
 

ДОГОВІР № ____ 

про партнерство та співробітництво між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Спілкою 

випускників філософського факультету «Філософія та культура» (м. Вінниця) 

м. Київ                                  ______________ 20____ року 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (скорочено – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського), Факультет соціології і права (далі Сторона1), в особі першого 

проректора Якименка Юрія Івановича, який діє на підставі Доручення № 1 від 23.12.2021 з 

однієї сторони та Спілкою випускників філософського факультету «Філософія та 

культура» (м. Вінниця) (далі — Сторона 2), в особі голови Спілки Лиса Бориса 

Олександровича, який діє на підставі Статуту Спілки, з іншої сторони, в подальшому разом – 

Сторони, окремо – Сторона, уклали цей договір про партнерство та співробітництво (далі — 

Договір) про наступне. 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом Договору є організація партнерства та співпраці в напрямах, що 

визначаються умовами Договору. 

2. Основні напрями співпраці 

2.1. Сторони співпрацюють за Договором у таких напрямах: 

2.1.1. Розповсюдження Сторонами інформаційних матеріалів (буклетів про вакансії, 

стажування) в Стороні1/Стороні2, за умови попереднього погодження формату 

розповсюдження таких інформаційних матеріалів зі Стороною1/Стороною2 у порядку, 

визначеному п.2.2. Договору; 

2.1.2. надання Стороною1 підтримки Стороні2 в порядку та на умовах, визначених 

Стороною1 за погодженням із Стороною2 та у порядку, визначеному п.2.2. Договору; 

2.1.3. організація Стороною2 спільно зі Стороною1/її 

представниками/консультантами/спеціалістами освітніх заходів (семінарів, тренінгів, 

майстер-класів тощо) у порядку та на умовах, визначених та оформлених згідно з вимогами 

п.2.2. Договору; 

2.1.4. організація участі здобувачів вищої освіти Сторони1 в розробці проектів, пропозицій, 

пов’язаних з діяльністю Сторони2, за замовленням Сторони2, у порядку, визначеному п.2.2. 

Договору; 

2.1.5. участь викладачів та здобувачів вищої освіти Сторони1 в науково-дослідницьких 

роботах, що проводяться Стороною1 на договірних засадах з Стороною2, у порядку, 

визначеному п.2.2. Договору; 

2.1.6. участь Сторін в інших програмах та проектах, розроблених з урахування спільних 

інтересів Сторін, зокрема направлених на впровадження дуальної освіти; 

2.1.7. підтримка та участь Сторони2 в публічних заходах, що організовуються Стороною1, а 

також інформаційна та інша підтримка Стороною1 проектів, програм та науково-

дослідницької діяльності Сторони2, у порядку, визначеному п.2.2. Договору; 

2.1.8. проведення спільних кампаній, виступів, публікацій в ЗМІ та інших акцій, 

спрямованих на популяризацію Сторони1 та Сторони2; 

2.1.9. забезпечення підтримкою Сторони1 окремих здобувачів вищої освіти Сторони2 (за 

згодою) у встановленому чинним законодавством порядку; 

2.1.10. сприяння Стороною2 в організації і проведенні всіх видів практики, стажувань 

здобувачів вищої освіти; 
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