ДОГОВІР № PHD122-130616
м. Київ

«13» червня 2016 року

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (далі НаУКМА), в особі президента, професора Мелешевича Андрія
Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, й Інститут
програмних систем Національної Академії Наук України (далі – Інститут),
в особі академіка НАН України, Андона Пилипа Іларіоновича, який діє на
підставі Статуту, з метою об’єднання зусиль в галузі науки, освіти та інновацій
уклали Договір (далі – Договір) про таке:
1. Предмет і мета договору
1.1. Предметом договору є провадження освітньої діяльності на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти для забезпечення підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології (галузь знань – 12
Інформаційні технології).
1.2. Метою договору є формування осередку наукової освіти, яке завдяки
поєднаному науковому, педагогічному потенціалу, посиленню матеріальнотехнічного й інформаційного забезпечення, стане активним дослідницьким
середовищем, яке зможе забезпечити високу академічну якість освітніх і
дослідницьких можливостей для аспірантів.
2. Напрями діяльності
2.1. Основними напрямами співпраці Сторін є такі:
2.1.1. Об’єднання зусиль з впровадження сучасних форм, методів
проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямами науки у галузі
комп’ютерних наук та інформаційних технологій у поєднанні з сучасними
формами освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти.
2.1.2. Діяльність Сторін для участі у розробці освітніх стандартів,
ліцензуванні та акредитації нових спеціалізацій в тому числі
міждисциплінарних.
2.1.3. Забезпечення ефективних зв'язків науково-освітньої діяльності з
виробництвом.
2.1.4. Створення умов для найбільш ефективної реалізації творчого
потенціалу Сторін у взаємовигідних напрямах науки та освіти.
2.1.5. Удосконалення третього рівня вищої освіти через формування
високої якості її науково-дослідної компоненти за рахунок виконання спільних
наукових досліджень з використанням матеріально-технічної та лабораторної
бази Сторін.
2.1.6. Організація заходів для:
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- розширення практики створення науково-навчальних центрів, спільних
кафедр та дослідницьких лабораторій;
- підвищення зацікавленості підприємств та бізнесу у проведенні наукових
досліджень з використанням кадрового та наукового потенціалу Сторін;
- підготовки фахівців на засадах взаємодії науки і освіти;
- запровадження нових організаційних форм науково-дослідної та
навчальної діяльності для ефективного проведення комплексних наукових
досліджень у поєднанні з інноваційною діяльністю.
3. Зобов'язання сторін
3.1. Інститут здійснює ліцензування освітньої діяльності на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні
науки та інформаційні технології (галузь знань – 12 Інформаційні
технології) на підставі узгодженого дослідницького профілю і переліку
компетенцій (Додаток 1), а також показників спільного наукового потенціалу
НаУКМА та Інституту (зокрема показники кадрового, матеріально-технічного
та інформаційного забезпечення як визначено в Додатках 2, 5, 6).
3.2.
НаУКМА забезпечує виконання викладання дисциплін циклу
загальної підготовки (Додаток 4) згідно з узгодженим Сторонами переліком
компетенцій (Додаток 1), який затверджує Вчена рада кожної Сторони; надає
організаційне та інформаційне забезпечення, лабораторну, приладну та іншу
матеріально-технічну базу; забезпечує проведення наукових досліджень і
спільне наукове керівництво дисертаційними дослідженнями.
3.3. Інститут забезпечує викладання дисциплін циклу професійної
підготовки
(Додаток 4)
згідно з узгодженим Сторонами переліком
компетенцій (Додаток 1), і проведення наукових досліджень згідно з
індивідуальними планами наукових робіт, надає лабораторну, приладну та
іншу
матеріально-технічну
базу,
забезпечує
наукове
керівництво
дисертаційними дослідженнями.
3.4. Сторони здійснюють набір до аспірантури за спеціальністю 122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології за узгодженими програмами
вступних випробувань і спільними критеріями їх оцінювання.
3.5. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється за державним замовленням за денною формою навчання, а також
за кошти фізичних і юридичних осіб за денною і заочною формою навчання.
3.6. Сторони сприяють академічної мобільності аспірантів і науковців,
залучених до виконання освітньо-наукової програми, формують проектні групи
для підготовки спільних проектів і грантових запитів до європейських, інших
міжнародних та національних програм і фондів.
4. Права сторін
4.1. Для вирішення спільних завдань і створення сприятливих умов для
найбільш ефективного використання наявного науково-педагогічного
потенціалу та матеріально-технічної бази Сторони формують проектну групу,
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яка відповідає за підготовку та виконання освітньо-наукової програми за
спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Додаток
2).
4.2. Проектна група визначає напрями досліджень, зміст навчальної
програми і окремих дисциплін для третього рівня вищої освіти з урахуванням
пріоритетних інноваційних освітніх технологій.
4.3. Науково-методичне забезпечення освітньо-наукової програми
здійснюють Вчені ради НаУКМА й Інституту.
4.4. Сторони узгоджують кількість аспірантів, підготовка яких
здійснюється поза державним замовленням з урахуванням ліцензійного обсягу
(Додаток 3).
4.4. Сторони також:
- спряють налагодженню зв'язків з вітчизняними й міжнародними
науковими, установами та організаціями;
- координують співпрацю в освітній, науковій, дослідницькій та
виробничій сферах;
- ініціюють проведення спільних науково-дослідних робіт, апробації та
використання результатів наукових досліджень;
- розробляють навчально-методичні матеріали забезпечення науковоосвітнього процесу тощо.
5. Додаткові умови
5.1. За цим договором Сторони не несуть будь-яких фінансових
зобов‘язань.
5.2. Розпорядження коштами, які надійдуть для забезпечення державного
замовлення аспірантури, коштів фізичних і юридичних осіб, регулюється
Додатковою угодою з окремим Додатком, який має бути узгоджений і
підписаний Сторонами до початку навчання за освітньо-науковою програмою
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
6. Дія та порядок розірвання договору
6.1. Цей договір набуває чинності з моменту його укладення сторонами і
діє по 31 грудня 2020 року.
6.2. Договір може бути розірвано достроково у разі:
а) взаємної згоди Сторін;
б) в односторонньому порядку у разі невиконання однією зі Сторін узятих
на себе зобов'язань, викладених у цьому договорі;
в) у випадку недоцільності подальшого співробітництва.
6.3. Про намір достроково розірвати цей договір Сторона попереджає іншу
Сторону письмово за один місяць.
6.4. Договір може бути подовжено Сторонами письмово за взаємною
згодою до закінчення строку його дії шляхом укладення додаткового договору.
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