
ДОГОВІР 
про співпрацю 

Чернівецький медичний фаховий коледж (далі - Коледж), в особі 
директора Кузик Фрозіни Василівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони та ОКНП «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» 
(далі - Заклад (установа) охорони здоров'я) в особі генерального директора 
Самсонюка Віктора Олексійовича, який діє на підставі Статуту, з другої 
сторони уклали цей Договір про наступне: 

I. Предмет Договору 
4. Предметом цього договору є взаємні обов'язки щодо спільної організації 

підготовки висококваліфікованих медичних кадрів для практичної 
системи охорони здоров'я. 

5. Сторони за цим договором, зобов'язуються шляхом об'єднання зусиль 
спільно діяти в напрямку створення умов для розвитку фахової 
передвищої та вищої освіти, формування спеціальних (фахових) 
компетентностей здобувачів освіти з урахуванням вимог соціальних 
партнерів (зовнішніх стейкхолдерів) - наявних та потенційних 
роботодавців, забезпечення якісної теоретичної та практичної підготовки 
висококваліфікованих медичних кадрів для виконання на належному 
рівні своїх професійних завдань та обов'язків. 

6. Робота з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 
з медичною освітою. 

II. Обов'язки Сторін 

Чернівецький медичний фаховий коледж зобов'язується: 
3. Проводити освітній процес із використанням сучасних методів активізації 

освітньої діяльності - інноваційних технологій, в тому числі 
дистанційного навчання, сучасних досягнень медичної науки і 
практики охорони здоров'я з метою якісної підготовки фахівців у галузі 
медсестринства; 

4. Забезпечувати: 
- фундаментальність та практичну спрямованість підготовки фахівців у 

галузі медсестринства, які здатні: організовувати на високому рівні 
клінічну медсестринську, профілактичну, реабілітаційну, інформаційно-
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просвітницьку, організаційно-управлінську діяльність; забезпечити 
організацію роботи медсестринського персоналу відповідно до 
встановлених вимог та стандартів у сфері охорони здоров'я; 
розвиток у здобувачів особистісних якостей, які забезпечать 
конкурентоздатність випускників коледжу на вітчизняному та зарубіжному 
ринках праці; 
удосконалення системи безперервної освіти, максимально орієнтованої на 
потреби особистості, суспільства та держави шляхом формування 
відповідних загальних та спеціальних (фахових) компетентностей. 

Заклад (установа) охорони здоров'я в процесі співпраці зобов'язується: 
3. Сприяти організації якісного освітнього процесу з метою якісної 

практичної підготовки здобувачів освіти з використанням 
найсучаснішого медичного обладнання, новітніх лікувальних, 
діагностичних, з догляду за пацієнтами технологій, які наявні у закладі 
(установі) охорони здоров'я. 

4. Залучати висококваліфікованих фахівців - практикуючих лікарів, сестер 
медичних закладу (установи) охорони здоров'я до освітнього процесу з 
метою аналізу проблемних ситуацій у відповідній професійній діяльності 
(case-study), навчання на основі досвіду з використанням сучасних 
нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, стандартів 
медичного обслуговування, медичних матеріалів, технологій. 

III. Відповідальність сторін 

4. Усі суперечки, які виникають між сторонами за договором, вирішуються 
згідно з чинним законодавством. 

5. Доповнення та зміни до цього Договору вносяться у письмовій формі 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

6. У вирішенні питань, що не передбачені цим Договором, Сторони 
керуються чинним законодавством України. 

IV. Розірвання Договору 

3. Дострокове розірвання Договору можливе з ініціативи однієї зі сторін, 
за згодою сторін та в інших випадках, передбачених чинним 
законодавством України. 

4. Договір може бути розірваним при взаємному узгодженні або з 
ініціативи однієї з сторін, при письмовому повідомленні не пізніше, як 
за один місяць. 



V. Термін дії договору та інші умови 

4. Цей Договір складений у 2-х примірниках по одному для кожної із 
сторін, які мають однакову юридичну силу та вступає в законну силу з 
моменту підписання. Термін дії Договору - 5 років. 

5. За узгодженням сторін, після завершення дії договору, він може бути 
пролонгованим. 

6. Усі зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу 
виключно за наявності взаємодії згоди сторін. 

VI. Юридичні адреси Сторін 

Чернівецький медичний фаховий 
коледж 
58000, м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 60 
сМш 
(0372)53-22-14 

ОКНП «Чернівецький обласний 
наркологічний диспансер» 
58000, м. Чернівці, вул. Федьковича, 
29 
chond@ukr.iiet 
(03722)3-32-24 


