
Проект 

ДОГОВІР (договор) 

 

 «Комплексна докторська програма з екологічної політики, менеджменту 

природокористування та техноекології – INTENSE» 

 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP 

 

Учасники консорціуму: Естонський університет наук про життя (Тарту, Естонія) – грант-

координатор, Університет природних ресурсів та наук про життя (Відень, Австрія), 

Латвійський університет (Рига, Латвія), Одеський державний екологічний університет, 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Інститут екології Карпат 

Національної академії наук України (Україна), Національний університет Монголії, 

Ховдський університет (Монголія), Ханойський університет науки і техніки, 

Хошимінський університет природних ресурсів та навколишнього середовища (В’єтнам). 

 

Мета: проект спрямований на вирішення таких основних причин екологічних проблем в 

Монголії, Україні та В’єтнамі, як нечітко сформульована політика, неналежний вибір 

управлінських дій та відсутність відповідних технологій, шляхом створення потенціалу 

для методико-педагогічної майстерності в навчальному процесі на рівні аспірантури з 

екологічних досліджень у країнах-партерах (і за їх межами). 

 

Конкретні завдання: інтеграція докторських (PhD) програм, пов’язаних із науками про 

навколишнє середовище, які викладаються в 7 партнерських установах, до 3 національних 

докторських шкіл, поєднаних у міжнародну мережу, удосконалення їх інноваційною 

інфраструктурою навчання та управління, а також забезпечення їх усталеності та 

подальшого зростання. 

 

Договір  

для спільної підготовки докторантів 

щодо присудження спільного чи подвійного ступеня доктора філософії 

між Університетом  природних ресурсів та наук про життя  і ОДЕКУ 

 

 

Університети-учасники цієї Угоди в особі Ректорів, які надалі іменуються Сторони, 

висловлюючи прагнення до зміцнення дружніх міжнаціональних відносин, розвитку 

інтеграційних процесів, беручи до уваги важливість підтримки та взаємозбагачення 

національних культур і освіти, збереження загального культурно-інформаційного 

простору, враховуючи традиційно склалися між народами, взаємну зацікавленість в їх 

всебічному зміцненні і розширенні, усвідомлюючи необхідність створення міждержавної 

системи безперервної освіти дорослого населення, виконані щирого прагнення до 

рівноправного співробітництва в сфері поширення знань, усвідомлюючи необхідність 

створення механізму реалізації співробітництва Сторін у здійсненні спільних програм і 

проектів у сфері поширення знань і освіти дорослих, домовилися про таке: 

- Сторони зобов'язуються створювати сприятливі умови для поширення на своїй 

території інформації, що популяризує сучасні досягнення в області науки, 

техніки, культури і освіти, а також для співпраці в цій галузі, сприяти 

консолідації творчого і наукового потенціалу в рішенні завдань з екологічної 

політики, менеджменту природокористування та техноекології. 

- Сторони сприятимуть в розробці і здійсненні національних програм по 

підвищенню інтелектуального потенціалу особистості за допомогою соціально 

значущих проектів, спрямованих на сталий розвиток суспільства, а також у 



підготовці та апробації нових підходів до реалізації перспективних соціальних 

технологій в інтересах людини і етичного оздоровлення суспільства. 

 

Вимоги докторської програми 

 

Стаття 1. Мета 

З метою досягнення спільної мети стимулювання наукового співробітництва та сприяння 

мобільності дослідників ційДоговір визначає основи для спільногокерівництва 

докторськими програмамиз екологічної політики, менеджменту природокористування та 

техноекології, результатом якої стане отримання ступеня доктора філософії. 

Метою цієї угоди є оформлення колективних та індивідуальних зобов'язань сторін. 

ЦійДоговір встановлює строки та умови, погоджені сторонами щодо наукових питань, 

пов'язаних зі ступенем дослідження, в тому числі процедур реєстрації, механізми нагляду та 

експертизи. 

 

Стаття 2. Застосування національного законодавства та інституційного регулювання. 

Нічого в цій угоді не буде зроблено, щоб порушити національне законодавство, керівні 

принципи та рамки чи університетські норми, що охоплюють докторські школи та 

присудження докторських ступенів у кожній із двох країн. Усі сторони зобов'язуються 

діяти відповідно до правил та кодексів практики двох установ, що стосуються 

докторських дисертацій, та прагнути до вирішення за взаємною згодою будь-яких 

труднощів, які можуть виникнути при тлумаченні цих правил. 

Докторськапрограма повинна відповідати відповідним вимогам обох навчальних закладів 

щодо вступу до докторської програми, прогресу та оцінки. 
 

Стаття 3. Умови реєстрації 

Обидва університети вживатимуть заходів щодо забезпечення, наскільки це можливо, 

безперешкодного прогресу роботи здобувачів протягом усього періоду його навчання, 

включаючи підготовку дисертації та захист дисертації. Впродовж своєї докторської 

дисертації кандидат доктора буде офіційно зареєстрований в обох установах. 

3.1. Відповідний факультет Університету природних ресурсів та наук про життя (Тарту, 

Естонія)   повинен отримати академічне резюме керівника (-ів) від ЗДОБУВАЧАОДЕКУ та 

затвердити перед підписанням контракту призначення керівника для подвійного 

консультування. 

3.2. Кандидати докторських (PhD) програм повинні подати заявку на проведення 

спільногодослідження до того, як вони зараховуються до будь-якої із Сторін, зазначених у 

цій угоді, або не пізніше, ніж протягом перших дванадцяти місяців реєстрації в одній з 

названих Сторін. 

3.3. Усі заяви будуть розглянуті для затвердження обома Сторонами, зазначеними вище. 

3.4. Договір про спільне керівництво кандидата на дослідження буде завершено після 

успішного проходження заявки. Після затвердження угоди між двома сторонами, кандидати 

повинні бути зареєстровані як аспіранти (здобувачі), в обох установах протягом того  ж 

самого періоду часу. 

3.5. Кандидати повинні задовольняти мінімальні вимоги щодо реєстрації та проживання, 

передбачених обома Сторонами у Студентському договорі (ФІНАНСОВА СТОРОНА 

БУДЕ ВИРІШУВАТИСЯ ОКРЕМОЮ УГОДОЮ), і мають сплатити плату за відповідний 

період проживання в кожній установі. Кандидати повинні, як правило, подати заявку, 

перш ніж вони зараховуються до будь-якої установи або протягом перших 12 місяців 

свого реєстраційного періоду.  

Детальні відомості про наукові школи, що належать кожному Університету, можна знайти 

на http://www.odeku.edu.ua 



Стаття 4.  Навчальні ресурси та підтримка здобувачів 

4.1. Кожна установа надаватиме доступ до всіх навчальних та допоміжних послуг, які 

необхідні для того, щоб здобувачі могли проводити дослідження та навчатися належним 

чином, щоб успішно завершити докторську програму. 

4.2. Доступ до дослідницьких об'єктів в обох установах буде доступний кандидату на період 

його реєстрації на навчання. 

4.3. Обидва Університети повинні бути задоволені тим, що вони можуть забезпечувати 

адекватні можливості, ресурси, підготовку та нагляд для забезпечення того, щоб кандидат 

не підлягав необґрунтованим ризикам для здоров'я та безпеки. 

4.4. Обидва Університети зобов'язуються виконувати роль керівника досліджень 

кандидата в докторантурі в повному обсязі, як це визначено положеннями, що діють у 

відповідних університетах, та підтримувати один одного у виконанні ними своїх 

обов'язків як керівників. Два консультанти-керівники регулярно консультуватимуться про 

прогрес дисертаційного дослідження.  

Керівник докторської програми — особа, що відповідає за контроль над діяльністю 

докторської програми. Науковий керівник - дослідник, який  має академічні навички й 

знання з теми докторанта, і який зобов'язується надавати регулярну та належну 

консультативну допомогу та підтримку в дослідницькій і навчальній роботі докторанта, а 

також може оцінювати її результати. 

• Науковий керівник повинен мати кваліфікаційний рівень не нижче PHD і бути 

залученим до досліджень з теми докторанта. 

• Основний науковий керівник має бути постійним співробітником ОДЕКУ  чи 

партнерської інституції. 

• Консультант може бути співробітником будь-якої академічної інституції та має 

бути залучений до активної роботи з теми докторанта. 

До обов'язків Основного наукового керівника належать: 

• Встановлення та дотримання постійного контакту з докторантом (відповідно до 

вимог ОДЕКУ), забезпечення зв'язку та доступність для спілкування з докторантом; 

• Забезпечення належного керівництва, поради та заохочення ефективної 

дослідницької і навчальної роботи докторанта. 

• Вчасний, конструктивний та дієвий відгук на роботу, подану докторантом. 

• Допомога у встановленні наукових зв'язків у галузі. 

• Заохочування докторанта до відвідання конференцій та інших наукових заходів, 

допомога у підготовці до публічних виступів і подання наукових статей у журнали. 

• Підтримання належної фахової експертизи, включаючи обізнаність із вимогами до 

здобування наукової кваліфікації. 

• Підготовка письмового висновку про завершену дисертацію і допомога в процедурі 

захисту. 

•  Несе відповідальність за постійний контроль за дослідженнями та навчанням 

докторанта і подає звіти й оцінювання. 

 

4.5. Здобувачі, які беруть участь в умовах контракту під час академічної мобільності, 

підпадають під правила, положення та кодекси поведінки приймаючих установ. Очікується, 

що в обох установах здобувачі зустрічаються разом з основними керівниками принаймні 

двічі на рік протягом періоду спостереження. Принаймні одна з цих зустрічей повинна бути 

обличчям до обличчя; інші можуть бути полегшені за допомогою відео- або 

телеконференцій. Витрати на ці зустрічі будуть здійснюватися за рахунок Університету 

кожного з керівника. 

Докторант - достатньо кваліфікований молодий дослідник, який здійснює наукову 

роботу й навчання в ОДЕКУ  за певною Докторською програмою. 

Основні обов'язки: 



• Виконання самостійного індивідуального дослідницького проекту, результати якого 

можуть бути визнані науковою спільнотою, загальний успішний розвиток впродовж 

усіх 4 років навчання. 

• Дотримання запланованого графіку та остаточних термінів подання результатів роботи, 

як це визначено в навчальному плані Докторської програми та Річним академічним 

календарним планом. 

•  Вчасне інформування основного наукового керівника, керівників Докторської 

програми про будь-які події, потреби чи обставини, які можуть вплинути на виконання 

навчального навантаження й дослідження; оновлення всіх реєстраційних форм. 

• Відвідання та успішне виконання вимог курсів згідно навчального плану відповідної 

Докторської програми та навчального плану ОДЕКУ. 

• Відвідання та участь у заходах, які сприяють розвитку дослідницьких та інших навичок, 

рекомендованих науковими керівниками. 

• Вивчення та розуміння всіх регулятивних документів, що стосуються навчальної та 

дослідницької роботи докторанта, включаючи вимоги до отримання ступеню, 

дотримання здорового способу життя й безпеки, а також етики наукового дослідження 

та комунікації. 

 

4.6. Детальні відомості про докторську (PhD) Програму дослідника можна знайти за 

адресою:www.odeku.edu.ua 

 

Стаття 5.  Початок та тривалість докторантури, розподіл робочого часу 

5.1. Реєстрація докторантури під спільним керівництвомвступає в силу (вказати дату). 

Прогнозована тривалість докторантури 4 (чотири) роки. Підготовка докторських (PhD) 

програм має бути такою, щоб здобувачеві вистачило часу для проведення дослідження і 

написання змістовної роботи. Будь-який запит про продовження цього періоду або 

призупинення має бути схвалений компетентними органами двох організацій. 

Кандидати повинні проводити мінімум 10 місяців (як правило, один навчальний рік) у 

кожному навчальному закладі. Кандидати повинні проводити дослідження по черзі в обох 

установах. Кандидати, як правило, не можуть проводити 3 роки поспіль в одному закладі, 

а перші чи останні 10 місяців - в іншому навчальному закладі 

5.2. Кандидат докторської (PhD) програми та його потенційні керівники (консультанти) 

погоджуються, як розподілити робочий час кандидата у докторантуру між цими двома 

навчальними закладами з урахуванням потреб досліджень та особових 

обставинкандидата. Загальний графік викладено у Додатку до цього Договору. Варіанти в 

розкладі будуть узгоджуватися між кандидатом у докторантуру та його спільними 

керівниками. 

 

Стаття 6.  Супроводження докторських (PhD) програм 

Обидва Університети зобов'язуються повною мірою спостерігати задослідженнями 

здобувача, визначених нормативними актами, що діють у їхньому відповідному 

навчальному закладі, та підтримувати один одного при виконанні ними своїх обов'язків 

як керівників. Два консультанти регулярно спілкуватимуться щодо успішності 

досліджень аспіранта. 

 

Стаття 7. Соціальне забезпечення та страховий захист 

Здобувач  повинен мати соціальний захист і будь-яке страхування, яке вимагається 

відповідними національними законодавствами в обох країнах. 

 

 

 



Стаття 8. Фінансові домовленості 

Обидві установи вводять у дію механізми, які забезпечують, наскільки це можливо, 

безперешкодний прогрес роботи докторських (PhD) програм протягом усього періоду 

навчання здобувача, включаючи підготовку дисертації та її рецензування (ФІНАНСОВА 

СТОРОНА БУДЕ ВИРІШУВАТИСЯ ОКРЕМОЮ УГОДОЮ) 

 

Стаття 9. Презентація дисертації 

Дисертація буде представлена в місці, яке буде узгодженоздобувачем та його двома 

консультантами. 

 

Стаття 10 . Мова 

Мова, на якій написана дисертація та її резюме, тамова, на якій буде проводитися 

експертиза та захист, буде узгоджена ізздобувачем та його консультантами, з 

урахуванням вимогобох університетів. 

Реферат повинен бути підготовлений на обох мовах установ, де навчався здобувач. 

Кандидат повинен подати достатньо копій дисертації для кожного експерта та додаткову 

копію для кожного навчального закладу. Дисертація та процес розгляду повинні 

відповідати критеріям отримання відповідної дисертаційної роботи в нормативних актах 

обох Університетів. Якщо процедури обох Університетів суттєво відрізняються, повинні 

бути розроблені критерії, які задовольняють мінімальні вимоги обох Університетів.  

Експертна комісія повинна складатися з мінімум одного експерту з Університету  

природних ресурсів та наук про життя   та одного експерту з ОДЕКУ і мінімум одного 

експерта, який не є членом обох Університетів. Можуть бути призначені додаткові 

експертизи від будь-якої сторони або сторонніх сторін для обох Університетів.  

Всі експерти зобов'язані подавати незалежні письмові відгуки на дисертацію до проведення 

публічного захисту та в термін, як це передбачено відповідними положеннями.  

Відео-експертиза може вважатися корисною, коли експерти знаходяться в різних країнах. 

 

Стаття 11. Присудження ступеня 

З урахуванням успішного завершення навчання за докторською (PhD) програмою  та на 

підставі публічного захисту дисертації, обидва університети зобов'язані спільно надати 

ступінь доктора філософії та надати єдинийподвійний диплом. Текст диплому повинен 

містити інформацію, що він є докторантом для присудження спільного чи подвійного 

ступеня доктораміж цими двома установами. 

Обидва Університети зобов'язуються надати ступінь .ХХХХХХХХ Університету  

природних ресурсів та наук про життя(Тарту Естонія)  та ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З 

ПРИРОДНИЧИХ НАУК  (ОДЕКУ). 

Ці дві установи визнають обґрунтованість спільного чи подвійного ступеня доктора 

філософії та дійсність наданого диплому. Спільний докторський диплом буде повідомляти 

про те, що докторська ступінь отримана на основі Угоди про співпрацю. Вона буде 

підписана та закріплена відповідальними органами обох університетів. 

Рішення одного вищого навчального закладу про те, щоб не присудити ступінь, не 

заважає іншому університету присуджувати ступінь. Рішення одного вищого навчального 

закладу про присвоєння ступеня не передбачає зобов'язання іншого університету надати 

ступінь. 

 

Стаття 12. Набуття чинності та припинення дії 

Ця угода набирає чинності після підписання представниками двох установ та здобувача. 

Вона буде дійсна до кінця періоду, протягом якого дисертація буде представлена. 

Дана угода може бути припинена 

• за взаємною згодою всіх сторін; 



• докторантом у письмовій формі, підсумовуючи причини свого рішення; 

• кожною установою, якщо не може бути знайдено відповідного співдоповідача заміни 

• будь-якимУніверситетом, якщо здобувач  постійно порушує правила внутрішнього 

розпорядку Університету. 

Перед розірванням договору передбачається проведення консультацій між сторонами. 

Якщо ця угода припиняється, і якщо не буде досягнуто протилежної домовленості, 

невитрачена частка будь-якої фінансової допомоги, отриманої від зовнішнього органу, 

повинна бути відшкодована цьому органу. 

Кожна Сторона повинна повідомити іншу Сторону про будь-які зміни в правовому 

статусі своєї організації, власності на їх організацію, акредитацію чи визнання 

професійним або урядовим органом своєї організації протягом 30 днів після зміни. У разі 

зміни власника будь-якої зі Сторін, подальше прибирання до програми підлягає перегляду 

цієї Угоди. 
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