
ДО ГО ВІР № ,/£ _  X  
про співпрацю між 

Волинським національним університетом імені Лесі Українки, 
Комунальним підприємством «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської 

обласної ради та Волинською обласною радою

м. Луцьк « р іО  » £> /________202с^р.

Волинський національний університет імені Лесі Українки, в особі ректора Цьося 
Анатолія Васильовича (надалі -  Університет), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

та Комунальне підприємство «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської 
обласної ради в особі директора Морочковської Галини Василівни, що діє на підставі 
Статуту, з другої сторони (надалі -  Клінічний заклад),

та Волинська обласна рада в особі голови Недопада Григорія Вікторовича, що діє на 
підставі Статуту, з третьої сторони, разом іменують -  Сторони,

керуючись ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Національною стратегією 
реформування системи охорони здоров’я в Україні на періоди 2015-2020 роки, розробленої 
МОЗ України, Концепцією розвитку охорони здоров’я України, затвердженою Указом 
Президента України від 7 грудня 2000 року № 1313/2000, Положенням про клінічний заклад 
охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 05.06.97 р. №174, Постановою 
КМУ від 28 грудня 2020 р. № 1337 «Про затвердження Положення про організацію 
освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони 
здоров’я».

проголошуючи спільні наміри підтримувати взаємовигідну співпрацю між сторонами в 
навчальній, науковій та практичній сферах уклали цей Договір про співпрацю (надалі 
Договір) у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів, 
забезпечення лікувально-діагностичного процесу, проведення науково-дослідної роботи і 
впровадження її результатів у практику охорони здоров’я.

І. О СНОВНІ ТЕРМ ІН И  ДО ГО ВО РУ
1.1. Клінічний заклад -  лікувально-профілактичне підприємство охорони 

здоров’я, що використовується для розташування структурних лікувально-діагностичних 
підрозділів Університету (кафедри, лабораторії) та спільної роботи із забезпечення 
лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки, а також навчання та 
підвищення кваліфікації медичних кадрів і впровадження в практику медичних наукових 
досліджень, а також надання спеціалізованої медичної допомоги.

1.2. Однопрофільна кафедра, або Клініка (відділ, лабораторія) Університету, яка 
здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров'я», 
співпрацює з клінічним закладом (його відділеннями) для надання медичної допомоги та 
наукової і навчально-виховної роботи.

1.3. Клінічна кафедра -  це структурний підрозділ Університету на базі 
профільних відділень Клінічного закладу, що проводить освітню, методичну, наукову, 
організаційну роботу, підготовку науково-педагогічних кадрів за певною спеціальністю чи 
міжгалузевою групою спеціальностей, здійснює апробацію та впровадження нових медичних 
технологій і може здійснювати лікувально-діагностичну роботу з однієї або декількох 
лікарських спеціальностей.

1.4. Лікувально-діагностична робота -  це лікувально-консультативна та 
діагностична діяльність у сфері надання медичної допомоги, що проводиться науково- 
педагогічними працівниками клінічних кафедр із метою забезпечення 
лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки та підвищення



кваліфікації медичних кадрів, проведення й упровадження в практику 
охорони здоров'я результатів наукових досліджень.

1.5. Медичні, фармацевтичні та інші працівники клінічної бази Університету -
це особи, які за основним місцем роботи займаються медичною, фармацевтичною або 
ветеринарною діяльністю, а також можуть брати участь в освітньому процесі.

II. ПРЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РУ
2.1. Обидві сторони приймають на себе взаємні обов'язки щодо спільної організації, 

вдосконаленню та забезпеченню лікувально-діагностичного процесу, навчальної роботи з 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями «Медицина», «Фармація, 
промислова фармація», «Фізична терапія, ерготерапія», а також галузі знань 09 «Біологія» 
спеціальність 091 «Біологія» за освітніми програмами «Лабораторна діагностика», 
«Біологія», «Мікробіологія» у Клінічному закладі на базі Клініки Університету та/або 
Клінічної кафедри Університету за освітніми програмами останнього, узгодженими 
графіками навчального процесу Університету та лікувально-діагностичною роботою 
Клінічного закладу, організовують і проводять спільні наукові дослідження, забезпечують 
ефективне використання матеріальних, кадрових ресурсів і наукового потенціалу 
Університету та Клінічного закладу.

2.2. Проведення навчально-виховного процесу з використанням нових форм і методів 
навчання, досягнень медичної науки і практики в галузі охорони здоров’я, навчання 
студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, резидентів, аспірантів, підготовка 
магістрів медицини, післядипломна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації 
медичних кадрів, у тому числі, працівників Клінічного закладу, а також забезпечення 
безперервного професійного розвитку та надання медичної допомоги населенню.

2.3. Проведення занять здійснюється за місцезнаходженням Клінічного закладу КП 
«Волинська обласна інфекційна лікарня», яка є за даним Договором клінічною базою 
університету.

III. М ЕТА ТА Ф ОРМ И СПІВПРАЦІ
3.1. Сторони вважають доцільним встановити та розвивати наступні форми співпраці:
3.1.1. Спільне, узгоджене та взаємовигідне забезпечення належних організаційно- 

технічних і фінансових умов для здійснення навчально-виховного, лікувально- 
діагностичного процесів, науково-дослідної роботи у Клінічному закладі;

3.1.2. Взаємовигідна співпраця викладачів Університету та практичних лікарів у 
організації і проведенні наукової і лікувально-діагностичної роботи з ефективним 
використанням наявної навчальної, матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази 
Клінічного закладу й Університету;

3.1.3. Проведення спільних наукових досліджень із опублікуванням їх результатів, 
участю в роботі міжнародних і вітчизняних форумів із використанням наукового 
обладнання та матеріально-технічного потенціалу лабораторій Університету;

3.1.4. Забезпечення оптимальних умов для навчального процесу та проходження 
практик студентами спеціальностей «Медицина», «Фармація, промислова фармація», 
«Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі створенням клінічних 
кафедр на базі профільних відділень;

3.1.5. Визначення порядку відбору госпіталізованих у Клінічному закладі тематичних 
хворих для забезпечення навчального процесу та наукових досліджень;

3.1.6. Визначення обсягів лікувально-діагностичної роботи професорсько- 
викладацького складу, аспірантів, клінічних ординаторів, порядку чергувань у лікарні 
клінічних ординаторів, консультативної роботи співробітників кафедр;

3.1.7. Узгодження порядку та апробації в клініці нових медичних технологій;
3.1.8. Визначення меж і процедури взаємної відповідальності Сторін за результати 

навчально-виховної, лікувально-діагностичної та науково-дослідної роботи.



IV. П РАВА ТА О Б О В ’ЯЗКИ  СТО РІН
4.1. Клінічний заклад зобов’язується:
4.1.1. Створювати умови для проведення навчального, лікувально-діагностичного та 

науково-дослідного процесів на базі організованих профільних Клінічних кафедр;
4.1.2. Забезпечити відповідний рівень лікувально-діагностичного процесу та сприяти 

створенню належних умов для проведення навчально-виховної і науково-дослідної роботи в 
умовах Клініки.

4.1.3. Здійснювати роботу з упровадження в клінічну практику затверджених 
Міністерством охорони здоров’я України нових методів діагностики та лікування хворих, 
розроблених на кафедрах Університету та у Клінічному закладі;

4.1.4. Забезпечити виконання асистентами, аспірантами, клінічними ординаторами та 
науковими співробітниками Клінічних кафедр Університету лікувально-діагностичної 
роботи в профільних відділеннях Клінічного закладу.

4.2. Клінічний заклад має право:
4.2.1. За попереднім погодженням використовувати наявну апаратуру, медичне 

обладнання, технічні засоби навчання, наочне приладдя, медикаменти й інші засоби 
медичного та господарського призначення, придбані за рахунок Університету, який здійснює 
підготовку фахівців зі спеціальностей «Медицина», «Фармація, промислова фармація», 
«Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та Клінічного закладу;

4.2.2. Залучати у складних випадках для консультацій і консиліумів 
висококваліфікованих співробітників Університету;

4.2.3. Звертатись, у встановленому порядку, за відшкодуванням матеріальних збитків та 
компенсації шкоди іміджу Клінічному закладу, що виникли з вини Університету;

4.2.4. Залучати працівників Клінічних кафедр із числа професорсько-викладацького 
складу до виконання лікувально-діагностичної роботи у Клінічний заклад відповідної 
спеціальності на умовах праці за сумісництвом у встановленому законодавством порядку або 
на підставі цивільно-правових угод.

4.3. Університет зобов’язується:
4.3.1. Призначити керівника Клініки з наукового керівництва, організувати навчально- 

виховний процес і навчально-методичну діяльність Клініки та, в межах своїх повноважень, 
нести відповідальність за рівень, обсяг та якість лікувально-діагностичного процесу;

4.3.2. Призначити до роботи в Клініці працівників із числа професорсько- 
викладацького складу, які братимуть участь у проведенні обходів, консультацій хворих, 
організовуватимуть клінічно-педагогічні та науково-практичні конференції для фахівців 
Університету і лікарів Клінічного закладу, та нестимуть відповідальність за якість 
лікувально-діагностичного процесу;

4.3.3. Проводити навчально-виховний процес із використанням нових форм і методів 
навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я, навчання студентів, 
лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, підготовки магістрів медицини, 
проходження виробничої практики та на вимогу Клінічного закладу надавати їх списки;

4.3.4. Проводити експертну оцінку результатів наукових досліджень та нових методів 
лікувально-діагностичної роботи;

4.3.5. Апробувати, впроваджувати та проводити експертну оцінку новітньої апаратури, 
лікарських засобів;

4.3.6. Брати участь в організації і проведенні семінарів, клінічних, патолого- 
анатомічних, науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних 
рад, заходів із контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу шляхом упровадження 
протоколів і стандартів надання медичної допомоги;

4.3.7. Здійснювати розробку планів спільних науково-дослідних робіт, науково- 
методичної документації, забезпечуючи їх виконання, апробацію та публікацію від імені 
Університету та Клінічного закладу;

4.3.8. Надати доступ до використання наявної матеріальної та науково-технічної бази 
Університету для виконання співробітниками Клінічного закладу наукових досліджень,



дисертаційних робіт із забезпеченням їх наукового керівництва та консультування 
професорським складом Університету;

4.3.9. Забезпечити утримання в робочому стані та дбайливе відношення до майна 
Клінічного закладу співробітниками кафедр, студентами та слухачами;

4.3.10. Забезпечувати виконання норм протипожежної безпеки, охорони праці, 
лікувально-охоронного режиму, дотримувати правил внутрішнього розпорядку Клінічного 
закладу;

4.3.11. Надавати що півроку Клінічному закладу на затвердження графік заходів, які 
Університет бажає провести на території Клінічного закладу. За згодою Сторін погоджений 
графік може бути змінено відповідно до потреб кожної зі Сторін.

4.4. Університет має право:
4.4.1. В узгодженому з керівниками профільних відділень Клінічного закладу порядку 

використовувати матеріально-технічне та діагностичне обладнання, медичну апаратуру, 
медикаменти й інші засоби медичного та господарського призначення для забезпечення 
навчально-виховного процесу та наукової діяльності, згідно переліку, визначеного у Додатку 
№ 1 до цього Договору;

4.4.2. За погодженням із керівниками профільних відділень Клінічного закладу 
здійснювати відбір тематичних хворих для госпіталізації та, за погодженням із 
Адміністрацією, залучати фахівців Клінічного закладу до викладацької діяльності, 
виконання наукових робіт в Університеті на умовах праці за сумісництвом у встановленому 
законодавством порядку або на підставі цивільно-правових угод;

4.4.5. Публікувати навчально-методичні та наукові праці від імені Університету та 
Клінічного закладу;

4.4.6. На розроблення працівниками Університету науково обґрунтованих методів 
діагностики, лікування і реабілітації хворих та контроль за впровадженням наукових 
розробок до практики в Клінічному закладі.

4.5. Волинська обласна рада зобов’язується:
4.5.1. Приймати участь у фінансуванні спільних проектів Університету та Клінічного 

закладу, спрямованих на виконання зобов’язань за цим Договором останніми, з метою 
сприяння підготовки медичних кадрів, надання належної медичної допомоги та забезпечення 
безперервного професійного розвитку працівників Клінічного закладу, погоджувати 
кошториси пов’язаних з цим бюджетних витрат;

4.5.2. Вживати заходів у межах повноважень, визначених законодавством, щодо 
створення належних умов для функціонування Клінічного закладу у відповідності до мети 
його створення та умов цього Договору;

4.5.3. Надавати методичну, практичну та матеріальну допомогу сторонам із питань 
покращення організації навчального та лікувально-діагностичного процесів.

4.6. Волинська обласна рада має право:
4.6.1. Отримувати інформацію про стан виконання цього ДоговоруКлінічним закладом 

і Університетом на предмет досягнення мети співпраці, визначеної розділом 3 цього 
Договору;

4.6.2. За потреби отримувати звіти про використання коштів, виділених Волинською 
обласною радою на виконання спільних проектів Університету та Клінічного закладу щодо 
забезпечення їх діяльності;

4.6.3. Виступати ініціатором дострокового розірвання цього Договору.

V. Л ІК У ВА Л ЬН О -ДІА ГН О С ТИ Ч Н А  РО БО ТА
5.1. Працівники клінік і Клінічних кафедр Університету з галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», з числа професорсько-викладацького складу на умовах цього Договору, беруть 
участь у проведенні лікувально-діагностичної роботи у Клінічному закладі відповідно до 
Додатку № 2, який є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. Форми надання медичної допомоги та інші види лікувально-діагностичної роботи:



- лікувально-діагностичний процес -  процес інформаційної взаємодії всіх осіб, які 
приймають рішення про стан та ведення пацієнта у сфері відповідальності центру первинної 
медико-санітарної допомоги, стаціонару, поліклініки (диспансеру, жіночої консультації) або 
станції швидкої медичної допомоги, заснований на історії хвороби;

- консультація -  порада фахівця з питань діагностики, лікування, прогнозу та 
профілактики захворювання. Консультація може надаватися науково-педагогічним 
працівником на базі закладу охорони здоров’я, який є клінічною базою кафедри, інших 
закладах охорони здоров’я у випадках, коли науково-педагогічний працівник не є 
визначеним консультантом закладу охорони здоров’я та не отримує за це винагороду під час 
застосування дистанційних технологій та проведення аудиторних занять;

- обхід -  послідовне відвідування лікарем хворих, що знаходяться у стаціонарному 
відділенні або денному стаціонарі закладу охорони здоров’я;

- консиліум -  форма організації надання медичної допомоги за якою не менше як три 
медичних працівники діють спільно, спрямовуючи зусилля на забезпечення права пацієнта 
на охорону здоров’я;

- курація хворого -  сукупність дій лікаря з діагностики захворювання та лікуванню 
хворого, а також оформлення медичної документації;

- хірургічне втручання -  комплекс дій над тканинами чи органами людини, які 
проводить лікар-хірург з лікувальною метою, а також для діагностики та корекції функцій 
організму за допомогою різних способів роз’єднання та сполучання тканин;

- клінічні діагностичні дослідження -  інструментальні, лабораторні та інші, а також 
оцінка результатів досліджень;

- лабораторна діагностика -  сукупність досліджень іп у і і г о  біоматеріалу з людського 
організму на базі використання гематологічних, загальноклінічних, паразитарних, 
біохімічних, імунологічних, серологічних, молекулярно-біологічних, бактеріологічних, 
генетичних, цитологічних, токсикологічних, вірусологічних методів тощо та зіставлення 
результатів цих досліджень із клінічними даними й формулювання лабораторного висновку;

- лікувальні процедури -  процедури, що проводяться з лікувальною чи 
профілактичною метою.

5.3. Працівники кафедр Університету з галузі знань 22 «Охорона здоров’я», з числа 
професорсько-викладацького складу, разом з іншими співробітниками Клінічного закладу 
несуть відповідальність за якість лікувально-діагностичної роботи.

5.4. Працівники кафедри Університету за галуззю знань 22 «Охорона здоров’я» 
розробляють науково обґрунтовані методи діагностики, лікування і реабілітації хворих, 
забезпечують контроль за впровадженням наукових розробок в практику роботи Клінічного 
закладу.

VI. М А ТЕРІА Л ЬН О  - ТЕХН ІЧН Е ЗАБЕЗП ЕЧ ЕН Н Я СПІВПРАЦІ
6.1. Витрати з забезпечення навчально-виховного та науково-дослідного процесів 

здійснюються за рахунок затвердженого кошторису Університету, а витрати, пов’язані з 
утриманням матеріально-технічної бази, -  за рахунок коштів Клінічного закладу.

6.2. Майно та обладнання, що придбалося за рахунок Університету, є власністю 
Університету та підлягає обліку й інвентаризації окремо від майна Клінічного закладу із 
забезпеченням спільного використання.

6.3. Майно та обладнання, що належить Клінічному закладу, використовується 
виключно за прямим призначенням з урахуванням інтересів обох Сторін. У разі виникнення 
спірних питань перевага надається Клінічному закладу.

6.4. У разі прийняття нормативних актів щодо змін обліку та утримання майна Закладу, 
як комунальної установи, між Університетом та Клінічним закладом укладаються угоди 
щодо умов використання майна та обладнання, згідно чинного законодавства.

VII. ВІДП О ВІД А Л ЬН ІС ТЬ СТОРІН. ВИ РІШ ЕН Н Я СПОРІВ.
7.1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть 

відповідальність передбачену законодавством України.



7.2. Сторони зобов’язуються відшкодувати одна одній будь-які збитки, шкоду та 
витрати, яких зазнала або від яких постраждала одна зі Сторін, які виникли внаслідок 
свідомого порушення своїх обов’язків або недбалості з боку винної Сторони (її працівників, 
студентів чи контрагентів), або у зв’язку з порушенням винною Стороною будь-якого зі 
своїх зобов’язань за цим Договором.

7.3. Всі спори між Сторонами вирішуються ними шляхом переговорів.
7.4. Спори між Сторонами, які не були вирішені шляхом переговорів, вирішуються 

відповідно до чинного законодавства України.

VIII. СТРОК ДІЇ ДО ГО ВО РУ
8.1. Договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами та діє упродовж 

5-ти років з наступною пролонгацією на таких самих умовах і на такий самий термін, якщо 
жодна зі Сторін не виявить бажання її розірвати не пізніше як за 2 місяці до закінчення 
терміну її дії.

8.2. Клінічний заклад має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у 
разі порушення Університетом умов цього Договору. У такому випадку Договір 
розривається у день закінчення навчального року.

IX. ІНШ І УМ ОВИ
9.1. Невід’ємною частиною цього договору є Додаток № 1 (у вигляді переліку Клінік і 

Клінічних кафедр та закріплених за ними площ приміщень для забезпечення лікувального і 
клінічно-діагностичного процесу), Додаток № 2 у вигляді регламенту об’єму 
консультативно-лікувальної роботи працівників Клінік і Клінічних кафедр;

9.2. Додатки до Договору за ініціативою Клінічного закладу або Університету за 
необхідністю підлягають поновленню з урахуванням змін на дату поновлення. Всі інші 
зміни, доповнення та додатки до цього Договору здійснюються виключно за згодою Сторін у 
письмовій формі та мають бути підписані Сторонами (їх уповноваженими належним чином 
представниками) за правилами цього Договору.

9.3. Договір укладено українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу -  по одному примірнику для кожної Сторони.
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