
Угода про співпрацю №9 ‘В Ш

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
та

Комунальним закладом Львівсько'і обласно'і' ради «Бродівський
педагогічтшй коледж імені Маркіяна Ціашкевича»

<<іЁ>>_____/№__201 9 рік

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
(далі Сторона 1) в особі ректора Безлюдного Олександра 1вановича, що
діс на підставі Статуту, 3 одніе'і' сторони та Комунальним закладом Львівськоі'
обласно'і ради «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»
далі СтОрона 2) в особі В.О. директора Квака Олександра
Володимировнча, 3 другоі' сторони, що діе на підставі Статуту, іменовані
разом Сторони, уклали дану угоду про наступне:

1. Предмет угоди
1.1. Сторони домовилися про співпрацю в галузях науковоі'` навчальноі

роботи, науково—методичного забезпечення освітнього процесу та наукових
досліджень. (Ёітівпраця грунтуеться на принципах партнерства, взаемовигоди
та спільносгі іі-ітересів 3 метою раціоналы-іого використання інтелектуального
та матеріалыто—технічного потенціалу Сторін, зміцнення бази, розширення та
поглиблення змісту освітньо'і' та науковоі' діяльності Стр….

2. Організація співпраці
2.1.Співпраця Сторін здійснюеться на рівні факультету соціальноі' та

психологічноі' освіти (кафедри соціальноі' педагогіки та соціальноі' роботи,
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кафедри психологіі', «Центром
соціальт-то—освітньоі' інтеграціі' та інклюзивного реабілітаційно—соціального
туризму «Без бар’срів», «Гендерним центром», Науково—дослідною
лабораторісто педагогічиоі компетентності, науково—‚гюслідното лабораторіето
«Удоскот-іалення майстерності майбутнього психолога імені Анни [ванівни
Кагальняк»_ На]ііонально—патріотичного табору ..лля студентськоі' молоді
<<Дія») та‘вілділом «Початкова освіта» Комуншіьного закладому Львівськоі'
обласноі' ради «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шацікевича»

2.2.321 гшпрям’ками співпраці Сторони і'іерслбачаіоть:
* обмін (міжуніверситетська академічна мобільність) групами студентів

3 метою проходження навчання протягом семестру на погодженими освітніми
програмами (спеціалізаціями);

° стажування та підвищення кваліфікаціі' педагогічних працівників;
° читати-тя лекцій провідними науковцями Сторін у закладі вищоі' освіти

партнера;
* спільне наукове керівництво (консультування, рецензування)

т.тисертаційними„ магістерськими та дипломними роботами;



° обмін досвідом впровадження нових інформаційних технологій у
навчальномута науковому процесі;
° підготовку спільних публікацій в університетських виданнях та обмін
ними;

° підготовку тематичних методичних посібннків та підручників ‚на
замовлення іншо'і Сторони;

° оргаі-іізацііо та проведення спільних наукових конференцій та
симпозіумів;

° підготовку спільних проектів для фінансування через національні та
Міжнародні фонди;

° участь у проведенні наукових досліджень та інноваційних розробок
Комунальним закладом Львівськоі' обласноі' ради «Бродівський педагогічний
коледж імені Маркіяна Шашкевича» та Уманським державним педагогічним
університ'етом імені Павла Тичини;

° вивчення досвіду роботи молодіжних та профспілкових організацій
Сторін;

° спільне проведення спортивно—оздоровчих та культурно—масових
заходів;

° запрошення делегацій Сторін у зв’язку з підведенням підсумків
співробітництва підписання робочих програм та угод між зацікавленими
підрозділаь/іи. а також знамент—тимн подіями й даіаьхіи в житті Сторін і держави.

° 2.3.Сторони зобов‘язуіоться регулярно обмінюватись інформаціею
щодо запланованих конференцій і семінарів, а також надавати можливість
науковим працівникам обох Сторін брати в них участь.

3. Фінансове забезпечення співпраці
3‚і. Реалізація всіх спільних проектів здійснюеться на паритетних

засадах.
3.2.Угода не передбачас жодних фінансових зобов’язань між

Сторонами.
З.З.Усі фінансові зобов’язання. що можуть виникнути при реалізаціі'

угоди оформлюються у вигляді додаткових угод до дат-іоі Угоди.
-р

4. Використання результатів дослідження
4. 1 .“ Доступність результатів спільних досліджень для третьоі' сторони

може мати місце лише за згодою Сторін … виконавців на визначених ними
умовах.

5. Виконання Угодн
5.1 . Кожна із Сторін зобов'язана дотримуватись умов ціеі' Угоди та несе

відповідальність за і'х невиконання.
5.2. Сторона 1 чи Сторона 2 не несуть відповідальності за часткове або

повне невиконання умов угоди, якщо це невиконання с наслідком форс—

мажорних обставин.
5.3. У випадку, коли Сторона ! чи Сторона ?. не в змозі дотримуватись

умов угоди з причин, не зазначених у пункті 5.1 вона зобов'язана протягом



двох тижнів попередити про не іншу Сторону та ЗЗПРОПОНУВЗ'ГИ ніляхи
розв’язання проблеми, які б задовольняли обидві Сторони.

6. Порядок вирішення спорів
6.1. Усі розбіжності. ніо виникаіоть у (‚"торін за даною угот.юю‚-або

пов’язані 3 нею вирініуються Сторонами ніляхом нереговорів.

7. Прикінцеві положения
7.1. Відповідалытими за виконання умов Угоди (:

- від коледжу г—Завідувач ВіДДіі'ЮННЯ «] іоча'гкова освіта» ! 1елих 3.0,
— від Університету —› декан факультету соціально'і та нсихологічноі'

освіти, д. нед. н., допент Кравченко О. 0.
7.2. Реалізація конкретних домовленостей буде здійснюватись шляхом

укладання робочих програм як додатків до нісі' Угоди.
7.3. Угода набувас чинності % моменту `і`і' нідписання та (

безстроковою.
7.4. Угоду укладсно у двох нримірниках. украі'нською мовою по

одному нримірнику для кожноі' і'з Сторін, які мають однакову юридичну силу.
7.5. Угода може бути ро'гірвана ча бажанняхі однісі' із Сторін. про то

вона письмово новідомляе іншу Сторону за 30 днів до бажаноі' дати
розірвання.

7.6. Доповненні і 'зміни до Угоди трорьпноються у вигляді додаткових
угод` які с невід’сьн-іою частиною даноі' Угоди про снівпраню.

8. Юридичні адрсси 'га нідниси Сторін
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