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МDК ГJIУХIВСЬКИМ НАШОНАЛЬIИР{ ПЦЛГОПЧНИМ
)rНIВЕРСИТВТОМ IMEHI ОЛЕКСАIШРА ДОВЖЕНКА ТА

Iнститутом yKPAiHCbKoi 1чочи нАн )rкрАiни

Гrгуlriвський нацiоналъний педагогiчний урiверситет iMeHi Олександра

Щовженка, що далi називаетъся Унiверсите1, в особi ректора Курка
Олексапдра Iвановича, який дiе на пiдставi Ртатугу, з однiсi сторопи, й
Iнституту украТнськоi мови Е{АН УкраТни, що далi цазиваеться Iцститут, в
особi директора Гриценка Павла Юхимовича, ядий дiе на пiдставi Статуту,
укJI€Lпи цей ,Щоговiр про спiвпрацю.

1. Предмет Щоlов9ру
1.1. Здiйсненнrl спiльноi дiяльностi у таких нФпрflмах:

1.1.1. Гфоведення цауковик дослiджень у галузi
дiалектологii та icTopiT мови:

|.|.2. Пiдготовка наукових 1

вищоТ квалiфiкацii, пiдвищення квалiфiкацii.

украТнськоi

кадрiв

1.1.3. Проведення науково-теоретичних i науково-практичних
конференцiй, симпозiумiв, ceMiHapiB, круглих qтолiв з актуаJIъЕих проблем
cylacHoT дiалектологii та icTopii мови.

\.|.4. Видання наукових ггублiкацiй за результатами наукових
конференцiй, ceMiHapiB.

1. 1.5. Обмiн професiйним досвiдом.
1.1.6. Впровадженнr{ результатiв наукови4 дослiджень спiвробiтникiв,

аспiрантiв, докторантiв унiверситетiв.
1.2. Спiвробiтництво в органiзацii та провqденнi вступнrтх iспитiв до
аспiранryри.

2. Обов'язки CTopiH
l

2.1. rнститут зобов'язчсться;
2.|.|. Сприяти гriдвищенню фахового рiчня викладачiв унiверситеry

шuutхом стажуваннrI в наукових пiдlэоздiла* I"cr}ryry.
2.|.Z. Сприяти навчанню викладачiв Унiверситеry в аспiранryрi та

докторанryрi Iнстиryту (за погодженими Стороцами напрямами).
2.7.З.Надавати науково-коЕсулътативну допомогу пiд час написанIuI та

захисту каЕдидатсъких i докторських дисертацifr .

2.1.4. Надавати можливiсть корисryваyся науковою бiблiотекою,
архiвними фондами Iнституту, tIроводити наукоiо-консультативЕу роботу гriд
час написаЕнrI пiдр1..тникiв, посiбникiв та iнщих наукових i навча-пьно-
методичних матерiалiв.

2.|.5. Сприяти зЕtJIученЕю на).ковцiв Iнституту до проведенню лекцiйних
занять в УнiвЬрситетi. l

чаучово-педагогlчних



2.t.6. Сприяти органiзацiТ наукових дрслiдцgц5 за узгодженою
тематикою-

2.1.7. ОрганiзовJ.вати й проводити спiлънi нрtsковi семiнари, конференцii
з наукових напрямiв, визначених за домовленiстlо CTopiH.

2.1.8.Органiзовувати видання матерiалiв конференцiй, ceMiHapiB,
ПРОВеДених спiльно з Iнстиryтом, та методиччих рекомендацiЙ з фахових
дисциплiн. l

2.2. Унiверситет зобов'язyеться :

2.2.I. Направляти на стажування викJIад4чiв Унiверситету.
2.Z.2. Направляти на навчання до аспiрантури та докторантури Iнституту

ВикJIаДачiв Унiверситеry, працевлаштовувати ik pro закiнченню навчаннrI.
Z.2.З. Залуrати науковцiв Iнституту до прOведецня лекцiйних занrIтъ в

з дl€tлектолог1l та 1стор11

студентiв, аспiрантiв,

Унiверситетi.
2.2.4. Здiйсr*овати спiльнi HayKoBi дослiджеFня

украiнськоi мови.
2.2.5. ЗаГГ5пrати до проведеннr{ дослiд4сенъ

докторантiв, спiвробiтникiв Унiверситету. ]

2.2.6. Виявляти серед сryдентiв здiбну дq Еауковоi роботи молодь iз
метою пiдготовки майбугнiх уIених-фiлологiв.

2.Z.'1. Поводити спiлънi науково-пр4ктL{чнi конференцiТ, науково-
методичнi семiнари, симпозiуми, круглi столи з акryальнlо< проблем cyracHoi
дiа:rектологiТ та icTopii украiЪсъкоi мови.

2.2.8. Сгrрияти виданню праць, виконаних Ht ocнoBi цъого договору.

3. Вiдповiдальнiсть Рторiп
3.1. Iнститут i Унiверситет зобов'язуrоr"ф, викоIIувати вимоги цього

{оговору.
З.2. Сторона не несе вiдповiдальностi за часткове або повне

недотримання умов договору, якщо причини Т1 порушення були
незzLпежними вiд умов Щоговору. Пiд цим такощ розумiютъся Ti причини, що
з'явилися пiсля пiдписання ffоговору як непередбачуванi.

З.З.У випадку, коли одЕа зi CTopiH не в змрзi ви4онати умови {оговору
З ПршIин, не зазначених у ггуrктi 3.2, вона зiэбов'язана попередити iншу
Сторону i запропонувати свiй BapiaHT розв'язанчя проблеми.

4.1. {оговiр
Сторонами i дiе з

4. TepMiH та умови дii договору
вступае в силу з дня його пiдписання договiрними

4.2. Щtя Щоговору може бути припицеЕа кожнQю зi CTopiH цLшяхом
письмового повiдомлення iншоТ Сторони не пiзнiше нiж за два мiсяцi до
кiнця поточного року. Якщо у зазначенlай TepMiH жодна Сторона не
повiдомила iншу про припинення Щоговору, BiH вважаеться продовженим на
насryпнии к€шеЕдарнии рlк.



4.з. У разi невиконаннrI або неналежного виконаннrI однiеТ зi CTopiH
cBoix зобов'язань, iнша Сторона мае право на розiрвання цъого договору за
власною iнiцiативою з письмовиlчf повiдомленндм партЕrера про припш{еЕня
дii даного договору.

4.4. ,.Щоповнення або змiни до цъого .,,ЩОровору вносятъ ая за згодою
CTopiH шJUIхом укJIадання окремих протоколiв.

4.5. Цей {оговiр не створюе фiнансових зоýов'язань для CTopiH.
1

5. Iншi умqвц
5.1. В усъому' що переДбачене цим догOвором' та в усьому iншомУ, Що

прямо Ее передбачене цим Щоговором, Сторони керуютъся чинним
законодавством.

5.2. Yci суlrеречки з
законом порядку.

5.З. L{ей договiр сюIадено в 4 примiрница4. Сторони ОТРИNitУIотъ по два
примiрники, що мають однакову юридичну clllýi.

]

б. Юридичнi адрGсц cTopiH
\

цього {оговору ррзв'язуютъся в уставленому
]
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