
Договір про співпрацю 

 

Між комунальним закладом вищої освіти «КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ» Дніпропетровської обласної ради» та Чернівецьким медичним фаховим 

коледжем 

 

 

 

м.Кам'янське        «___»    2020 р. 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Кам'янський медичний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» (далі - Коледж ) в особі директора Тимченко Тетяни Миколаївни та 

Чернівецький медичний фаховий коледж (далі – Коледж) в особі директора кандидата 

медичних наук Фрозіни Василівни КУЗИК (всі разом - Сторони), враховуючи необхідність 

налагодження взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері між Сторонами, 

розвитку і розширення відносин та врахування взаємних інтересів у науковому 

співробітництві, а також з метою реалізації положень законів України «Про вищу освіту», 

«Наукову та науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту» уклали цей 

Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Предметом даного договору є співробітництво у сфері науково-дослідної, навчально-

методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення 

профорієнтаційної роботи в рамках здійснення освітнього та наукового процесу. 

1.2. Співробітництво здійснюється урахуванням пропозицій і можливостей Сторін. 

1.3. Співробітництво здійснюється з позиції добровільної участі сторін та спрямоване на 

підвищення ефективності їх діяльності. 

1.4. Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

2.1. Договір укладається з метою сприяння розвитку, вищої освіти та науки з урахуванням 

досягнень провідних вітчизняних і світових наукових шкіл а також для підвищення 

ефективності й якості науково-дослідних робіт, викладацької, інноваційної та інших 

видів діяльності Сторін. 

3. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

3.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково-

практичних проблем у сфері сучасного розвитку охорони здоров'я України; 

- Організація співпраці для реалізації науково-дослідних та пошукових проектів; 

- Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, монографій, методичних розробок, 

навчальних посібників, підручників, статей, та інших видань: 

- Спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших наукових заходів: 

- Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти у сфері 

сучасної медичної освіти в Україні та/або за кордоном. 

3.1.2. Навчально-методична сфера: 
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- організація та участь у навчальних програмах двохстороннього та 

багатостороннього співробітництва а також у програмах академічних обмінів; 

- розробка та впровадження проектно-орієнтованого навчання, нових навчальних 

технологій, навчальних курсів, міждисциплінарних програм, тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 

літературою; 

- обмін досвідом проектно-грантової діяльності; 

- здійснення наукового стажування і науково-педагогічних візитів; 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та оволодіння 

науковими знаннями співробітників; 

- співпраця при підготовці та виданні навчальної літератури, наукових, 

інформаційних та методичних матеріалів. 

- 3.2. Сторони у порядку, передбаченому п.6.3. договору, можуть здійснювати й іншу 

діяльність непередбачену цим договором, яка спрямована на досягнення його мети. 

3.3. Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання 

прибутку. 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА  

 

4.1. Сторони з метою якісного формування змісту освіти, ефективного використання 

навчальної бази Сторін та кадрового потенціалу в процесі спільної діяльності 

забезпечують: 

- можливість використання власної матеріально-технічної бази для організації і 

проведення заходів, передбачених цим договором; 

- пошук і підтримку зв'язків з закладами, організаціями та установами охорони здоров'я 

з метою якісного забезпечення освітнього процесу, проведення пошуково-аналітичних, 

науково-практичних досліджень. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Сторони мають право: 

- Виступати ініціаторами організації та здійснення наукових, освітніх та соціально-

культурних проектів (курси, тренінги, семінари, конференції, акції, дні відкритих дверей 

тощо), спрямовані на формування та розвиток інтелекту студентів, їх творчих 

здібностей, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості, 

патріотичне виховання здобувачів освіти і т.і.; 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження підвищення 

кваліфікації (стажування); 

- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін безпосередньо пов’язану із 

предметом даного договору. 

5.2. Сторони беруть на себе зобов'язання : 

- інформувати одна одну стосовно організації та здійснення наукових, освітніх, та 

соціально-культурних проектів, педагогічних, методичних і методологічних семінарів 

та інших форм, передбачених предметом даного договору; 

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних проектів; 

- брати участь у відборі кандидатів для участі у спільних проектах, інформувати їх про 

умови участі в даних заходах; 

- інформувати про напрями і спеціальності підвищення кваліфікації; 
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