
ДОГОВ1Р №____
ПРО СП IВ РО Б ITНИЦТВО 

м1ж Факультетом шформацшних технолопй 
Кшвського нащонального ушверситету 1меш Тараса Шевченка 

та Факультетом шфокомунгкацш 
Харк1вського национального ушверситету радюелектрошки

м. Харюв « _ _ » ___________ 2018 року
Факультет шформащйних технолопй Кшвського нац1онального ушверситету iMeHi 

Тараса Ш евченка в oco6i декана факультету -  Tecni KDpia Миколайовича, доктора техшчних 
наук, професора, який д1е на пщстав! Статуту, з одше! сторони та Факультетом iнфокомункащй 
Харкшського нащонального ушверситету радюелектрошки в oco6i декана факультету -  
Сшгурова Аркад1я Владиславовича, кандидата техшчних наук, доцента, який д!е на пщстав1 
Статуту, з шш01 сторони (надал1 спшьно — Сторони), зважаючи на необх1дн1сть поширювати 
шновацшнМ досвщ та науков! розробки в освпньому, науковому та виробничому процесах 
уклали Догтшр про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом Договору е сшвробшшцтво м1ж Сторонами щодо взаемовигщного 

використання потенщалу Сторш з питаны
-  реал1заци оевш пх i наукових проектов i програм;
-проведения сшльних заходтв (наукових конференций, семшартв, круглих стелив, 

конкурав тощо);
-  зал учения ствробптш ю в Сторш до проведения лекцш, методолопчних семшар1в, 

вщкритих занять для викладач1в та/або студенпв, acnipanriB, доктораннв;
-  виконання науково-досл1дних po6iT i проведения експертиз на умовах i в порядку, 

визначених цим Договором, пщвшцення ix науково-мегодичного р1вня та ефективносп;
-  забезпечення пщвищення квал1фкацп та стажування представншав Сторш та шших 

зацкавлених oci6.

2. ОСНОВШ НАПРЯМИ СШВРОБ1ТН И ЦТВ А
2.1. У сфер1 науково! Д1яльн0сп  Сторони, згщно з чинним законодавством Украши:

-  здшснгоють науков1 дослщження за прюритетними иапрямами у сфер! шформащйних 
технолопй та безпеки !нформащйно-комун1кащйних систем;

-сприяють робота наукових шкш з актуальних проблем шформащйних технолопй та 
юбербезпеки;

-  здшснюють науков1 дослщження в межах гранпв i проекпв муниципального, державного i 
мзжнародного ршшв;

-здшснюють науков! дослщження в рамках пщготовки дисертащйних робгт, курсових i 
дипломних проектш здобувачш вищо'1 освпи.

2.2. У сфер1 освтеньо!’ д1яльносп Сторони, згщно з чинним законодавством Укра'ши:
-  забезпечують проведения лекцш, практичних i лабораториях занять за навчальними 

планами з пщготовки здобувачш вищб! освпи 3i спещальносгей <<Телекомун1каци та 
радютехшкал та «К1бербезпека» i3 залученням науково-педагопчного та/або кадрового 
потенщалу Сторш;

-  забезпечують проходження виробничих, технолопчних i передципломних практик (сгажувань);
-забезпечують виконання курсових i дигоюмних проекпв (робте), надаючи наявну

матер1ально-техн1чну базу та науково-методичний супров!д Сторш;
-спш ьно розробляють нов1 або ошим1зують !снуюч1 робоч! програми навчальних 

дисцигапн та програми практик, а також працюють над пщвищенням науково-методичного 
р1вня пщготовки здобувашв вищоУ ocbith, ор1ентованих у майбутньому на роботу в сфер! 
шформацшних технолопй.

2.3. Сторони оргашзовують i проюдятъ спшы-ii науков1 конференцп, семлтри, круглт сголи, 
симпго1уми, робоч1 наради тощо, готують i публ1кують сшльш науков1 пращ, науково-методичш 
матер1али, яюе необхщною складовою частиною освпнього, наукового та виробгшчого процесш.



2.4. У pa3i необидност реал1зацй окремих проекпв i заход] в. передбачених цим Договором, 
Схорони можуть розробляти еппы й документа щодо взасмодЙ, укладати вщповщш додатков1 
договори, я й  схануть невщ’емною частиною цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРШ
3.1. Схорони зобов’язуюхься:

-  гохувахи ха узгоджувахи щор1чш плани ствроб1тництва;
-надавахи оргашзацшну, кадрову та техшчну тдтримку щодо реашзацп запланованих

захода;
-  залучахи студент1в, a c n ip a H x iB , докторанттв, викладач1в i сшвроб1тнийв до y n a c x i  в 

епшьних заходах i розвихку ствроб1тнипхва;
-  здшенювати анал1з результат1в ствроб!тництва, ix широке висв1тлення в засобах 

масово'1 шформаци;
-  своечасно шформувати шшу Схорону про проведения наукових форум1в, конференцш 

хощо, погоджувйга вй  умови сшвробггаищ ва ха оформляли необхщну документащю;
-  дотримувахись конфщенцшност1 стосовно результат  дослщжень, шформаци, даних 

ха/або знань, яй стали вщом1 в хода виконання епшьних po6ix (якщо встановлено, що вони маюхь 
конфщенцшний характер), а також доевщу та документе, отриманих одна вщ одно!.

3.2. Ствробпництво Сторш у рамках цього Договору здшснюегься на основ! принцигав 
piBHonpaBHoexi, законносп та взаемодопомоги, з урахуванням взаемних йггересш i рацюнальносп.

3.3. Схорони маюхь право:
-  використовувати можливостц ресурси та засоби при виконанш покладених на них 

завдань у межах свое! компетенцн;
-  надавали пропетицн щоде проведения захода, спрямованих на реалвацгю предмета Договору;
-  вносити змши до плашв ствробпництва за взаемною згодою.

4. ТЕРМШ ДИ ДАНОЮ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
4.1. Договор набирав чинносп з моменту йош пщписання та скршления печатками Сторш. 

Термш ди Договору необмежений.
4.2. Сторони мають право дострокового припинення ди Договору в односторонньому 

порядку, попередньо письмово повщомивши про сво! нахври шшу сторону не менш шж за 30 (тридцать) 
календарних днш до дата такого припинення.

5. ШШ1 УМОВИ
5.1. Цей Допдар не с договором про епшьну дшльшеть i не м1стить фшансових зобов’язань.
5.2. Цей Догов1р не впливае на зобов’язання CropiH за ix догов1рними вщносинами з шшими 

юридичними або ф1зичними особами.
5.3. Уci додатков1 рйнення стосовно cniBripani за цим Договором, у тому числ! щодо 

доповнення, змши або припинення йоге да, приймаються Сторонами за взаемною згодою та 
оформлюються вщповщним и окремими додатковнми договорами.

5.4. Права та обов’язки кож ж й3i Сторш, визначеш цим Договором не можуть бути передан! 
жодною 3i Сторш шшш юридичнш або фйичнш особт без письмового на те дозволу шшо! Сторони.

5.5. Догов1р укладено украшською мовою у двох прим1рниках по одному для кожжй 3i 
Сторш, я й  мають однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧШ АДРЕСИ СТОРШ
Факультет шфокомунжацш 
Харьавського нащонального 

ун1верситегу радюелектрошки
61166, м. Харйв
пр. Науки, 14 ' 
тел.: (057) 702-10-67
Декан Факультету IK

ч А. В. Сшгуров
/прввшце, нашали/

Фа^льтет шформацшиих технологи! 
Кшвського нащонального университету 

1меш Тараса Шевченка
04116, м. Китв
вул. Богдана Гавридишнна, 24 
тел.: (044) 481-45-0?
Декан Факультету IT, • ■

; - у ^ '  *  10. М. Тесля
: Й  /tipmwke, йшшш/

м л . " 4’- м л


