
Договір 
про співпрацю між 

Київським інсти тутом сучасної психології та психотерапії й 
Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАШІ України

м. Київ «25» січня 2021 року

Київський інститут сучасної психології та психотерапії (далі - ТОВ “КІСПП”) в 
особі ректора, Херсонського Бориса Григорович, що діє на підставі Статуту з однієї 
сторони (далі - Сторона-1) та Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної 
академії педагогічних наук України (далі - Інститут), в особі директора Максименка 
Сергія Дмитровича, що діє на підставі Статуту з іншої сторони (далі - Сторона-2), 
розуміючи необхідність та важливість наукової співпраці, керуючись прагненнями до 
взаємовигідних відносин співробітництва та партнерства, дотримуючись вимог чинного 
законодавства, розробили керівні засади співробітництва щодо виконання 
взаємопов’язаних функцій і завдань, та уклали між собою цю угоду про таке:

І. Предмет угоди

Предметом цієї угоди є співробітництво у сфері навчально-методичної та науково- 
експериментальної діяльності щодо використання результатів наукових досліджень у 
практиці, сприяння розвитку психологічної науки і освіти з урахуванням досягнень 
провідних вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, а також для підвищення ефективності 
педагогічної, методичної, викладацької, наукової та інших видів діяльності Сторін.

Ця угода не переслідує безпосередньої комерційної мети.

2. Основні напрямки співпраці

Сторони співпрацюють за цією угодою у таких напрямках:
2.1. Проведення спільних експериментальних досліджень, спрямованих на 

розроблення за застосування технології психологічної допомоги громадянам у подоланні 
проявів посттравматичного стресового розладу;

2.2. Впровадження результатів наукової роботи лабораторії консультативної 
психології та психотерапії Інституту за темою: «Застосування психотерапевтичних 
технологій у наданні допомоги постраждалим з проявами посттравматичного стресового 
розладу» у практичну діяльність та запровадження цих наукових результатів в 
навчальний процес Київського інституту сучасної психології та психотерапії.

2.3. Організація спільних семінарів та інших наукових й навчальних заходів.

3. Принципи співпраці

3.1. Сторони, які домовляються за цією угодою, беруть на себе зобов’язання 
співпраці у напрямках, визначених п. 2 цієї угоди.

3.2. Сторони діють у межах і суворо дотримуються чинного законодавства України, 
зберігають конфіденційність інформації, службову таємницю, отриману в процесі 
співпраці. Матеріали, інформація, технічні й інші засоби, одержані відповідно до цієї 
угоди, можуть бути передані третій особі тільки за письмовою згодою Сторони, яка 
визнала їх такими, що мають таємний чи конфіденційних характер.

4. Основні форми співробітництва

Основними формами співпраці Сторін є:



4.1. Проведення спільних експериментальних досліджень, тестувань, обміном 
досвідом тощо.

4.2. Впровадження результатів науково-дослідної роботи та науково-методичних 
розробок в навчальний процес.

4.3. Організація та проведення спільних семінарів, круглих столів та інших заходів.

5. Строк дії угоди

5.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 
трьох років.

5.2. Угоду може бути достроково розірвано за погодженням сторін.

6. Інші умови

6.1 .За погодженням Сторін до цієї угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, 
які оформлюються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками 
обох Сторін.

6.2. Ця угода складена у двох примірниках українською мовою, які мають однакову 
юридичну силу і зберігаються по одному у кожної сторони.

6.3. Представництво інтересів Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України під час реалізації положень цієї угоди покладається на відповідального виконавця 
від Інституту, в.о. завідувачки лабораторії консультативної психології та психотерапії, 
кандидата психологічних наук Омельченко Яніну Миколаївну, а представництво інтересів 
Київський інститут сучасної психології покладені на першого проректора, доктора 
психологічних наук, професора Яковенка Сергія Івановича.

Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної Сторони.

Реквізити і підписи Сторін

Сторона-1 
Київський інститут сучасної психології 

та психотерапії

Україна, 01133, м. Київ, 
бул. Л. Українки, 34 

тел./факс: (044) 585- 45-77

/ \ ‘ V'SУ' І’-1 - Херсонський

Сторопа-2
Інститут психології імені Г.С. Костюка 
Національної академії педагогічних наук
України

Україна, 01033, м. Київ, 
вул. Паньківська. 2, 
тел./факс: (044) 288-33-20
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