ДОГОВІР №

/Р'Ґ/^У

про академічну співпрацю
«

м. Умань

1. Вступ
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статутів зазначених нижче закладів
вищої освіти, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської
обласної ради (надалі - Харківська гуманітарно-педагогічна академія) в особі ректора
Пономарьової Галини Федорівни; Рівненський державний гуманітарний університет (надалі Рівненський університет) в особі ректора Постоловського Руслана Михайловича; Державний
вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (надалі Донбаський педагогічний університет) в особі ректора Омельченко Світлани Олександрівни;
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.
Ушинського» (надалі - Університет Ушинського) в особі виконувача обов’язків ректора
Чебикіна Олексія Яковича; Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка (надалі - Глухівський НПУ ім. О. Довженка) в особі ректора Курка
Олександра Івановича та Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
(надалі - СумДПУ імені А.С. Макаренка) в особі ректора Лянного Юрія Олеговича однієї
сторони і Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (надалі - УДПУ)
в особі ректора Безлюдного Олександра Івановича, з іншої сторони, уклали цей договір про
співпрацю.
2.
Предмет і мета договору
Предметом договору є консолідація зусиль Харківської гуманітарно-педагогічної
академії, Рівненського університету, Донбаського педагогічного університету, Університету
Ушинського, Глухівського НПУ ім. О. Довженка, УДПУ і СумДПУ імені А.С. Макаренка,
спрямована на оптимальне використання науково-педагогічного потенціалу викладачів та
наявних інформаційно- технічних засобів для участі у програмах академічної мобільності
студентів, аспірантів, докторантів, співробітників.
Метою цього договору є посилення співпраці сторін у царині науково-дослідної,
навчальної, організаційно-виховної, творчої та громадсько-культурної діяльності для
підвищення якості підготовки фахівців, ефективного вирішення актуальних завдань, пов'язаних
з удосконаленням системи вищої освіти.
3. Напрями співпраці
3.1. Організація та проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних
конференцій, симпозіумів.
3.2. Підготовка та виконання спільних науково-дослідних проектів, створення і
функціонування творчих авторських колективів, діяльність яких націлена на вирішення
актуальних проблем вищої школи.
3.3. Обмін результатами наукових досліджень та розробок, публікаціями, навчальними
матеріалами.
3.4. Здійснення навчально-методичної, наукової, інформаційної та просвітницької
діяльності з актуальних питань професійної підготовки майбутніх фахівців.
3.5. Удосконалення й розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників.
3.6. Обмін досвідом упровадження інноваційних освітніх технологій, сучасних методів
навчання, взаємодопомога у підготовці науково-педагогічних кадрів.
3.7. Надання можливості для використання студентами, аспірантами, докторантами та
викладачами матеріально-технічних баз, необхідного обладнання сторін, бібліотеками, без
амортизаційних витрат, для забезпечення високої якості освітнього процесу і науково- дослідної
роботи; обмін академічними виданнями для збагачення бібліотечних фондів університетів.
3.8. Організація навчання студентів, слухачів, аспірантів, докторантів за програмами
академічних обмінів, а також викладання окремих навчальних дисциплін (спецкурсів)
науково-педагогічними працівниками за запрошенням сторін.
3.9. Реалізація науково-дослідних проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок
освітніх закладів, міжнародних організацій, грантів тощо.
4. Зобов’язання сторін
4.1. УДПУ зобов’язується:

- надавати можливість науковцям означених закладів вищої освіти проводити
науково-методичну роботу на базі УДПУ;
- створювати умови викладачам для проходження стажування, підвищення
кваліфікації на кафедрах УДПУ;
- надавати можливість для участі у програмах академічної мобільності студентам,
аспірантам, докторантам і слухачам, співробітникам на базі структурних підрозділів інститутів, факультетів, лабораторій, центрів УДПУ тощо.
тощо;
- надавати можливість для проходження практики студентами та аспірантами на базі
4.2. УніверситетїГзббЬв ’язуються:
- надавати можливість кафедрам (педагогіки та освітнього менеджменту, соціальної
педагогіки та соціальної роботи, психології ін.) УДПУ проводити науково-методичну
роботу;
- створювати умови викладачам УДПУ для проходження стажування, підвищення
кваліфікації на кафедрах їхніх університетів за всіма ліцензованими спеціальностями;
- надавати можливість для участі у програмах академічної мобільності студентам,
аспірантам, докторантам і слухачам, співробітникам УДПУ тощо.
- надавати можливість для проходження практики студентами і слухачами УДПУ на
базі структурних підрозділів цих закладів вищої освіти.
5. Загальні положення
5.1. Договір вступає в силу з дати підписання сторонами та діє протягом 5 років.
5.2. Термін дії договору може бути продовжено за згодою сторін або припинено за
умови попереднього письмового повідомлення зацікавленої сторони не менш ніж за місяць.
5.3. Цей договір не створює фінансових та матеріальних зобов’язань для сторін.
5.4. Сторони, що підписали договір, не несуть матеріальної відповідальності за
недотримання умов цього договору, що не залежать від їх діяльності.
5.5. Будь-які зміни цього договору оформлюються письмово у вигляді додаткових
угод, які підписуються обома сторонами.
5.6. Цей договір укладений у семи примірниках, кожний з яких має однакову
юридичну силу.

6. Адреси та реквізити сторін
Комунальний заклад «Харківська
Уманський державний педагогічний
гуманітарно-педагогічна
академія»
університет імені Павла Тичини
Харківської обласної ради
вул. Садова, 2,
м. Умань, Черкаська область,
провулок Руставелі, 7, м. Харків, 61001
Україна, 20300 к. 208 к.
Кабінет: 12
Тел./факс: +38 (057) 732-46-30;
е-таіі: гесїог-1адра@.к1іагкоу.сот
^^Г.Ф.Пономарьова

Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
Рівненський
університет

державний

гуманітарний

вул. Степана Бандери 12, м. Рівне,33000
Тел./факс: тел. (0362) 63-42-24, факс
62-03-56
e-mail: rectorat@,rdgu.uar.net

вул. Садова, 2,
м. Умань, Черкаська область,
Україна, 20300 к. 208 к.
Тел./факс: (04744) 3-4^-82 e-mail:

Безлюдний
Р.М. Постоловський

м.п.

Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський
державний
педагогічний
університет»
вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, Донецька
84116 Тел./факс: (0626)

вул. Садова, 2,
м. Умань,
Тел.

e-mail:
. Безлюдний

С.О. Омельченко

Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»
вул. Старопортофранківська, 26,
м. Одеса, 65020, Україна
Тел./факс: (048) 723-40-98;
732-51-03,

м.п.

Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
вул. Садова, 2,
м. Умань, Черкаська область,
к.
5-82 e-mail:
І. Безлюдний

Глухівський національний
педагогічний університет
імені Олександра Довженка,
вул. Києво-Московська, 24,
м. Глухів, Сумська обл.,
Україна, 41400 Тел.:
(05444)-2-34-27 e-mail:

Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
вул. Садова, 2,
м. Умань, Черкаська область,
Україна, 20300 к.
Тел./факс:

м.п.

Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
вул. Роменська, 87,
м. Суми, Укшіна, 40002
факсТв5^2Ш ^§-17, тел. (0542) 68-59-02
е-гПаіІ: гесїогж88рихес1и.иа

^ержQBff

Ю. О. Лянной

Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
вул. Садова, 2,
м. Умань, Черкаська область,
Україна, 20300 к. 208 к.
Тел./факе^^!^г^ ::Зс45-82 e-mail:
І. Безлюдний

