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договір про сптвпмцю№ ЁШ'Ё?

@ ру 2021 р.

Державний ВИіЦИЙ навчальний заклад "УНіВЗРСИТе’Г менеджменту освіти"
далі - бу"і\/і(’>) в особі ектоэа Ки иченка Миколи Олексійовича, що діс наР } Р
підстаіэзі (Д"і'ъ-і'гугу 1% одного боку і Уманський Державний педагогічний
уі-іівсрситст імені Павла 'Гичини (далі — УДПУ) в особі ректора Безлюдного
Олександра іВСіНОВИЧЭ, іно діс на підставі С'га'гуту уклали ней договір про іаке:

1. Предмет договору ‚

1.1. Сі'іівробітництво з метою здійснення освітньо'і, науково—дослідно'і' 'га
інноваційно'і діяльності.

2. Зобов'язання сторін
2.1. Стороны '.;обов'язуіоться:
2.1.1. 3,11ійсніовати освітні послуги у сфері підвшнення кваліфікаці'і в

: системі освіти іі надавати базу для проведення курсів ПК.
312. Здійсніовати науково—пошукову роботу з питань вивчення та

'нрактиьн-іоі“о впровадження перспективних нанрямів у системі освітніх послуг.
інформува'і‘и другу сторону про нові напрями` методи і форми роботи` іх
ефе кп | вніст'ь то ре %) ."!Мати

2.1.3. Залуча'і'и фахівнів іншоі' сторони до надані-ія консультаній, освітніх
‘

послуг, а також з питань підвищення кваліфікапіі' працівників. _

2.1.4. Запрошувати на засадах взасмообміну працівників другоі' сторони
до участі в заходах з питань освітньоі', інноваційноі' та дослідно—

експериментшиьноі' діяльності.
2,1.5. Проводити на взаемовигідних засадах спільні заходи щодо

':іі'ЦЭСДіУіС'ГЬ" договору та надавати допомогу у під'гримні робіт і заходів,
реілагхіентованих ніею угОдою.

э.… і’отіі'іоЕЗііяти і впроваджува'ги в практику нові програми і напрями
співпраці,

" і.7_ і"о-;роб.ія'ін, за]|ровиджува'ги та публікувати НШЗЧЗЛЬі'іО—іЕМ‘а’і'ИЧНі

плани та нрін'раіэхін Н’сіВ‘ідіПМ—ШХ мод'іулів і сненкурсів д;“ія ПідіВі/ПііёііііЯ

кваліфіканіі' педагогіЧі-іих і науково—педагогічних працівників системи освіти.
2.1.8. Координувати наукові дослідження у сфері підвищення кваліфікаці'і

в системі освіти та надавати базу для проведення науково—1_1ослідно`і' роботи.

2.2. УМО зобов'язусться:
2.2.1. ін(]›орі\4увати співробіті-іиків другоі' Сторони про проведення заходів

_з питань розробки та поширення інноваційних надбань з метою співучасті.



2.2.2. Завчасно УЗГОДЖУВ‘а'ГИ і'іроведеі-іня спільних заходів.
2.2.3. Створіовати налсжні умови для проведення спільних заходів.
2.2.4. Надавати можливість користуватися приміщеннями та техншними

ОСНЗЩЁННЯМИ ПіД ЧЗС ПРОЕЗДСННЯ СПіЛЬНИХ ЗдХОДіВ.

2.3. УДПУ зобов'язусться: _

2.3.1. У разі потреби сприяти взасмодіі' другоі' Сторони із слухачами
курсів і ЕК.

2.3.2. 'Залучати за потреби фахівців другоі' Сторони до участі у
виробннчих нарадах 3 питань освітньо'ідіяльносгі в закладі.

2.3.3. Ріпробляти проекти 3 питань В'засмообміну щодо предмету
‚ііогшаору

3. Права сторін
3.1. УМО мас право:
3.1.1. Брати участь у спільних заходах.
3.1.2. Розміщувати у ЗМі і на веб—сайті УМО інформацію щодо співпраці

3 УДПУ.

3.2. УДПУ мас право:
3.2. . Брати участь у спільних заходах. ,

3.2.3. Роэміщувати у ЗМ] і на веб—сайті УДПУ інформацію щодо
співпраці '; `!МО.

4. інші умови
4.1. РО'ЗбіЖНОСТі і супсрсчки, що ВИНИКШО'ГЬ у процесі виконаі-іня даного

договору, сторони зобов'язуютъся виріщувати шляхом взасмниі переговорів 3

урахуванням інтересів кожноі' зі сторін і мети даного договору.
4.2. Умови дано-го договору можуть бути змінсні або доповнені за

взасмною згодою сторін. _

4.3. Зміни та ‚поповнення до договору, що пропонуються внести одніею
стороною` розглядаіоться інщою стороноіо протягом місяця 3 дати `і`х подання
до розгляду. "

4.4. Усі змін и і допові-іення до даного договору оформлюються письмово
за підписом уповноважених представників сторін і с невід'смною частиною
договору.

5. Тсрмін ді'і' договору
5 %. Цсіі ‚“_іоговір вступас' в силу 3 моменту підписання обома Сгщэонамн і

Діс протягом 3—х років.
5.2. Дія договору може бути припинена у випадках:
5.2.1. Закінчення терміну, на який його було укладено.' ?э.…2. Достроково за взасмною згодою сторін.
5.23. У разі псвиконання одністо із сторін умов цього договору.



5.3. Взаеімовіііносини сторін, НС ВРСГУШНэОВЭНі ЦИМ ДОГОВОРОМ,

регуліоються чинним законодавством Украіни.
5.4. Даний договір укладений і ніднисаний у 2—х екземплярах, кожен '3

ЯКИХ МЭС ОДНЗКОВУ ЪОРИДИЧНУ СИЛУ.

6. Юридичні адреси сторін

Державний вищий навчальний заклад
”УНіВСРСИ'ГСТ менед’іжмснту освіти"
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Уманський Державний педагогічни
університет імені Павла Тичини
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Виніий навчалы-іи
[

ча К} ! ад 6

`/

теч“,
Удяд

О. 1. Безлюдний8/ ‚
$147 {,


