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ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
в особi рекlора Мельничука П.[l,. Iцо

)кjtа_ци tlсй ;tогtlвiр про нижчсlIавсjlсllс

l, Предмеr, логовору

з метою пiдвищення якостi пiдготовки фахiвчiв за напрямком "геотехнiчна

i гiрнича MexaHiKa" та "Гiрничтво" згiдно з Законом Украiни ''Про вищу ocBiTy''

вiд I7.01,2002p. N"2984-1ll сторони доvовляюrься спiвпраuювати своiми

структурними пiдрозлiлами: кафелра геобулiвниц,гва iгiрничих техно,lогiй зi

сторони Нацiонального технiчного унiверситету УкраТни "КПI" i гiрничо-

еко,rогiчний факуль'геr'зi сторони Жи.гомирського державного технологiчноtо

ун iверси гету з метою:

- впровадження якiсно нового рiвня спiвпрачi мiж Сторонами, що

сприятиме найповнiшому використаннlо iнтелектуал ь ного та наукового

погенчiапу науково-педагогiчних прачiвникiв.га студентiв;

- укладання логоворiв мiж Сlоронами в сферi спiвробiтницгва l

навч!цьно-виховноi, HayKoBoi i методичноТ роботи за напрямамиl за якими

веде,гься rriдго,говка спеttiалiстiв та магiс,грiв у вищеозначених навчальних

:]акJtалах,

2. Напрями спiвп paui

2.1, Навчально-виховний:

2.1 ,l . Брати участь в обговореннi lrитань органiзачii HaBчaJlbHoI.o процссу.

обмiнюватись досвiдом з питань впроваджеflня кредитно-модульноi сисгеми

органi lачii навчального процесу;

2.1.2, Приймати на навчання в магiстратуру та аспiрантуру випускникiв

нАцlонАльниЙ тпхнlчниЙ унIвЕрситЕт укрлiни <квiвський

по.цir,ехнiчний iHct,иTyr,>> в особi ttрорекrюра з ttayKoBoT робоги Iльченка М.[О..

щсl дiс на пiлставi cтaTyTy, r.a

тЕхн()лоf IчниЙ унIвЕрситЕт
дiс на лiдсr,авi статуту. (лалi С,горони).

на r,epMiH 20l3-20I8 рр.



2.1,З. Брати учас,гь в робо гi !ЕКнабазi iншоiСторони;

2.1.4. Налагодження роботи спецiальних KypciB та лiтнiх rttкiл iз

залученням фахiвuiв обох CTopiH з метою пiдвищення ix професiйного.
,l,ворч()l,о. I,ромаjlянського. культурного. мс,lвного рiвня.

f .2. Ме,голичний:

2.2,1.Здiйснення за домовлсrtiс,l,к,l обмiну HayKoBoKr iнформаuiскr га

навчаJIьно-методичними матерiалами. ви,llавничою пролукчiсю, публiкачiями,

еJlек,tрон ними ресурсами;

2.2.2. Створення можливостей для стажування викладачiв;

2,2.3. Органiзачiя спiльноТ роботи над написанням та виданням пiдручникiR,

навчаJIьних посiбникiв та наукових монографiй;

2.2.4.Надання можливостей вченим. викладачам i студентам обох CTopiH

корис,гуватися фонлами бiблiотек, архiвiв,rа iнших iнформачiйних джереJl,

2.3. Науковий:

2.З.l , Забс lпечення прове_]ення сlIiльниr наукових дослi-lжень i

с l tsорення нових iнlелект1 альних eJleк l ронtiих pecypci в:

2.3.2. Запровалження обмiну аспiранr,ами -га докторантами лля

лроведення спiльних наукових дослiджень i сеviнарiв:

2.J.3. Закрiллення на) кових консlльтантiв за докторантами. якi

здобуваюгь науковий ступiнь доктора гехнiчних наук:

- 2.З,4. Спiльне провелення начкових. науково-практичних та науково-

метоличних конференчiй. симпозiчviв. KtrHtpeciB, ceMiHapiB та iнших на) ковиr'

заходiв, а також участь у наукових захолах cTopiH;

2.3.5. Взасмне сприяння опуб;riкуванню наукових матерiалiв кожноi ir

clopiH l спечiа"tiзованих виданнях на) коRо-навча_Iьних ]акладiв,

З. lншi умови

3.1. l]аний Щоговiр не перелбачаt нiяких фiнансових зобов'язань.

З.2. Фiнансовi зобов'язання С,горiн визпачаються шляхом пiдписання

лодаткових договорiв.



3.3. У разi виникнення спiрних литань, що випливають з цього,Щоговорч,

Сторони булуть прагнути до'lx вирiшення шляхом переговорiв.

З,4. [оговiр пiдписаний у лвох примiрниках якi мають однакову юридичну

силу. ло одному для кожноi зi CTopiH.

3.5. У всьому, що прямо не перелбачено даним ,Щоговором. Сторони

керуються чинним законодавством.

3.6. Даний ll,оговiр укладено строком ,на п'ять poKiB i набувас чинностi з

момевту його пiдписання Сторонами. fJ,оговiр qвтоматично продовжусться на

наступнi п'ять poKiB, якщо жолна зi CTopiH за три мiсячi до закiнчення TepMiH1,

дii l|оговору не повiдомить письмово iншу С-горону про свiй HaMip лрипиниl и

його дiю.
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