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Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини (Далі Сторона і) в особі н.о. ректораДудник Олени Володнмирівнн,
що Діе на підставі Статуту, 3 однігді' сторонн та Західноукраі'нсысніі
національний університет (далі Сторож 2) н оеобі рекп'нш Крисоватто
Андрія ігоровиъіа, 3 Другоі' стороны, "г…; ‚не: на підстані (‚"гатуту, іменовані
разом Сторонн, уклали Дану угоду про наступне:

1. Предмет утоди
…. Сторонн домовнлися про співщ'іаціо н шпу'аях ноукогюі'` ішнчнііьноі

роботи науково—методнчното ’іііб'к'і'ёііе‘ішііііі оснітнього процесу … нпуковт-іх'
Досліл>1<ень. Спіннраня ГРУН’ГУС'ГЬСЛ нн поіннінпгіх і'нн'ітнерстнгд НЗЫСМОНИГОДЫ

та спільності інтересін 3 метою рнніонаньного використані… інтенеістуаньного
та матеріально—технічного потенціалу Сторін, зміннення бойни ротшінрення то
поглиблення змісгу оснітньоі' та нцуконоі' _.хняньносгі (__"торін.

2. Організація співпраці
2.1.Снівщхнш ("і‘орін здіііщн‹:›(‚“іъц5і нн рівні ніініопідннх с'і*р_\'і<'т_\*і'ніі№

підрозділів Сторін.
2.1. За нгііпрямками співпраці стр…… і'терецбашаіоть:
° обмін (міжуніверснтетськгі :ншдемічнн г\іобільністы [рунами-1

здобувачів вищоі' освіти для прсжодження ішшшння і'іро’і‘ягом ссместру …

погодженими освітнімн прогрцмамн (СПСіііЕі."іі"ійіііі$П.ііі>:
° ста>1<уннння та підвищення кнцліфікнніі і[нуноно—педагогіч1інх

працівників, оспірпт—ттін;
° чнтання нскнііі щ'эоніхнншн :щімнніхін ("':орін _\"Ші\’.'і11‚'1і внніо'з' освіти

партнера;
° спільне наукове кеі'эіннннгно (но:ісуньтунант-тя, ренензувгнн—ія)

Дисертацііи’н-іимн` магіетерськнмн то ‚гнннішіннмн РОбОТЦМП;
° обмін :тосвіцюм впровгннкеі[ня ноннж інформннііііннх технологій _\

навчальному та ннуконому процесі;
° підготонку снільннх публікнцііі н )*іііііСРСИ'ГС'ГСЬКНХ нндоннях тэ. обмін
ними;

° підготовку тематичннх метсщнчішх посібннкін та ПіДРУЧНИКіВ на
замовлення іншоі' Сторонн;

° орГЭЪ-іі’ЗаЦіЮ та проведення СПі.’іі›ііПХ наукових ко…]іереннііі тц
симпозіумів;

° гндгоюнку спіньннх проектін „дн… ‹›іішнсушніні через ншііоішзіьні то
Міжнародні фонли;

° участь }! проведенні і-Юукоі'анк тот-.’іілрічень тн інноваційних РО'ЦЖЗбОК



Західноукраі'нським і—іаціоналышм університс'гом га Уманським дсржавним
педагогічним університетом імсні Павла Тичини;

° вивчення досвіду роботи молодіжних та профспілкових організацій
Сторін;

' спільне ПРОВСДСННЯ спортіівно_оздіоровчпх та кулвгурпо—масотіх
заходів;

° запрещения делегацій Сторін у зв’язку 3 підвсдснням підсумків
співробітництва, підписання робочих програм та угод між тзацікавлсінпуін
підрозділами, а також знаменними подіями й датами в житті Сторін і держави.

2.2. Сторони зобов'язуіоться регулярно обміъповатись інформаціею
ЩОДО запланованих конфсрснцій і соміпарів, а також надава'і'и мо>1<ливість

науковим працівникам обох Сторін бРЦТИ в них участь.

3. Фінансово 'забс'шсчення співпраці
3.1.13еалі'3ація всіх спільних проектів здііісніосться на П‘дРИ'ГС'ГНИХ

засадах.
“ЭУ ! ‚\ '.х ъ’г ` —‚- ., ‚\ . 7 7.7 ".д.… года нс псрщоачае жоднпх фінансових `зооов язапь мик

Сторонами.
З.З.Усі фінансові зобов’язання‚ пп) можуть виникнути при рсалі'шціі'

угоди оформлюються у вигляді додаткових; угод до даноі' Угоди.

4. Використання результатів досліджепі-ія
4.1. Доступність результатів спільних досліджень для третьоі сторонп

може мати місце лише за згодою (‘торіп і'пікопавців на вичпачеі-іих нпип
умовах.

5. Впкопаннп Угопп
5.1. Кожна із ("торін вобов'явана цотримува'і нсь умов ніеі Угодп та цесс

відповідальність 'за `1'х псвиконання.
5.2. Сторона 1 ни ("шрот-ні ? не носутъ віттіові‚'іа‚='іыіосгі ча часткове або

повне невиконант-ія умов угоди, якщо не псвиконат—…я ет наслідком форс—

мажорних обставин.
5.3. У випадку, коли Сторона 1 ни Сторона 2 не в змозі догримуватись

умов угоди 3 причин, не зазначених у пункті 5.2. вона зобов'язана ПРО'ГЯГОМ

двох тижнів попередити про це іншу Стороі-іу та 'заііропоііува'і'и НЫЯХН
розв’язання проблеми, які б задоволънялп обпдві (."і‘оропн.

6. Порядок впріінепня снорів
6.1. Усі розбіжт-іосгі‚ іцо виникаіоть у Сторіп за дано… угодоіо` або

пов’язаі-іі 3 нсю вирііпуіо'іъся (.Ёторонауіп [гіляхохі псрсппюрін.

7. ПрпКінцсві положения
7. !. Відповідалы—іиіуіи за виконання умов Утодп с:



- від Сторони 1 — декан факультету соціальт-іоі' та нсихологічноі' освіти,
д. пед. н., професор Кравченко О. О.
— від Сторони 2 — начальник відділу моніторингу якості освіти та

методичноі' роботи д. психол. н, професор (Пандрук С.К.;
7.2. Реалізація конкретних домовтшносгеі‘і буде ЗДіЙСНЮВЭ'ГИСЬ шляхом

укладання додатків до ціеі' Угоди.
7.3. Угода набувас чинності 3 і\'[01\1'[6Н'ГУ '1`1' підписання та (:

безстроковою.
7.3. Угоду укладено у двох ПРПМірШіКЫХ, украі'нською мовою по одному

примірникуДЛЯ кожноі' із Сторін‚ які мають олпіакову іоридичпу силу.
7.4. Угода може бути розірвана за бажанням однісі' із Сторін, про шо

вона пиСьмово ПОВіДОМЛЖ-Т іншу Сторону ча 30 днів до баэкапоі' дати
розірвання.‚

7.5. Доповненні і зміни до Угоди оформлюъотьс$1 у вигляді Додатковик
угод, які @ невід°смноіо частиноіо даноі' У годи про співпрашо.

8. !Орпдичні адреси та підппсн С'горін

Уманський державний педагогічний 1-1аціона11ьі1ийі
університет імені Павла Тичини 1 уі-ііпсрснте'г
20300, м. Умань, Черкаська обл.. ‘ 46009,1\'1.'1`ер1нопіль‚ пул. Львівська, 1 1

1

вул. Садова, 2 ( Тс“((:(131кс (()э 52) 47—50 51 &

Тел/Факс (032443943—82 Ёе—1111114:7х/(сЙ11сыесіа (іа;рісь'1Гд(пс(1есі(_1.(1:1 [

‹ і о „153.51;
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_ __ ‚ ___._„ ., „……
Декан факультету сошальнш та Начальник відділу моішоршнк ЯКОС’П 1

психологічт—тоі' освіти, винюі' освіти :т1 меіодшчпоі роботи.
`

д. 11ед."н_.‚ професор д. пс…оч 1.‚'11ро‹]1есор

Краі'зченко (). О. ‘ Ссріііі ШМШРУК


