
Угода про співпрацю № Ч Д

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та

м. Умань 2020__ р.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
(надалі університет) в особі ректора Безлюдного Олександра Івановича, що діє 

метою створення належних організаційних умов для подальшого 
співробітництва та керуючись прагненням взаємовигідного партнерства; у 
навчально-методичній, науково-дослідницькій, культурній сферах і роботі у 
сфері післядипломної освіти (для осіб з вищою освітою), для організації 
освітнього процесу в університеті та ЗЗСО, дотримуючись вимог чинного 
законодавства.

1 Предмет і мета угоди
1.1. Підвищення рівня науково-методичної, навчально-виховної, 

профорієнтаційної роботи та роботи у сфері післядипломної освіти (для осіб з 
Ьищою освітою) в університеті та в освітніх закладах, що підпорядковані 
відділу .освіти, розвиток нових моделей освітнього процесу, організація 
(спільного проведення та використання результатів науково-дослідних робіт і 
Ійауково-методичних досліджень, реалізація в освітньому процесі інноваційних 
технологій, нових методів та засобів навчання з використанням сучаснцх 
інформаційно-комунікаційних технологій, навчальних програм та методичних
рекомендацій з навчальних предметів, розроблених науково-педагогічними 
працівниками університету, організація та проведення науково-методичних, 
культурно-просвітницьких, профорієнтаційних та інших інформаційних заходів.

1.2. Встановлення загальних принципів взаємовідносин Сторін для 
координації спільної діяльності університету та закладу освіти у
здійсненні науково-методичного супроводу освітнього процесу, підготовці та 
післядипломній освіті педагогічних працівників, ефективному використанні 
науково-педагогічних кадрів, соціальної інфраструктури, навчально- 
лабораторної та виробничої баз.

1.3. Поглиблення співпраці науково-педагогічних працівників
університету та педагогічних працівників закладу освіти у галузі науково- 
методичної роботи для підвищення ефективності та результативності освітнього 
процесу в закладах. ‘



Інші умови

Юридичні адреси та підписи сторін

людний

Сторони несуть відповідальність за виконання покладених на них

Співпрацювати з науково-педагогічними працівниками

Сторони не несуть відповідальності за часткове або повне

сьі^аґобл.,
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і

5.

університету щодо методичної і консультативної допомоги.

ІЗЗСО
2.2.7. Забезпечувати студентам університету проходження практики на 

та виконання програми практики за спеціальністю.

&
іов’язків.

^виконання умов угоди, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних 
обставин.

3.3. При будь-яких змінах, що впливають на виконання умов угоди, 
Сторони зобов’язуються протягом двох тижнів повідомити одна одну у 
письмовій формі.

3.4. Питання співробітництва Сторін, які не передбачені угодою 
регулюються за домовленістю Сторін та оформлюються у вигляді додаткової 
угоди.

3.5. Для швидкого досягнення цілей за даною угодою, Сторони 
зобов’язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з 
аспектів взаємного інтересу.

3.6. Усі*розбіжності, що виникають у Сторін за даною угодою, або
пов’язані з нею вирішуються Сторонами шляхом переговорів. (

і

4. Термін дії угоди
4.1. Угода набуває чинності з моменту її підписання та діє протягом 
_ років
4.2. Угоду укладено у двох примірниках, українською мовою по одному 

примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
4.3. Угода може бути розірвана за бажанням однієї із Сторін, про що вона 

письмово повідомляє іншу Сторону за ЗО днів до бажаної дати розірвання.
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2.2.6. Співпрацювати з науково-педагогічними працівниками
університету щодо методичної і консультативної допомоги. і

2.2.7. Забезпечувати студентам університету проходження практики на
базі ЗЗСО та виконання програми практики за спеціальністю.
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3.3. При будь-яких змінах, що впливають на виконання умов угоди, 

Сторони зобов’язуються протягом двох тижнів повідомити одна одну у 
письмовій формі.

3.4. Питання співробітництва Сторін, які не передбачені угодою 
регулюються за домовленістю Сторін та оформлюються у вигляді додаткової 
угоди.

3.5. Для швидкого досягнення цілей за даною угодою, Сторони 
зобов’язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з 
аспектів взаємного інтересу.

3.6. Усг розбіжності, що виникають у Сторін за даною угодою, або 
пов’язані з нею вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
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4.1. Угода набуває чинності з моменту її підписання та діє протягом 

5 років
4.2. Угоду укладено у двох примірниках, українською мовою по одному 

примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
4.3. Угода може бути розірвана за бажанням однієї із Сторін, про що вона

Термін дії угоди

письмово повідомляє іншу Сторону за ЗО днів до бажаної дати розірвання.
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