
Щоговiр
про спiвпраrцю мiж

Iнстиryтом психологii iMeHi Г.С. Костюка НАПН УкраIни та
Марiупольським державним унiверси,I,етом

() 2016 року

Iнститут психологii iMerri Г.С. Костюка Нацiо*rальноТ академii педагогiчних
Украiни (далi - Iнститут), в особi директора, дiйсного члена НАПН Украiни,
ра психологiчних наук, професора Максименка Сергiя f]митровича, який дiе на
i Статуту, з однiсi сторони, та Марiупольський державний унiверситет в особi

ро, член-кореспондента НАПН УкраТни, доктора полiтичних наук, професора
ова Костянтина Васильовича, який дiе на пiдставi Статуту, з другоi сторони (да,тi

ни), розумiючи необхiднiоть та важливiсть науковоI спiвпрацi, керуючись
нями до взаемовигiдних вiдносин спiвробiтництва та партнерства, дотримуючись

чинного законодавства, розробили KepiBHi засади спiвробiтництва щодо виконання
опов'язаних функцiй i завдань, та уклаJIи мiж собою цей .Щоговiр про таке:

l. Предмет [оговору

Предметом цього договору с спiвробiтництво у сферi навчально-методичноi,
псих педагогiчноi, науково-експериментальноi, органiзацiйноi та iншоi дiяльностi
що, використання результатiв наукових дослiджень у практицi, сприяння розвитку

iчноi науки i освiти з урахуванням досягнень провiдних вiтчизняних i зарубiхtних
наук вих шкiл, а також для пiдвищення ефективностi та педагогiчноi, виховноi,
м оi, викладацькоi, науковоi та iнших видiв дiяльностi CTopiH.

Ifей Щоговiр не переслiдус безпосередньоi комерцiйноТ ме],и.

2. OcHoBHi напрямки спiвпрацi

сторони спiвпрацюють за цим Договором у таких напрямках:
Iроведення спiльних експериментtlльних дослiджень, спрямованих на виявлення
ивостеЙ застосування сучасних еколого-психологiчних пiдходiв у вiтчизняних
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2.з. аУКОВО-МеТоДична спiвпраця за темою: кОсобливостi життедiяльностi особистостi в
ОМУ ПРОСТорi соцiа_llьних змiн> кафедри практичноТ психологii Марiупольського
ного унiверситету;
ГаНiЗацiя спiльних конференцiй, ceMiHapiB, стажувань та iнших масових заходiв.

3. Принципи спiвпрацi

3.1. )рони, якi домовляються за цим .Щоговором, беруть на себе зобов'язання спiвпрачi у
ках, визначених п.2 цього,Щоговору. , ,

культурних у]![овах;
Впровадження результатiв науковоi роботи лабораторii екологiчноТ психологii

За Темою: <Особистiснi детермiнацти еколого-орiснтованоi житгедiяльностi> у
ьку та практичну дiяльнiсть Марiупольського державного унiверситету;

они дiютЬ у мея(аХ i суворО дотримуЮться чинНого законодавства Украiни,,ь конфiденцiйнiсть iнформацiТ, службову таемницю, отриману в процесi
рацi. Матерiали, iнформаuiя, технiчнi й iншi засоби, одерясанi вiдповiдно до цього

у, можуть бути переданi третiй особi тiльки за письмовою згодою Сторони, яка
ix такими, що мають таемний чи конфiденцiйних характер.
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4. OcHoBHi форми спiвробiтництва

Основними формами спiвпраui CTopiH с:

4. 1 . Itrроведення спiльних експериментальних дQслiджень, тестувань тощо,

4.2. Впровадження результатiу пчrlЙдо.пiд"оi робо" та науково-методичних розробок

у виКладацьку та практичну дlяльнlстЬ ,,- л-л-iр тя iтrlrrи
4.З. Органiзацiя та проведення спiльних ceMiHapiB, круглих столiв та iнших заходlв,

5. Строк дii уголи

5.1, Ця угода набирае чинностi, *о*."rу ii. пiдпЙсанr" C]:ry::yj.i дiс протягом 3-poKiB,

i.i. i."oy може бути лостроково розiрвано за погодженнями сторlн,
l

б. Iншi умови

б.l.За погодженням CTopiH до цього ,Щоговору можуть бути BHeceHi змiни та доtIовнення,

якi оформлюються u ,r""u*о"iй формi та пilписуються уповноваженими представниками

обох CTopiH.
6.2. цей щоговiр складений у двох примiрниках украiнською мовою, якi мають однакову

юридичну силу i зберiгаються Io од{ому у кожноl_сторони,

6.3. ПрелстЕtвництво iHTepeciB Iнституту психологli r14egi Г,С, Костюка НДПН Украiни пiд

час реаJliзацii положa"" Ъ"о.о Що.оuору покладаеть_ся на вiдповiда;lьного виконавця вiд

Iнституту в.о. завiдуючого лабораrорii: екологiчноi психологii, доктора психологiчних

наук, професора, провiдно.о "uу*о"Ъго 
спiвробiтника Швалба Юрiя Михайловича, а

представництво irrbp."i" Марiупольського державного унiверситету покладаеться на

вiдповiдального виконавця Варав! Людмилу' Анатолiiвну, "l1 лii_"iоувача 
кафедри

практичноi психологii Марiупольського державного унiверситету, кандидата

психологiчних наук.

7. Юридlлчнi адреси i пiдписи cTopirl

Iнстиryт психологii iMeHi Г.С. Костюка
Нацiональноi академii педагогiчних
наук Украiни

Украiна, 0 1 0З3, м.Киiв,
вул. Панькiвська,2,
тел./факс: (044) 288-3 З-20

Марiупольський державIIий унiверситет

Украiна, 87500, м. Марiуполь,
пр. Булiвельникiв, 129 а
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