ДОГОВІР
про співпрацю та спільну діяльність
між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України та Приватною установою «Вищий навчальний заклад
«Міжнародний гуманітарно-педагогічний Інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпро)

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАИН України (далі «Інститут ГІООД») в особі директора Лук’янової
Лариси Борисівни, що діє на підставі Статуту Інституту ПООД - з одної
сторони, та Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний
гуманітарно-педагогічний Інститут «Бейт-Хана» (далі «Інститут «БейтХана») в особі ректора Аронової Рімн Семенівни, що діє на підставі
Статуту Інституту «Бейт-Хана» - з іншої сторони, уклали цей договір про
співпрацю та спільну діяльність.

1. Передумови
1.1.

Предмет договору

1.1.1. Забезпечення координації спільної науково-пошукової діяльності
зазначених у даному договорі закладів у світлі чинного законодавства
України, зокрема Законів «Про освіту», «Про авторське право і суміжні
права» та іншої, не забороненої законодавством України, діяльності з метою
раціонального використання інтелектуального та матеріально-технічного
потенціалу Сторін, зміцнення науково-пошукової бази, розширення та
поглиблення змісту освітньої та наукової діяльності Сторін.

1.2. Загальні положения
1.2.1. Реалізація заходів, передбачених цим договором, здійснюється
відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», законодавства та нормативних документів, що обумовлюють
діяльність закладів вищої освіти та наукових установ.
1.2.2. Цей договір не впливає на зобов’язання Сторін за їх договірними
стосунками з іншими юридичними та фізичними особами.
1.2.3. Усі питання, проблеми та розбіжності, що виникають у процесі
спільної роботи та взаємного співробітництва, Сторони зобов’язуються
вирішувати шляхом конструктивних переговорів з урахуванням інтересів
кожної із сторін та цілей, передбачених цим договором.
1.2.4. Конкретні заходи співробітництва Сторін, що домовляються,
форми та терміни їх реалізації носять демократичний характер.
2. Основні напрями співпраці та обмеження Сторін

2.1. У рамках співробітництва Сторони домовляються про реалізацію
конкретних заходів, передбачених планами роботи Сторін, за такими
напрямами спільної діяльності:
- обмін досвідом упровадження нових інформаційних технологій в
освітньому та науковому процесі;
- обмін друкованою продукцією для формування фондів бібліотек;
- підготовка спільних публікацій в інститутських виданнях, спільне
видання наукових збірників;
- проведення на постійній основі спільних науково-практичних заходів,
у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій:
конференцій, семінарів, круглих столів, консультацій тощо;
- стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників, молодих вчених, аспірантів, магістрів, вчителів і вихователів;
- координація зусиль сторін з питань розвитку наукових досліджень.
2.2. Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань між
Сторонами.
2.3. Реалізація
спільних проектів відбувається в добровільному
порядку на паритетних засадах.
2.4. Усі фінансові зобов’язання, що можуть виникнути при реалізації
Договору, оформлюються у вигляді додаткових угод до даного Договору.

3. Обов’язки Сторін
3.1. Інститут ПООД зобов’язується:
- інформувати Інститут «Бейт-Хана» про наукові заходи, тренінги,
тощо, що проводяться в Інституті ПООД та в межах доступності його
інтересів;
- надавати посильну кваліфіковану допомогу в галузі педагогічної
освіти і освіти дорослих Інституту «Бейт-Хана» (за зверненням);
- сприяти навчанню в аспірантурі та докторантурі викладачів та
випускників Інституту «Бейт-Хана».

3.2. Інститут «Бейт-Хана» зобов’язується:
- інформувати Інститут ПООД про наукові та культурні заходи, що
проводяться в Інституті «Бейт-Хана» та в межах його зв’язків з
громадськістю;
- запроваджувати результати науково-дослідної роботи Інституту
ПООД в освітній і науковий процес Інституту «Бейт-Хана» та інформувати
Інститут ПООД про результати впровадження;
- ініціювати оптимальні форми і методи впровадження наукової
продукції;
- забезпечення участі науковців Інституту «Бейт-Хана», що мають
споріднені наукові інтереси і плани, в роботі відповідних структурних
підрозділів Інституту ПООД, всебічна підтримка його діяльності в складі
НАПН України.

4. Термін дії та порядок розірвання дог овору
4.1. Договір набуває юридичної сили з дня його підписання Інститутом
ПООД та Інститутом «Бейт-Хана» і діє протягом трьох років.
У разі відсутності претензій Сторін пролонгація договору здійснюється
автоматично на наступні три роки.
4.2. Зміни та доповнення до Договору приймаються за згодою Сторін
шляхом підписання ними додаткових угод, які є невід’ємною складовою
частиною цього Договору.
4.3. При невиконанні однією із Сторін своїх обов’язків, передбачених
цим Договором та додатковими угодами до нього, дія Договору
припиняється за згодою Сторін, або в односторонньому порядку за
письмовим поданням однієї з Сторін.
4.4. Спірні питання, пов’язані з реалізацією положень цього Договору,
розглядаються згідно з чинним законодавством України.

5. Юридичні адреси сторін:

Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України
04060, м. Київ, вул. Максима
Берлинського, 9
тел./факс тел. (044) 468- 33- 92
www.ipood2008@ukr.net

ПУ «Вищий навчальний заклад
«Міжнародний
гуманітарнопедагогічний Інститут «Бейт-Хана»
49000, м. Дніпро, вул. Донецьке
шоссе, 11
тел. (056) 717-70-34
www.bethana.org.ua
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