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Угода

про співпрацю

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
та

Міжнародного благодійного фонду «Небайдужі»

М. Умань 16.012020 рік

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
(далі Сторона 1) в особі ректора Безлюдного Олександра 1вановича, що
діе на підставі Статуту, 3 одніеі' сторони та Міжнародним благодійним фондом
«Небайд'ужі» далі Сторона 2) в особі голови Кулик Маіни Олегівни, 3

другоі' сторони, що діс на підставі Статуту, іменовані разом Сторонн, уклали
дану угоду про наступне:

1. Предмет угоди

1.1. Сторони домовилися про співпрацю в галузях науковоі', навчально'і
роботи, науково—методичного забезпечення освітнього процесу та наукових
досліджень. 'Співпраця Грунтусться на приъшипах партнерства взасмовъподи
та спільності інтересів з метою раціонального використання інтедектуалъного
та матеріально—технічного потенціалу Сторін, зміцнення бази, розширення та
поглиблення змісгу освітньо'і та науково'і'діяльності Сторін.

2. Організація співпраці

2.1.Співпраця Сторін здійснюеться на рівні факультету соціальноі' та
психологічно’і' освіти (кафедри соціально'і' педагогіки та соціальноі' роботи,
кафедры педагогіки та освітнього менеджменту, кафедри психолог-іі, «Центром
соціально-освітньоі' інтеграці'і та інклюзивного реабілітаційно-соціального
туризму «Без бар’срів», «Гендерним центром», Науково—дослідною
лабораторіею педагогічно'і' компетентності, науково—дослідною лабораторісю
«Удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Анни іванівни
Кагальняк», Національно-патріотичного табору для студентськоі' молоді
«Дія») таМіжнародним благодійним фондом «Небайдужі»

2.2.За напрямками співпраці Сторони передбачають:
2.1. сприяння у впровадженні освітніх інноваційних методів в
розб-удову інклюзивного середовиіца;
2.2. сприяння у реалізаціі' гендерноі' політики та запобіганні різним
формам Дискримінаціі' щодо жінок;
2.3. застосування новітніх інструментів і методів психологічно'і'
підтримки в практиці роботи соціально'і' сфери;
2.4. сприяння у розвитку молодіжного лідерства;
2.5. налагодження міжнародного співробітництва;
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2.6. обмін інформаціею щодо запланованих конференпій і семінарів, а
також надання можливості науковим працівникам обох Сторін брати в них
участь.

3. Фінансове забезпечення співпраці

3_1„ Реалізація ‚всіх спільних проектів здійсшосться на паритетних
засадах.

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

З.З.Усі фінансові зобов’язання‚ що можуть виникнути при реалізаці'і’
угоди оформлюються у вигляді додаткових угод до дано'і' Угоди.

4. Використання результатів дослідження

4.1… ‚Доступність результатів спільних досліджень для тр…етьоі .сторони
може мати місце лише за згодою Сторін — виконавців на визначених ними
умовах.

5. Виконання Угодн

“5.1. Кожна із “Сторін зобов'язана дотримуватнсь умов ціс'і' Угоди та несе
відповідальність за і'х невиконання.

5.2. Сторона 1 чн Сторона 2 не несуть відповідальності за часткове або
повне невиконання умов угоди, якщо це невиконання ‹: наслідком форс—
.мажорних обставин.

5.3. У випадку, коли Сторона 1 чи Сторона 2 не в змозі дотримувати'сь
умов угоди 3 причин, не зазначених у пункті 5.2, вона зобов'язана протягом
двох тижнів попередити про це іншу Сторону та запропонувати шляхи
розв’язання проблеми, які б задоволъняли обидві Сторони.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі розбіжності, що виникають у Сторін за даною угодою, або
пов’язані 3 нею вирішуються Сторонами шляхом нереговорів.

7. Прикінцеві положення

7.1. Відповідальними за виконання умов Угоди @:

- від фонду — голова Кулик М.О.
- від Університету — декан факультету соціальноі' та психологічно'і'

освіти, д. пед. н., доцент Кравченко О. 0.
7.2. Реалізація конкретных домовленостей буде здійснюватись шляхом

укладання робочих програм як Додатків до ціс'і' Угоди.
7.3. Угода набувае чинності з моменту 'Гі підписання та ‹:



безстроковою.
7.4. Угоду укладено у двох примірниках, укра'інською мовою по

одному пршиіршшудля кожно'і' із Сторін‚ які мають однакову юридичну силу.
7.5. Угода може бути розірвана за бажанням одніе'і із Сторін, про шо

вона письмово повідомляе` іншу Сторону за 30 днів до бажано'і дати
розірвання.

7.6. Доповнення і зміни до Угоди оформлюються у вигляді додаткових
угод, які ‹: невід’емною частиною дано'і' Угоди про співпрацю.

8. Юридичні идр-еси та підписи *Сторі-н

Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
20300, М. Умань, Черкаська обл.,
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1. Безлюдний

Міжнародний благодійний фонд
«Небайдужі»

18016, м. Черкас-и, вул. Г. Сталінграда 6,
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МО. Кулик

Декан факультету соціально'і та
психолотічно'і освіти, д. пед. н., Доцент

Кравченко 'О. О.


