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Умань–2018

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
(надалі Університет) в особі ректора Безлюдного Олександра Івановича, що
діє на підставі Статуту, з одного боку та Комунальний вищий навчальний
заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка»
(надалі Коледж) в особі директора Чепкої Ольги Володимирівни, що діє на
підставі Статуту, з другого боку, разом (надалі Сторони), розуміючи
необхідність

та

важливість

співпраці

в

освітній

сфері,

керуючись

прагненнями до взаємовигідного партнерства, дотримуючись вимог чинного
законодавства,

розробили

засади

співробітництва

щодо

виконання

взаємопов’язаних функцій і завдань та уклали між собою цю Угоду про
наступне:
1. Предмет Угоди
Предметом цієї Угоди є співпраця у сфері освітньої, профорієнтаційної,
навчально-методичної, психолого-педагогічної, науково-експериментальної,
виховної, організаційної та інших видів діяльності Сторін.
Ця Угода не переслідує безпосередньої комерційної мети.
2. Основні напрямки співпраці
Сторони співпрацюють за цією Угодою у таких напрямках:
2.1. Проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів.
2.2. Організація та проведення підготовки студентів Коледжу до
складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного
оцінювання (ДПА у формі ЗНО) та зовнішнього незалежного оцінювання
(ЗНО).
2.3. Організація виховної, спортивно-масової та культурно-дозвіллєвої
діяльності.
2.4. Проведення спільних науково-методичних конференцій, семінарів,
нарад, практикумів із проблем впровадження нових освітніх технологій
навчання.

2.5. Проведення спільних експериментальних досліджень, спрямованих
на оптимізацію освітнього процесу в закладах освіти.
2.6.

Підготовка

навчально-методичної

літератури

для

потреб

професійної діяльності.
2.7. Організація і проведення на базі Коледжу педагогічних практик
студентів Університету.
2.8. Розробка та реалізація комплексу заходів із метою розв’язання
проблем ступеневої освіти.
2.9. Організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних
працівників Коледжу на базі Університету.
2.10. Реалізація за домовленістю інших спільних дій, спрямованих на
поглиблення співпраці між Сторонами, які не суперечать чинному
законодавству.
3. Принципи співпраці
3.1. Сторони беруть на себе зобов’язання співпраці у напрямках,
визначених п.2 цієї Угоди.
3.2. Сторони діють у межах і суворо дотримуються чинного
законодавства України. Матеріали, інформація, одержані відповідно до цієї
Угоди, можуть бути передані третій особі тільки за письмовою згодою
Сторони, яка визнала їх такими, що мають конфіденційний характер.
3.3. Сторони оперативно та комплексно використовують можливості і
засоби при виконанні взаємопов’язаних завдань у межах своєї компетенції,
наданих прав і обов’язків, взаємно і своєчасно обмінюються інформацією з
питань співробітництва.
3.4. Сторони зобов’язуються розглядати одна іншу на умовах
рівноправного

партнерства,

створюючи

сприятливі

умови

для

співробітництва.
3.4. Ця Угода не впливає на зобов’язання Сторін за їх договірними
відносинами з іншими юридичними та фізичними особами.

3.5. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути у
процесі співпраці, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних
конструктивних переговорів з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цієї
Угоди.
4. Права та обов’язки Сторін
Університет має право:
4.1. Проводити на базі КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний
коледж ім. Т.Г. Шевченка» інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо
новацій вступної кампанії та можливостей продовження навчання на базі
університету.
4.2. Проводити спільні профорієнтаційні заходи: ярмарки закладів
освіти, Дні відкритих дверей, конференції профорієнтаційного характеру,
лекторії.
4.3. Проводити на базі Університету профорієнтаційне тестування для
студентів Коледжу з метою підготовки рекомендацій щодо профілізації та
подальшого кар’єрного росту.
4.4. Залучати викладачів, студентів Коледжу до проведення навчальнометодичних семінарів, тренінгів, круглих столів, дискусій з метою
вдосконалення практичної підготовки студентів на базі Університету.
4.5. Залучати студентів Коледжу до участі в роботі «Школи педагогіворганізаторів», яка діє на базі Університету.
4.6. Організовувати спільні заходи щодо вдосконалення виховної,
спортивно-масової та культурно-просвітницької роботи, розповсюдження
передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань виховного процесу
(конференції, круглі столи, семінари, презентації).
4.7. Брати участь в організації змістовного дозвілля студентів,
художньо-творчої, концертної діяльності, проведенні фестивалів, конкурсів,
акцій,

розробці

відповідних

студентського самоврядування.

сценаріїв,

програм

зусиллями

органів

4.8. Брати участь в організації спільної благодійної діяльності,
співробітництві з відповідними структурами міста (волонтерські організації,
благодійні фонди, Червоний Хрест, Союз «Чорнобиль» та ін.).
Університет зобов’язується:
4.9. Допомагати в організації реєстрації студентів для проходження
ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання та ЗНО.
4.10. Організовувати та проводити тренінги, спрямовані на підготовку
до складання ДПА у формі ЗНО та ЗНО з предметів, що виносяться на
конкурс.
4.11. Сприяти у забезпеченні необхідними для Коледжу кадрами з
числа випускників Університету.
4.12. Надавати необхідну навчально-методичну допомогу педагогічним
працівникам Коледжу у питаннях щодо забезпечення викладання навчальних
дисциплін.
4.13. Надавати можливість викладачам та студентам Коледжу
користуватися навчально-матеріальною базою Університету, у тому числі
бібліотечним фондом та забезпечити доступ до баз даних періодичних
видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю.
4.14. Надавати рецензії на впроваджувані методичні посібники,
програми навчального спрямування, давати свої рекомендації щодо їх
можливого вдосконалення.
4.15. Демонструвати друковану продукцію науковців Університету та
їх досягнень, публікувати наукові роботи викладачів та студентів Коледжу у
збірниках Університету.
4.16. Проводити спільні науково-практичні конференції.
4.17. Знайомити педагогічних працівників та студентів Коледжу з
матеріалами, які висвітлюють результати науково-методичної роботи,
педагогічної практики, інформувати про повсякденне життя студентської
молоді Університету.

4.18. Забезпечувати післядипломне навчання і підготовку педагогічних
працівників Коледжу:
- аспірантура;
- складання кандидатських екзаменів і підготовка дисертацій;
- підвищення кваліфікації;
- післядипломна освіта;
- стажування.
Коледж має право:
4.19. Вносити пропозиції щодо розробки викладачами Університету
тем, курсів, програм і посібників із подальшим їх використанням в
організації освітнього процесу в Коледжі.
4.20. Організовувати та проводити профорієнтаційні заходи із
залученням

працівників

відділу

професійно-кар’єрної

орієнтації

та

доуніверситетської підготовки Університету.
4.21. Запрошувати науково-педагогічних працівників Університету до
викладання навчальних дисциплін у Коледжі та їх участі у роботі Державних
екзаменаційних комісій на денній та заочній формах навчання.
Коледж зобов’язується:
4.22. Створювати сприятливі умови для проведення на базі Коледжу
науково-дослідницької роботи викладачами Університету.
4.23. Забезпечувати участь викладачів Коледжу у спільних з
Університетом наукових дослідженнях, проектах із підготовки підручників,
навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури.
4.24. Надавати можливість докторантам та аспірантам Університету
проводити педагогічні експерименти з переліку затверджених в Університеті
напрямів наукових досліджень.

4.25. Надавати можливість студентам Університету проходити в
Коледжі педагогічну практику та при потребі призначати керівників
практики із числа найбільш кваліфікованих викладачів.
4.26. Надавати можливість викладачам та студентам Університету
користуватися навчально-матеріальною базою Коледжу, у тому числі
бібліотечним фондом та забезпечити доступ до баз даних періодичних
видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю.
5. Витрати Сторін
5.1. Витрати, пов’язані з реалізацією заходів, передбачених цією
Угодою, Сторони здійснюють самостійно на умовах взаємності, якщо не буде
узгоджений інший порядок.
6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе
зобов’язань, передбачених цією Угодою, Сторони несуть відповідальність
відповідно до законодавства України.
7. Строк дії Угоди
7.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і
діє протягом 5 (п’яти) років. У разі відсутності заяви однієї зі Сторін за цією
Угодою про припинення або зміну умов цієї Угоди протягом одного місяця
після закінчення строку її дії, Угода вважається продовженою на такий
самий строк і на тих самих умовах, які передбачені цією Угодою.
7.2. Угода може бути достроково розірвана за погодженням Сторін.
8. Інші умови
8.1. 3а погодженням Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, які оформлюються в письмовій формі та підписуються

