
Угода про ствпрацю № Я /<Ю

Уманського державного педагопчного ушверситету 1меш Павла Тичини

та

Уманським медичним коледжем

« »

Уманський державний педагопчний ушверситет 1меш Павла Тичини 

(надал1 -  Ушверситет) в особ1 ректора Безлюдного Олександра 

1вановича, що д1е на шдстав1 Статуту, з одного боку та Уманський 

медичний коледж (надал1 - Навчальний заклад) в 00061 в. о. директора 

Скоробрехи Юр1я Серпйовича, що д1е на П1дстав1 Статуту, з другого 

боку, разом 1менуються Сторони, уклали цю Угоду про таке:

1. Предмет 1 мета угоди

1.1. Пщвищення р1вня науково’1, навчально-виховно'1, профор1ентац1йно1

роботи в ун1верситет1 та в навчальному закладг, розвиток нових моделей 

навчально-виховного процесу, орган1зац1я спшьного проведения та 

використання результат1в науково-дослцдаих роб1т 1 наукових дослщжень, 

реал1зац1я в осв1тньому процес1 хнновацгйних технолопй, нових метод1в та 

засоб1в навчання з використанням сучасних шформацшно-комушкацшних 

технолопй, навчальних програм та методичних рекомендацш з навчальних 

дисципл1н, розроблених науково-педагопчними прац1вниками 

ун1верситету, органхзащя та проведения профор1ентацшних та 1нших 

1нформац1йних заход1в, визначення профес1йно1 зор1ентованост1

випускник1в для подалыного вступу на навчання до закладу вищоТ осв1ти, 

обговорення осв1тн1х програм здобувач1в вищо'1 осв1ти, забезпечення 

кадрами.

1.2. Впровадження методик використання шновацшних технолопй 

навчання, розроблених в рамках виконання м1жнародного грантового 

проекту програми СС Еразмус+ КА 2 «Модершзащя педагопчно‘1 вищо’1



0СВ1ТИ з використанням шновацшних технологш викладання МоРЕЭ»

(5 86098-ЕРР-1-2017-1-ЦА-ЕРРКА2-СВЕ1Е-.1Р) в освггшй процес

навчального закладу.
1.3. Координащя спшьних зусиль у шдготовщ фамвщв, яй  не суперечать 

чинному законодавству. поглиблення сйвпращ викладайв ун1верситету та 

викладайв навчального закладу по удосконаленню еистеми шдготовки 

файвщв на сучасному науково-методичному 1 професшному ршш.

1,4.3абезпечення оргашзацн I проведения на баз1 навчального закладу 

практик студента ушверситету та профортентацшно-шформащйно! робота.

1.5.Проведення на баз! шновацшного класу ушверситету «Центр нов1тн1х 

освгайх технологш ШРЦ Есозузймп» спшьних навчальних, науково- 

методичних заход1в.

2. Зобов’язання сторш

2.1. Ушверситет зобов ’язуешься:
2.1.1. Направляти науково-педагопчних пращвниюв для проведения 

профор1ентац1йних заход1в, надання консультативночнформацшно! та 

методично!' допомоги по забезпеченню осв1тнього процесу, забезпечувати 

необхщними кадрами з числа випускниюв уншерситету.
2.1.2. Допомагати педагопчним кадрам навчального запасу у викладанш 

новых навчальних предмета, надавати можливють користуватися 

матерхальною базою та фондами б1бл1отеки ушверситету для проведения 

занять 31 студентами.
2.1.3. Здшснювати контроль якосп впроваджуваних методичних розробок, 

програм навчального спрямування, подавати сво1 зауваження та 

рекомендаци щодо !х можливого вдосконалення.
2.1.4. Проводити сшлып науково-практичш конференцп, пубшкувати 

науков1 прац1 викладачхв та студента навчального закладу через 

профор1ентацшш заходи.
2.1.5. ЗдШснювати зарахування на навчання до ушверситету випускнийв



навчального закладу за скороченим термшом навчання на наступний р1вень 

шдготовки за спорщненими спещальностями та освгшьо-професшними 

програмами ступеневсн шдготовки фах1вщв, яю здшснюються вщповщно 

до Умов прийому до вищих навчальних заклад1в Укра’ши, Правил прийому 

до ушверситету.

2.1.6. Знайомити з матер1алами, яю висвклюють науково-методичну 

роботу, педагопчну практику та повсякденне життя студентсько'1 молодь

2.1.7. Забезпечувати:

- шдвищення квал1ф1кацн педагопчних пращвниюв;

- навчання в асп1рантур1 (докторантур!);

- тслядипломну осв1ту;

- стажування.

2.2. Навчальний заклад зобов ’язуеться:

2 .2.1. Створювати належш умови для науково-досл!дницько!' роботи 

запрошених викладач1в ун1верситету.

2.2.2. Забезпечити матер1ально-техшчну базу для проведения науково- 

досл1дно1 роботи, вносити пропозицп стосовно тем, курС1в, предмете 

необхщних для розробки нових програм 1 пос!бштв з подальшим 1х 

застосуванням.

2.2.3. Надавали можлив1сть здобувачам вищо! освгги ун1верситету 

проводили педагопчн! експерименти з перелку затверджених в 

ун!верситет1 напрям1в науково-методичних досл1джень.

2.2.4. Зд1Йснювати апробацию наукових дослщжень та використовувати 1хш 

результата, сп!льно проводили науково-досл1дну роботу.

2.2.5. Брали активну участь у робот! творчих колектив1в викладач1в для 

шдготовки шдручниюв, навчальних пос!бник1в та 1ншоТ навчально- 

методичноУ Л1тератури.

2.2.6. Надавали можлив1сть студентам ун!верситету проходили в 

навчальному заклад! педагог1чну практику та при потреб! призначати



кер1вник1в практики 13 числа найбшып квал1ф1кованих викладач1в 

навчального закладу.

2.2.7. Проводити спшьно з викладачами ушверситету бшарш аудиторыI 

заняття на баз1 ушверситету.

2.2.8. Оргашзовувати та проводити профор1ентацшш заходи 13 залученням 

В1дд1лу професшно-кар’ерно'1 ор1ентацп та доушверситетсько'1 пщготовки 

УДПУ 1мен1 Павла Тичини.

3. 1н1Ш умови

3.1. Сторони несуть ввдповщальнють за виконання покладених на них 

обов’язюв.

3.2. Сторони не несуть в1дпов1дальност1 за часткове або повне 

невиконання умов угоди, якщо це невиконання е наслщком форс-мажорних 

обставин.

3.3. При будь-яких змшах, що впливають на виконання умов угоди, 

Сторони зобов’язуються ПрОТЯГОМ ДВОХ ТИЖН1В ПОВ1ДОМИТИ одна одну у 

письмовш формг

3.4. Питания сп1вроб1тництва Сторш, як1 не передбачен1 угодою 

регулюються за домовлешстю Стор1н та оформлюються у вигляд1 

додатково'1 угоди.

3.5. Для швидкого досягнення цшей за даною угодою, Сторони 

зобов’язуються обмшюватися наявною у гхньому розпорядженн1 

шформащею з аспект1в взаемного 1нтересу.

3.6. Угода не передбачае жодних фшансових зобов’язань м1ж Сторонами.

3.7. Ус1 розб1жност1, що виникають у Стор1н за даною угодою, або 

пов’язаш з нею вир1шуються Сторонами шляхом переговор1в.

4. Терм1н дй угоди

4.1. Сторони несуть вщповщальшсть за виконання покладених на них 

обов’язюв.



4.2. При будь-яких змшах, що впливають на виконання умов даноТ угоди, 

Сторони зобов’язуються ПрОТЯГОМ ДВОХ ТИЖН1В ПОВ1ДОМИТИ один одного у 

ПИСЬМОВШ форМ1.

4.3. Питания сшвробИництва сторш, яю не передбачеш угодою 

регулюються за домовлешстю Сторш та оформляються у вигляд1 

додатковоТ угоди.

4.4. Для швидкого досягнення цшей за даною угодою, Сторони 

зобов’язуються обмшюватися наявною у Ухньому розпорядженш 

шформащею з аспектов взаемного штересу.

5. Термш дн угоди

Угода набирае силу з моменту шдписання и Сторонами 1 д1е протягом 

п’яти рок1в. Якгцо за м1сяць до заюнчення терм1ну дп угоди жодна 31 Стор1н 

не виступила з шщ1ативою про припинення и дп, угода вважаеться 

пролонгованою на тих же умовах 1 на той же перюду часу.

вул. Незалежност1, 20 

м. Умань, Черкаська обл 

20300

тел./факс: (04744) 3-55Л 1

е-шаИ: ишк@опПпе.щ1

В. о. директора 

Ю. С. Скоробреха

6. Юридичш адреси та пщписи сторш

Уманський державний педагопчний Уманський медичний коледж 

ушверситет 1мен1 Павла Тичини

вул. Садова, 2

м. Умань, Черкаська обл.,

20300,

Тел/Факс (0474 

е-таП: роз1:@;

Ректор 

О. I. Безлюдн


