
 
 Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА), в 
особі ректора Кулікова Петра Мусійовича, який діє на підставі Статуту Київського 
національного університету будівництва та архітектури, затвердженого Міністерством 
освіти і науки України 29 грудня 2003 року (далі – Сторона 1), з однієї сторони, та 
          Товари́ство з обме́женою відповіда́льністю «ЛЕКСАР ТЕХНОЛОДЖИС» (ТОВ 
«ЛЕКСАР ТЕХНОЛОДЖИС»), що зветься в подальшому “Виконавець”, в особі директора 
Поплавської Марії Володимирівни 
 керуючись Законом України «Про вищу освіту», зважаючи на важливість 
проведення наукових досліджень у галузі, що становить спільний інтерес для Сторін та 
діючи за принципом взаємної вигоди та обопільної зацікавленості, з метою запровадження 
між Сторонами плідної співпраці та діяльності відповідно для завдань, визначених 
установчими документами Сторін, що сприятиме використанню результатів такого 
співробітництва для соціальної вигоди Сторін та посилить процес інтеграції між наукою 
та виробництвом, уклали цю угоду про наукове співробітництво (далі – Угода) та 
домовились про наступне: 

1. Предмет Угоди 

1.1.  Сторони за цією Угодою зобов’язуються шляхом об’єднання своїх зусиль 
спільно діяти з метою забезпечення підготовки та виховання нового покоління 
висококваліфікованих фахівців, які за своїм рівнем професійної підготовки будуть 
конкурентоздатними і затребуваними в сучасних умовах, шляхом проведення практик для 
здобувачів факультету автоматизації і інформаційних технологій за спеціальностями: 
121. «Інженерія програмного забезпечення», 122. «Комп`ютерні науки»; 126. 
«Інформаційні системи та технології»; 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології», та 
подальшого їх працевлаштування, а також для удосконалення та подальшого розвитку 
наукового співробітництва, надання взаємної допомоги у проведенні наукових досліджень  
та організації проведення підготовки студентів та аспірантів, які за своїм рівнем 
професійної підготовки будуть конкурентоздатними і затребуваними в сучасних умовах. 

2. Обов’язки Сторін 
2.1. Сторона 1 зобов’язується: 
2.1.1. Забезпечувати високу професійну підготовку здобувачів відповідно до 

державних стандартів освіти. 
2.1.2. Навчати здобувачів основному напрямку діяльності Сторони 2 за 

індивідуальними навчальними планами, погодженими зі Стороною 2. 
2.1.3. Запрошувати провідних фахівців Сторони 2 в якості керівників дипломних 

проектів (робіт), голів і членів Державних екзаменаційних комісій по захисту дипломних 
проектів (робіт), викладачів для читання тематичних лекцій, спрямованих на розв’язання 
реальних проблематичних питань в галузі інформаційних технологій.  

2.1.4. Проводити підвищення кваліфікації співробітників Сторони 2 відповідно до 
їх потреб та спрямувань, за узгодженими зі Сторони 2 навчально-тематичними планами. 

2.1.5. Запрошувати Сторону 2 на щорічні конференції та інші інформаційно-
комунікативні заходи, що організовуються та проводяться КНУБА. 

2.1.6. Рецензувати технічні пропозиції та ініціативні проекти, надані Стороною 2. 
2.2. Сторона 2 зобов’язується: 
2.2.1. Сприяти направленню на навчання до Сторони 1 зацікавлених осіб. 



2.2.2. Приймати участь у підготовці учбових і методичних матеріалів, у тому числі 
за допомогою мережі інтернет. 

2.2.3. Забезпечити участь своїх представників в діяльності кафедр Сторони 1, 
обговоренні програм та інших науково-методичних матеріалів в, пов’язаних з наданням 
освітніх послуг. 

2.2.4. Забезпечувати проведення на базі Сторони 2 лабораторних, практичних 
занять, практик здобувачів Сторони 1 за узгодженим між Сторонами графіком. 

2.2.5. Забезпечити проведення зустрічей керівництва Сторони 2 зі здобувачами, 
екскурсії здобувачів до Сторони 2. 

2.2.6. Приймати участь в адаптації навчальних програм Сторони 1.  
2.2.7. Сприяти, за можливості, розвитку матеріально-технічної бази Сторони 1. 
2.2.8. Приймати участь в організації й проведенні конкурсів курсових, дипломних 

проектів із заохоченням, за можливості, здобувачів -переможців тощо. 
2.2.9. Сприяти організації працевлаштування найкращих здобувачів Сторони 1 в 

структурних підрозділах Сторони 2 за наявності вакантних місць. 
2.2.10. Сприяти проведенню досліджень для студентів і аспірантів  КНУБА на базі 

Сторони 2. 
2.2.11. Сприяти та надавати допомогу у проведенні науково-дослідних робіт 

студентами, аспірантами та докторантами КНУБА. 
2.2.12.  Визначити нові завдання для вчених КНУБА. 
2.2.13.  Надавати на рецензування Стороні 1 технічні пропозиції та інноваційні 

проекти, за необхідності. 
2.3. Сторони зобов’язуються спільно: 
2.3.1. Здійснювати обмін практичним досвідом та інформацією з питань, що 

представляють взаємний інтерес Сторін. 
2.3.2. Приймати участь та сприяти проведенню конференцій, лекцій, симпозіумів, 

семінарів, претензій, круглих столів, виставок, теле- і радіопрограм, у тому числі і 
міжнародних з актуальних питань, які існують на сучасному будівельному ринку в області 
інформаційних технологій. 

2.3.3. Проводити спільні зустрічі, дослідження і вивчення тенденцій попиту 
будівельного ринку в області інформаційних технологій. 

2.3.4. Забезпечувати доведення інформації про співпрацю Сторін за допомогою 
публікацій в засобах масової інформації, через Інтернет, залучити до співпраці 
зацікавлених осіб. 

2.3.5. Проводити спільні заходи та діяти для досягнення мети, передбаченої цією 
Угодою. 

2.3.6. Розвивати різні форми наукової співпраці (в тому числі міжнародної) для 
розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і 
розробок. 

2.3.7. Використовувати для проведення наукових досліджень як обладнання 
Сторони 1, так і обладнання Сторони 2. 

2.3.8. Сумісно залучати науковців Сторони 1 та Сторони 2 для участі у проведенні 
науково-технічних заходів, що мають науково-технічну спрямованість. 

2.3.9. Сумісно проводити експертизу дисертаційних робіт. 
2.3.10. Здійснювати спільну розробку та підготовку навчально-методичного 

забезпечення за спеціалізаціями: написання текстів лекцій, розробка робочих програм, 
видання навчальних посібників тощо. 

2.3.11.  Забезпечувати взаємне використання науковими працівниками Сторони 1 та 
Сторони 2 бібліотечних фондів, з урахуванням встановленого у кожної Сторони порядку. 

2.3.12. Спільно вирішувати наукові і практичні завдання. 
 

3. Строк дії Угоди 



3.1 Ця угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 
уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін та діє 
відповідно до п.5.1 цієї угоди. 

4. Порядок вирішення спорів 
4.1 Усі спори пов’язані з тлумаченням та застосуванням цієї Угоди, будуть 

вирішуватись шляхом взаємної домовленості між Сторонами. 

5. Інші умови 
5.1 Ця угода може бути припинена за письмовою заявою  будь-якої Сторін. 
5.3 Всі виправлення по тексту цієї Угоди мають юридичну силу і можуть братися 

до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені 
підписами Сторін та скріпленні їх печатками. 

5.4 Ця Угода не передбачає жодних фінансових зобов’язань Сторін. 
5.5 Ця угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології 

українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну 
силу, по одному для кожної із Сторін. 

 
6. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 

 
 

 


