вибору оргашзацшних i правових форм 
сшвробггаицтва сп!льну д!яльн!сть за наступними напрямами:

- день вщкритих дверей 1ПР1 НАН Украши;
- виробнича практика; 

консультащ'У фах!вц!в;
- участь студенН в у виконанн! окремих питань науково-дослщ них po6iT !нституту;
- !нформування студенДв про ваканс!!' 1ПР1 НАН Украши;

участь пращвниюв 1ПР1 НАН Украши та Ф1Т в конференц!ях, як! проводяться на !'х
6a3i.

2. Права i обов’язки 1ПР1 НАН УкраУни
2.1. 1ПР1 НАН Украши мае право:

2.1.1. Ыщювати питания щодо внесения змш до цього Договору та/або дострокового 
роз1рвання цього Договору.
2.1.2. За результатами професшного тестування й сшвбесщ, 1ПР1 НАН Украши може надати 
можливють студентам пройти виробничу практику в 1ПР1 НАН Украши протягом 1 (одного) 
мюяця. Виробнича практика мютить у co6i навчання, необхщне для робота та виконання 
певних зав дань.
2.1.3. За результатами професшного тестування й сшвбесщ, IHPI НАН Украши може надати 
можливють студентам пройти дипломну практику в 1ПР1 НАН Украши, протягом 3 (трьох) 
мюящв. Дипломна практика мютить у co6i навчання, необхщне для робота та виконання 
певних завдань. Шсля уешшного проходження практики 1ПР1 НАН Украши може надати 
можливють студентам працевлаштуватися в шетитутт
2.1.4. При наявносп достатшх причин в будь-який час вщмовитись вщ цього Договору.

2.2. 1ПР1 НАН УкраУни зобов’язаний:
2.2.1. Призначити вщповщальну особу для вир1шення питань, пов’язаних i3 виконанням 
цього Договору.
2.2.2. За умови проходження практики студентами забезпечити квал1ф!коване кер1вництво 
виробничою i дипломною практикою та закршити це вщповщними документами, що 
заздалегщь погоджен! сторонами цього Договору.
2.2.3. За умови проходження практики студентами забезпечити студенДв-практиканДв 
умовами безпечно'! робота на кожному робочому м1сщ. Проводити обов’язков! шетрукци з 
охорони пращ -  ввщний i на робочому мющ з оформлениям вщповщноУ документащ!, в 
необх1дних випадках проводити навчання студенНв-практикаштв безпечним методам 
робота.
2.2.4. Розслщувати нещасн! випадки, якщо вони матимуть мюце, з студентами- 
практикантами в перюд практики.
2.2.5. За умови проходження практики студентами забезпечити студенДв-практиканДв 
спецодягом, запоб1жними засобами, лшувально-профшактичним обслуговуванням за 
нормами, встановленими для штатних пращвниюв.



2.2.6. За умови проходження практики студентами забезпечити облп< обсягу po6iT студенив- 
практиканНв. Про випадки порушення студентами трудово! дисциплши i правил 
BHyTpiniHboro розпорядку 1ПР1 НАН Украши повщомляти деканат.
2.2.7. За умови проходження практики студентами по закшченш практики дати 
характеристику на кожного студента-практиканта, вказати вщношення до роботи та яюсть 
пщготовленого ними звггу.
2.2.8. За допомогою факсимшьного зв’язку, повщомляти деканат про Bci не передбачуваш 
обставини, що перешкоджають нормальному виконанню зобов’язань за цим Договором.
2.2.9. Поважати та захигцати законш права факультету, пов’язаш з виконанням цього 
Договору.
2.2.10. За умови проходження практики студентами проводите шструктаж1 студентгв- 
практикант1в гцодо режиму збереження комерцшно! таемницг
2.2.11. Належним чином виконувати ший умови цього Договору.

3. Права i обов’язки факультету
3.1. Факультет мае право:

3.1.1. Ьйщювати питания щодо внесения змш до цього Договору та/або дострокового 
роз1рвання цього Договору.
3.1.2. При наявност! достатн1х причин в будь-який час вщмовитись в1д цього Договору.

3.2. Факультет зобов’язаний:
3.2.1. Призначити вщповщальну особу для вир1шення питань, пов’язаних i3 виконанням 
цього Договору.
3.2.2. За допомогою факсимшьного зв’язку, повщомляти 1ПР1 НАН Украши про Bci 
непередбачуваш обставини, що перешкоджають нормальному виконанню зобов’язань за цим 
Договором.
3.2.3. Протягом строку ди цього Договору сприяти 1ПР1 НАН Украши у виконанн1 
прийнятих на себе зобов’язань за цим Договором.
3.2.4. Поважати та захищати законш права 1ПР1 НАН Украши, пов’язаш з виконанням цього 
Договору.
3.2.5. Належним чином виконувати ший умови цього Договору.

4. Форс-мажорш обставини
4.1. Сторони звшьняються вщ вщповщальносД за невиконання або неналежне 

виконання cboix зобов’язань за цим Договором, внаслщок обставин непереборно! сили, таких 
як: стихшш лиха (пожеж1, повен1, землетруси тощо), вшськов1 дп, революцн, епщемп, 
ембарго або втручання з боку компетентних державних оргашв, а також шших обставин 
надзвичайного характеру, яю виникли п1сля п1дписання цього Договору, та яю Сторони не 
могли Hi передбачити, Hi запобшти розумними заходами.

4.2. Сторона, яка пщпала пщ flira форс-мажорних обставин, повинна письмово 
повщомити 1ншу Сторону впродовж 5 (п’яти) календарних дн1в про настання форс-мажорних 
обставин та про можливий термш !х припинення. Строк виконання зобов’язань в1дкладаеться 
на TepMiH дп таких обставин.

4.3. Якщо обставини, передбачшй uieio статтею, будуть тривати понад 60 (ийстдесяти) 
календарних дшв, Сторони повинн1 вир1шити питания вщносно припинення дй цього 
Договору або узгодження строку виконання обов’язюв за цим Договором.

4.4. Якщо Сторони не дшдуть згоди, то Сторона, що не пщпала пщ дно обставини 
непереборно! сили, мае право роз1рвати цей Догов1р на п1дстав1 письмового повщомлення 
про це (рекомендованим листом, телексом, факсом, телеграмою) шшо! Сторони.

5. Вщповщалыпсть CTopin
5.1. За невиконання або неналежне виконання cboix зобов’язань за цим Договором 

Сторони несуть вщповщальшсть згщно i3 цим Договором та чинним законодавством 
Украши.

6. Порядок розв’язання суперечок
6.1. У випадку виникнення cnopiB та розб!жностей i3 питань, що становлять предмет 

цього Договору або в зв’язку з ним, Сторони будуть !х виршувати шляхом переговор1в.



6.2. У pa3i недосягнення згоди шляхом neperoBopie, cnip буде виршуватись вщповщно 
до чинного законодавства Украши.

7. Строк д1*1 Договору
7.1. Цей Догов1р набувае чинноеп з дата шдписання Сторонами та д1е термшом 1 

(один) pix
7.2. Догов1р може бути продовжено за умови шдписання уповноваженими 

представниками Сторш вщповщно!' додатково!' угоди до цього Договору.
7.3. Цей Догов1р може бути припинено рашше зазначеного терм1ну:

- за згодою Сторш;
- за р1шенням господарського суду;
- в шших випадках, передбачених чинним законодавством Украши.

8. Прикшцев1 положения
8.1. Цей Догов1р складено у двох щентичних прим1рниках украшською мовою, 

кожний з яких мае однакову юридичну силу.
8.2. Змши та доповнення до цього Договору допускаються тшьки в тому раз1, якщо 

вони складен! в письмовому вигляд! та пщписаш уповноваженими представниками Сторш.
8.3. y d  змши та доповнення до цього Договору складають його невщ’емну частину.
8.4. Якщо з будь-яких причин будь-яке i3 положень цього Договору е таким що не мае 

законних пщстав або незаконним, це не впливае на чиншсть або обов’язковють будь-якого 
або Bcix шших положень цього Договору.

8.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством Укра'ши.

8.6. Пюля шдписання цього Договору листування, попередш договори, угоди, 
протоколи про нам1ри з питань, що, так або шакше, торкаються умов цього Договору, по 
ньому втрачають силу, але можуть братися до уваги при тлумаченш окремих його норм.

8.7. У а повщомлення, що робляться в зв’язку i3 цим Договором, повинш 
здшснюватись письмово й будуть вважатися надюланими, якщо вони передаються за 
допомогою факсимшьного зв’язку, з подалыиою передачею цих повщомлень особисто, 
надсилаються рекомендованою кореспонденщею або кур’ерською поштою на зазначеш в 
цьому Договор! адреси.

8.8. Bci документи, що так чи шакше стосуються умов цього Договору, пщписаш та 
передан! за допомогою факсимшьного зв’язку будуть мати юридичну силу лише у випадку i'x 
наступного шдписання Сторонами.

1нститут проблем реестрацп шформащ!'
НАН Украши

Мюцезнаходження: 03113, м. Кшв, 
вул. Мико ли Шпака, 2

•Петров

Факультет шформацшних технологш 
Кшвського нацюнального

ушверситету 
iMeHi Тараса Шевченка


