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Ч.}ЁЁ'ЁЁЁЁЪКИЙ державний педагогічний університет імені Павла Тичини
и 1) в особі ректора Безлюдного Олександра Ивановича, що діе на

а`1;іт_\д”ту‚ 3 одніеі' сторони та науковою установою - Науково -
‚_ _.

‚ :* інститутом соціально'і політики Міністерства соціальноі'
вне Ёіи’нра'іни і НАН Украіни (далі Сторона 2) в особі В. о. директора

із…чдмі Леоніда івановича, 3 другоі' сторони, що діе на підставі Статуту,
ігченоваі—іі разом Сторонн, уклали дану угоду про наступне:

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

в;,іа-ющ—іоі` роботи, науково-методичного забезпечення освітнього процесу та
мг%,}!ічдвих досліджень. Співпраця Грунтуеться на принципах партнерства,

гыовигоди та спільності інтересів 3 метою раціонального використання
- :::-.ъгльного та матеріально - технічного потенціалу Сторін, зміцнення бази,

… ‚,…-‚г; та поглиблення змісту освітньоі' та науковоі' діяльності Сторін.

2. Організація співпраці
Юнівнраця Сторін здійснюеться на рівні факультету соціштьноі та

;и. ё$31!ЧСМЪГі‘іі-[Оі' освіти, кафедр, наукових підрозділів, лабораторій, бібліотек тощо`
2.2. За напрямками співпраці Сторони передбачають:
° стажування та підвищення кваліфікаціі' науково-педагогічних

працівників‚ аспірантів; ‹

° читання лекцій провідними науковцями Сторін у закладі вищо'і освіти
партнера; _.

° снільне наукове керівництво (консультування, рецензування)
ті нюртаційнимш магістерськими та дипломними роботами;

гдщін досвідом впровадження нових інформаційних технологій у
:

= Ёгхі'5і‚‚>3\і:у" та науковому процеш;
№№ друкованою та електронною продукціею для формування фондівк- :ЕЁЦіГОТОВКУ спільних публікацій в університетських виданнях та обмін

° ніштотовку тематичних методичних посібників та підручників на
замовлення іншоі' Сторони;

' взаемний обмін результатами наукових досліджень та іншими вицами
науково—методичного забезпечення освітнього процесу;

° організацію та проведення спільних наукових конференцій,



…:23. \:ін. семінарів тощо;
* підпотовку спільних проектів для фінансування через національні т

Міжнародні фонди;
° участь у проведенні наукових досліджень та інноваційних розробо;

Науково—дослідним інститутом соціальноі' політики Міністерства сОціально
політики Украіни і НАН Украіни та Уманським державним педагогічниь
} ніверсптетом імені Павла Тичини;

° запрошення делегацій Сторін у зв’язку 3 підведенням підсумкіі
співробітництва, підписання робочих програм та угод між 3ацікавленимт

К”…і-Ё'іііаів/‚1И, а також знаменними подіями й датами в житті Сторін і держави.
Сторони зобов’язуються регулярно обмінюватись інформаціею іноді

ь;—:›-=\;Еі'іБ/'іі`\" конференцій і семінарів, а також надавати можливість науковив
;Не-ци обох Сторін брати в них участь.

3. Фінансове забезпечення співпраці
13.1. Реалізація всіх спільних проектів здійснюетвся на паритетних

:засадах.
3.2. Угода не передбачае жодних фінансових зобов’язань між

( `торонаь/1и. .'

З.З.Усі фінансові зобов’язання, що можуть виникнути при реалізаціі'угоди
‹›формщоються у вигляді додаткових угод до даноі' Угоди.

4. Використання результатів дослідження
& Доступність результатів спільних досліджень для третьоі' сторони може

длине за згодою Сторін - виконавців на визначених ними умовах.

5. Виконання Угоди
’ Корк—на із Сторін зобов’язана дотримуватись умов ціеі Угоди та несе

щим-<&, іальність за і'х невиконаНня.
73.2… Сторона 1 ни Сторона 2 не несуть відповідальності за часткове або повне

невиконання умов угоди, якщо це невиконання с наслідком форс- мажорних
ооставин.

5.3. У випадку, коли Сторона 1 чи Сторона 2 не в змозі дотримуватись умов
_

м:»;лг ›, причин, не зазначених у пункті 5.2, вона зобов’язана протягом двох тижнів
іг»перил/«ти про пе іншу Сторону та ізапротіонувати шляхи розв’язання

‚ \г…›0_?1а;‘:\.№'. які @ задовольняли обидві Сторони.

6. Порядок вирішення спорів
«ці розбіжності, ЩО виникають \: Сторін за даною угодоъо. або#

: гад:… ві/ірішуютвся Сторонами шляхом псреговорів

7. Прикінцеві положення
7.1. Реалізапія конкретних домовленостей буде здійснюватися шляхом

укладання робочих програм як додатків до Ціеі Угоди.
7.2. Угода набувае чинності з моменту і'і' підписання та с

?» :встроковоіо.
7.3. Утоду укладено у двох примірниках, украі'нською мовою по одному

‚гіримірнпку для кожноі' із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
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"1т”'1'›1)Ды‚ може бути розірвана за бажаННЯМ 0дніе'1` із Сторін, про шо вона
…чшоздзы :…віммхшяе іншу Сторону за 30 ;шів 210 бажано'і Дати розірвання.

75. Доповненні і зміни ДО УГОДИ оформлюються у вигляді Додаткових
310,1, які с невід’емною частиною Дано'і Угоди про співпрацю.

8. Юридичні адреси та підписи Сторін

- дані державний пе а/тогічний Науково—Дослідний інститут
Ёнёазні Павла ЪИЧИнИ 20300, соціально'і політики Міністерства.
ммсасьыа (зб/‚ці; вул. Садова, соціально'і політики Украй'ни і НАН
“а?/44) _,.3‚›і45_82 е—таі]: Украі'ни 01054 М. Ки'ів, вул. 1. Франка,

' 15-6 Тел/Факс (044)_351383„ 2352156
е—таі1:ір2п ір2п.ог9‚.и
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