
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ

між Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького та Харківською державною академією фізичної культури

М. Львів « /& У> __ 2021р.

Ми, що нижче підписалися,
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького,
в особі ректора Стибеля В.В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Харківська державна академія фізичної культури
в особі в.о. ректора О.Ю.Ажиппо, який діє на підставі Статуту, з другої сторони 

(разом Сторони),
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову на 

науково-технічну діяльність» та Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, 
затвердженого наказом Міністерства науки та освіти, молоді та спорту України від 
24. 01. 2013р. №48
уклали цей договір на безоплатній основі про наступне:

1. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Метою цього договору є спільна діяльність у сфері науки та підвищення 

професійного рівня (стажування) педагогічних та науково-педагогічних кадрів
1.2. Відповідно до цієї мети Сторони здійснюють спільну діяльність за такими 

напрямами: співробітництво у науково-освітній сфері;
• обмін науково-технічною інформацією і досвідом використання нових 

технологій навчання;
• проведення наукових заходів на взаємовигідних умовах;
• здійснення наукових досліджень, ознайомлення з науково-методичною 

літературою;
• підготування публікацій та обмін ними;
• стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН
2.1. Забезпечення належних умов для підвищення кваліфікації (стажування) науково- 

педагогічних працівників.
2.2. Надання консультативної та науково-методичної допомоги в організації та 

проведенні дослідницької роботи на базі Сторін-партнерів, науково-методичної допомоги з 
метою здійснення підвищення кваліфікації (стажування), удосконалення навчально- 
виховного процесу, впровадження передових педагогічних ідей та технологій в освітній 
процес.

2.3. Інформування Сторін-партнерів про основні напрями роботи кафедр (інститутів) 
та науково-методичні заходи, сприяння проведенню спільних досліджень.

2.4. Надання матеріально-технічної бази для проведення науково-дослідної роботи та 
впровадження науково-педагогічних напрацювань.



2.5. Висвітлення у педагогічних фахових виданнях результатів спільної роботи.
3. ДОДАТКОВІ УМОВИ
3.1. Цей Договір виконується Сторонами без взаємних фінансових розрахунків.
3.2. Укладений Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до прийняття 

Сторонами рішення про його припинення.
3.3. Договір може бути змінений за погодженням Сторін.
3.4. Всі зміни та доповнення цього Договору повинні бути прийняті лише за згодою 

Сторін у формі додаткових угод, що невід’ємною частиною цього Договору.
3.5. Цей Договір може бути розірваний за письмовою заявою однієї зі Сторін у разі 

невиконання другою Стороною своїх обов’язків.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ та РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Львівський національний університет Харківська державна академія фізичної 
ветеринарної медицини та біотехнологій культури
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