
ДОГОВІР 
про співпрацю

м. Суми «Об» / ^  '0̂ ^ с Ж)22 року

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка в особі директора Устименко- 
Косоріч Олени Анатоліївни, доктора педагогічних наук, професора, який діє на 
підставі Статуту СумДПУ імені А. С. Макаренка та

Харківська державна академія культури надалі «Академія 2», в особі 
в. о. ректора Рябухи Наталії Олександрівни, доктора мистецтвознавства, доцента,, 
що діє на підставі наказу Міністерства культури та інформаційної політики України 
№ 345-к від 01 серпня 2022 року та Статуту, з іншого боку, надалі іменовані 
Сторони, уклали цю Угоду про партнерство та співпрацю (надалі Угода) про 
наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Предметом і метою договору є спільна діяльність Сторін, що не суперечить 

чинному законодавству України, спрямована на удосконалення інформаційно- 
консультативної, профорієнтаційної роботи, реалізацію заходів щодо організації 
інформаційного простору, обміну науковою, іншою академічною інформацією та 
інших спільних дій, спрямованих на поглиблення співпраці між Сторонами.

1.2. Співробітництво Сторін спрямовано на підвищення ефективності 
наукових досліджень в галузі мистецтвознавства, вдосконалення змісту, структури, 
форм, методів і засобів мистецької освіти, обміну досвідом роботи.

1.3. Метою співробітництва Сторін є спільні дії з організації спільних 
науково-методичних та науково-практичних конференцій, проектних семінарів, 
інших наукових і мистецьких заходів у приміщеннях обох сторін.

1.4. Удосконалення інформаційно-консультативної, профорієнтаційної роботи.
1.5. Реалізація програми «Академічна мобільність» здобувачів третього 

освітньо-наукового рівня за ОНП 025 музичне мистецтво.

2. ПРИНЦИПИ УГОДИ

2.1. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов'язання співробітництва 
у напрямах, визначених розділом першим цієї Угоди.

2.2. Сторони діють у рамках чинного законодавства України.
2.3. Сторони використовують можливості і засоби, при виконанні покладених 

завдань, у межах своєї компетенції.
2.4. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути в процесі 

співробітництва, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних 
конструктивних переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цієї Угоди.



2.5. Співробітництво Сторін в рамках цієї Угоди здійснюється на основі 
принципів рівноправності, законності, взаємодопомоги, урахування взаємних 
інтересів, збереження конфіденційності інформації, отриманої в процесі співпраці.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Сторони беруть на себе обов’язки:
3.1. Надавати інформацію про підготовку та проведення наукових та науково- 

мистецьких заходів і проектів, науково-теоретичних конференцій, методичних 
семінарів, круглих столів, які будуть проходити на базі кожної.

3. 2. Брати участь у наукових форумах і проектах, що проводяться кожною зі 
Сторін.

3.3. Здійснювати обмін результатами наукових досліджень і розробок, 
публікаціями, навчально-методичною літературою.

3.4. Забезпечувати впровадження розробок і матеріалів, розроблених кожною 
стороною, завчасно й оперативно висвітлювати інформацію про даний проект на 
власних веб-сайтах.

3.5. Сприяти опануванню новітніми технологіями і методиками для 
проведення наукових досліджень та удосконалення навчального процесу в рамках 
академічної мобільності.

3.6. Здійснювати взаємну експертизу, рецензування наукових та методичних 
матеріалів, дисертаційних досліджень тощо.

3.7. Сторони мають право:
-  надавати пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на реалізацію 

предмета Договору;
- вносити зміни до планів співробітництва за взаємною згодою.

4. УМОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА

4.1. Дана Угода має некомерційний характер і не має на меті одержання 
прибутків.

4.2. Сторони забезпечують організаційну, інформаційну, методичну, наукову, 
практичну, ресурсну підтримку для реалізації спільних проектів, що реалізуються в 
рамках даної Угоди.

5. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

5.1. Права на використання та розповсюдження матеріалів додержуються на 
підставі Закону України «Про авторське право і суміжні права».

5.2. Сторони домовились про розповсюдження інформації про події, пов’язані 
із реалізацією заходів, які є предметом даної Угоди (конференції, проекти, мистецькі 
акції тощо у рамках даної Угоди) за взаємною згодою. Така згода може бути 
викладена письмово або отримана іншою Стороною засобами електронної 
комунікації за умови ідентифікації уповноваженої особи (підписанта).



6. СТРОКИ

6.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до 
2026 року.

6.2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії Угоди за 
повної взаємної згоди з цього питання та повному взаєморозумінні щодо 
зобов’язань, які випливають з даної Угоди.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Спірні питання, які виникають під час виконання Сторонами умов цієї 
Угоди протягом строку її дії, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі 
недосягнення згоди - відповідно з вимогами чинного законодавства.

7.2. Всі зміни і доповнення до цієї Угоди приймаються за взаємною 
домовленістю Сторін, укладаються в письмовій формі і є її невід’ємною частиною.

7.3. У випадках, не передбачених цієї Угодою, Сторони керуються чинним 
законодавством України.

7.4. Ця Угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу та зберігаються по одному в кожної із Сторін.

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Сумський державний педагогічний Харківська державна академія
університет імені А.С. Макаренка культури

Сумський державний педагогічний 61057, Україна, м. Харків,
університет імені А. С. Макаренка вул. Бурсацький узвіз, 4
Навчально-науковий інститут культури і тел./факс: (057) 731-13-85 
мистецтв E-mail: rector@ic.ac.kharkov.ua
Юридична адреса: 40002, м. Суми, 
вул. Роменська, будинок 87 
Т./ф.:+38 (0542) 21517 
код ЄДРПОУ 02125510

Директор В. о. ректора

Н. РЯБУХА
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