
ДОГОВІР 

про співпрацю, який був укладений між Чернівецькою обласною  

державною адміністрацію та Чернівецьким національним університетом 

імені Юрія Федьковича, має на меті встановлення основних умов та 

принципів співпраці в галузях освіти, науки і реалізації сумісних науково-

технічних та комплексних програм, у тому числі у сфері науково-

інформаційного та організаційно-методологічного забезпечення, підготовки і 

перепідготовки фахівців, наукового супроводу міжнародних проектів за 

пріоритетними напрямками діяльності, з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку області, інших адміністративних утворень і 

територіальних громад. 

 

На основі цього договору підписано програму науково-технічного 

співробітництва у сфері житлово-комунального господарства та будівництва 

між Управлінням житлово-комунального господарства Чернівецької обласної 

державної адміністрації та Факультетом архітектури, будівництва та 

декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

 

Програма науково-технічного співробітництва передбачає : 
 

1.Реалізацію сумісних науково-технічних та комплексних програм: 

 використання можливостей Сторін, наявних напрацювань, працівників, 

приміщень, обладнання та інших ресурсів для забезпечення проведення 

відповідних теоретичних і практичних занять, підготовки відповідних 

курсових і магістерських робіт, розробки і застосування необхідного 

програмного забезпечення; 

 співробітництво між Сторонами щодо проходження навчальних, 

виробничих та переддипломних практик, стажування викладачів ЧНУ; 

 

2.Наукове-інформаційне та організаційно-методологічне забезпечення: 

 методологія та порядок виконання робіт із утеплення фасадів будинків 

та інших робіт по термомодернізації будівель і споруд; 

 порядку проведення енергетичних обстежень (Енергоаудит), з 

практичними рекомендаціями; 

 особливості технологічних рішень і прийомів при проведенні 

покрівельних та гідроізоляційних робіт; 

3. Науковий супровід міжнародних проектів за пріоритетними 

напрямками діяльності. 

4. Проведення та участь у практичних семінарах та тренінгах з 

питань: 

 розробки проектно-кошторисної документації; 

 розробки та проведення робіт по монтажу вузлів обліку та регулювання 

тепла (ІТП) і холодної води; 



 порядку проведення робіт із монтажу та повірки лічильників води чи 

тепла; 

 виконання робіт із монтажу зовнішніх та внутрішніх систем опалення, 

водопостачання, каналізації; 

 виконання робіт із монтажу систем очистки води та каналізаційних 

споруд; 

 технологічні рішення та організація робіт при виконанні 

оздоблювальних зовнішніх та внутрішніх робіт. 

 

Укладання, таких Договорів, суттєво впливає на практичну підготовку 

студентів, адже вони одразу можуть застосовувати свої знання на практиці, а 

також, переймати досвід вже діючих інженерів. Що стосується університету, 

то співпраця по даному договору дає можливість розробляти комплексні 

програми, виходячи з професійного консультування, що в результаті 

підвищить конкурентоспроможність та затребуваність  випускників на ринку 

праці. 


