
ДОГОВІР

про співпрацю № {с/2Р

між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» (Факультет історії, політології і міжнародних 

відносин) та Державним архівом Івано-Франківської області

«і і » о / ________ 2020 р.

м. Івано-Франківськ

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» (далі -  Університет) в особі ректора 
доктора політичних наук, професора Цепенди Ігоря Євгеновича, що діє на 
підставі Статуту Університету, з однієї сторони, та Державного архіву Івано- 
Франківської області (далі -  Архів) в особі виконуючого обов’язки директора 
Харука Любомира Степановича, що діє на підставі Положення про державний 
архів області, з другої сторони (далі -  Сторони), уклали Договір про співпрацю 
(далі -  Договір) з метою вдосконалення системи підготовки фахівців.

1. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ І МЕТА СПІВПРАЦІ

1.1. Співпраця спрямована на забезпечення спільної діяльності щодо розвитку 
Університету (Факультету історії, політології і міжнародних відносин) і Архіву.

1.1.1. Впровадження та розвиток системи ступеневої підготовки фахівців за 
наскрізними навчальними планами та програмами, ефективне використання 
матеріальної бази закладів, розробки навчально-методичного забезпечення з 
архівознавчих та джерелознавчих дисциплін за спеціальністю освітнього рівня 
бакалавра 032 «Історія та археологія» та за спеціальністю освітнього рівня 
магістр 032 «Історія та археологія» Університету.

1.1.2. Залучення викладачів та студентів Університету спеціальності освітнього 
рівня бакалавр 032 «Історія та археологія» та спеціальності освітнього рівня 
магістр 032 «Історія та археологія» для проведення навчально-практичних робіт 
в Архіві.

1.1.3 Спільне проведення досліджень з питань архіво- і документознавства, 
археографії; оприлюднення та впровадження в практику їхніх результатів; 
поширення науково-технічної інформації з архівної справи та діловодства.

1.1.4 Надання права користування архівними та бібліотечними фондами 
Університету і Архіву.

1.2. Сторони мають намір використовувати можливості практичної співпраці 
для публікації наукових і науково-популярних праць у виданнях Університету 
та Архіву, реалізації спільних краєзнавчих і джерелознавчих проектів та участі 
в інших заходах, що викликають науковий і суспільний інтерес.



2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Університет зобов’язується:

2.1.1. Публікувати статті співробітників Архіву в наукових виданнях 
Університету на умовах, визначених редакційними колегіями видань.

2.1.2. Проводити спільні науково-практичні конференції, симпозіуми, семінари, 
круглі столи.

2.1.3. Надавати обов’язковий примірник монографії або колективного видання 
у фонди Архіву у випадку, якщо автори в процесі їх підготовки користувалися 
матеріалами Архіву.

2.1.4. Здійснювати стажування працівників Архіву на відповідних кафедрах 
Університету.

2.2. Архів зобов’язується:

2.2.1. У рамках впровадження та розвитку системи ступеневої підготовки 
фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами надати 
можливість викладачам і студентам Університету спеціальності освітнього 
рівня бакалавр 032 «Історія та археологія» та спеціальності освітнього рівня 
магістр 032 «Історія та археологія» ознайомитися з роботою Архіву.

2.2.2. Під час навчальних занять студентів Університету із дисциплін «Вступ до 
спеціальності», «Архівознавство і джерелознавство», «Спеціальні історичні 
дисципліни», «Джерела з історії України», «Теорія і методика наукового 
дослідження», наукових семінарів спеціальності освітнього рівня бакалавр 032 
«Історія та археологія» та магістерського курсу «Національний архівний фонд 
України: процес формування та методика використання» спеціальності 
освітнього рівня магістр 032 «Історія та археологія» ділитися власним 
професійним досвідом з архівознавства та джерелознавства для опанування 
майбутньої професії -  історик, археолог.

2.2.3. Для підготовки до семінарських занять, написання курсових, 
бакалаврських та магістерських робіт студентів Університету спеціальності 
освітнього рівня бакалавр 032 «Історія та археологія» та спеціальності 
освітнього рівня магістр 032 «Історія та археологія» надавати методичні 
консультації.

2.2.4. Сприяти належному проведенню на базі Архіву архівної практики 
студентів Університету спеціальності освітнього рівня бакалавр 032 «Історія та 
археологія» для опанування майбутньої професії -  історик, археолог.

2.2.5. Публікувати статті професорсько-викладацького складу і здобувачів 
наукового ступеня доктора філософії Університету в науково-методичних 
виданнях Архіву на умовах, визначених редакційними колегіями.



3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть відповідальність за виконання умов Договору відповідно 
до чинного законодавства України.

3.2. Даний договір діє з моменту підписання сторонами до 2022 р.

3.3. Порядок розірвання Договору, за взаємною згодою сторін, в 
односторонньому порядку, попередивши іншу Сторону за один місяць до 
моменту розірвання Договору, в інших випадках, передбачених чинним 
законодавством.

3.4. Усі суперечки вирішуються шляхом переговорів.

3.5. Протягом терміну дії договору за погодженням Сторін можуть бути 
винесені доповнення і зміни до цього договору шляхом укладання Додаткових 
угод у письмовій формі.

3.6. Даний договір не означає будь-яких фінансових зобов’язань для кожної із 
сторін.

3.7. Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін та 
мають однакову юридичну силу.

4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Державний вищий навчальний 
заклад «Прикарпатський
національний університет імені 
Василя Стефаника»______________

Державний архів
Франківської області

Івано-

вул. Шевченка, 57 вул. Сагайдачного, 42 а
м. Івано-Франківськ, 
Україна______________

76018, м. Івано-Франківськ, 76006, Україна

КОД СДРПОУ - 02125266 КОД ЄДРПОУ- 03494623
Тел. +38(0342) 75-23-51 Тел. +38(0342) 54-90-77
факс:+38(0342) 53-15-74 факс: +38(0342) 54-90-77
етаіі: оМсе@рпи.&
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