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Договір про співробітництво 
між Національним транспортним університетом  

та Білоруським державним технологічним університетом 

м. Київ                                                                                             «___» ________  2018 р. 

Національний транспортний університет (далі – НТУ, м. Київ, Україна), в особі 

ректора, доктора технічних наук, професора Дмитриченка Миколи Федоровича, який 

діє на підставі Статуту НТУ, що надалі іменується Стороною 1, з одного боку 

і Білоруський державний технологічний університет (далі БДТУ, м. Мінськ, 

Республіка Білорусь), в особі ректора, доктора технічних наук, доцента Войтова 

Ігоря Віталійовича, який діє на підставі Статуту БДТУ, що надалі іменується 

Стороною 2, з іншого боку, які разом іменуються Сторони, а окремо – Сторона, 

уклали цей договір про таке. 

1. Загальні положення 

1.1. Фактом підписання цього договору Сторони підтверджують, що інтересам 

кожної з них відповідає узгоджене співробітництво у галузі інформаційних 

технологій. 

1.2. Сторони зобов'язуються згідно чинного законодавства здійснювати спільні дії 

у зазначеній вище сфері з метою реалізації загальних інтересів і досягнення спільних 

цілей. 

1.3. Сторони здійснюють спільні дії в порядку і на умовах цього договору, а 

також окремих угод, які додатково можуть бути укладені між Сторонами. 

1.4. У процесі досягнення поставлених цілей і реалізації загальних інтересів 

Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на основі рівноправності, 

чесного і сумлінного партнерства. 

1.5. Для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення спільних 

цілей Сторони зобов'язуються обмінюватися інформацією, що є в їхньому 

розпорядженні, стосовно їх спільних інтересів, а також проводити, в разі 

необхідності, спільні консультації. 
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1.6. Сторони зобов'язуються забезпечувати всі необхідні заходи для збереження 

конфіденційності інформації, яку отримано у процесі здійснення співробітництва, 

згідно з умовами цього договору. 

1.7. Конкретні види і форми співробітництва Сторін, а також можливе залучення 

ресурсів для досягнення спільних цілей і реалізації спільних інтересів 

обговорюються Сторонами окремо шляхом укладання додаткових договорів та угод. 

1.8. Сторони засвідчують той факт, що цей договір не покладає на Сторони 

ніяких зобов'язань стосовно укладення в майбутньому будь-яких договорів. 

1.9. Фінансові зобов’язання між Сторонами на момент укладання дійсного даного 

Договору відсутні. У випадку виникнення фінансових зобов’язань Сторін щодо 

реалізації конкретних проектів порядок фінансових розрахунків визначатиметься 

додатковими угодами між ректорами НТУ і БДТУ. 

2. Мета і виконавці договору 
2.1. Метою даного Договору є розвиток творчої співпраці між Сторонами в галузі 

освіти і наукових досліджень у сфері комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій. 

2.2. Підрозділами Сторін, які забезпечують виконання ними зобов’язань за цим 

договором, є: кафедра інформаційних систем і технологій НТУ, Україна та кафедра 

програмної інженерії БДТУ, Республіка Білорусь. 

 

3. Форми співробітництва сторін 
3.1 . Сторони можуть співпрацювати з таких питань: 

3.1.1. Розробка та видання методичної документації, посібників, підручників, 

навчально-методичних комплексів, розробка програмних рішень для 

забезпечення ними навчального процесу. 

3.1.2. Створення спеціалізованого програмного забезпечення щодо обробки 

інформації та підтримки прийняття рішень при розв’язанні прикладних 

задач науково-дослідної та виробничої діяльності. 

3.1.3. Організація науково-технічних і науково-практичних конференцій, 

конгресів, семінарів різного рівня та сприяння один одному щодо участі у 

них. 
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3.1.4. Спільна підготовка підручників, монографій і публікацій у спеціалізованих 

фахових та міжнародних виданнях щодо результатів досліджень, які 

проведені в рамках співробітництва за цим Договором. 

3.1.5. Проведення наукових досліджень у сфері практичного застосування 

інформаційних технологій у різних галузях промисловості. 

3.1.6. Регулярний обмін інформацією в галузі освіти, науки та техніки, яка має 

спільний науковий інтерес. 

3.1.7. Сторони також можуть обирати інші форми співробітництва, які не 

суперечать чинному законодавству України та Республіки Білорусь. 

3.1.8. Сприяння у спільних консультаціях докторантів, PhD-студентів (аспірантів) 

і магістрантів. 

3.1.9. Сприяння у стажуванні та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних 

працівників та забезпечення їм необхідних для цього умов. 

3.1.10. Організація обміну студентами при проходженні ними навчальної, 

виробничої, науково-педагогічної та переддипломної практики. 

3.1.11. Участь у рецензуванні магістерських дипломних робіт, наукових та 

методичних публікацій та видань. 

3.1.12.  Участь у підготовки відгуків на автореферати кандидатських та 

докторських дисертацій. 

3.1.13. Сприяння до спільної участі у національних та міжнародних конкурсах 

наукових робіт (проектів, патентів, грантів), олімпіадах з навчальних 

дисциплін. 

4. Термін дії, порядок зміни та припинення дії договору  

4.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і є 

безстроковим. 

4.2. Договір укладено в двох примірниках, кожний з яких має однакову 

юридичну силу. 

4.3. Зміни і доповнення договору оформлюються окремою письмовою угодою, 

якщо така зміна або доповнення здійснюється за взаємною згодою Сторін. 
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4.4. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою 

однієї зі Сторін шляхом направлення письмового повідомлення. 

Реквізити і підписи Сторін 

   Адреса: 

   Україна, 01010, м. Київ, 

   вул. М. Омеляновича-Павленка, 1 

          

  Адреса: 

  Республіка Білорусь, 220006, 

м. Мінськ, вул. Свердлова, 13а 

Ректор НТУ 

 

    ___________    М.Ф. Дмитриченко 

 

          «___» ___________ 2018 р. 

Ректор БДТУ 

 

____________   І.В. Войтов 

 

«___» ___________ 2018 р. 

 


