
Угода про співробітництво 
між Центральноукраїнеьким державним педагогічним  

університетом імені Володимира Винниченка 
га Криворізькнйдержавнийпедагогічний університет

м. Кропнвницький “ /  ” р.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, в 
особі ректора професора Олега Анатолійовича Семенюка, який діє на підставі Статуту, з одного 
боку, та Криворізький державний педагогічний університет, в особі ректора професора -Ярослава 
Владиславовича Шрамка, який діє на підставі Статуту, з іншого боку (надалі спільно - Сторони), 
зважаючи за необхідне поширювати інноваційний досвід та наукові розробки у науковому та 
навчально-виховному процесі, складають угоду про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.Сторони домовляються спільно діяти з метою об'єднання зусиль у вирішенні завдань і 
проблем науково-дослідної, навчально-методичної діяльності та виховної роботи зі студентами, 
обміну досвідом в означеній сфері, впровадженні інноваційних технологій виховання.

1.1. Сторони зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи та без об'єднання 
вкладів для обміну досвідом у галузі науки та освіти за такими основними напрямками діяльності:

-  обмін науковою інформацією, навчальними га методичними матеріалами, публікаціями, 
спеціальними комп'ютерними програмами;
-  обмін викладачами, докторантами, аспірантами щодо вивчення наукового досвіду, питань 
організації підготовки кадрів, навчання, стажування, а також читання лекцій і проведення 
занять;
-  підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів (на громадських
засадах);
-  спільна підготовка навчальних посібників, наукових праць га інших видань наукового і 
методичного характеру, рецензування наукової та навчальної літератури, монографій, 
дисертаційних досліджень на прохання однієї зі Сторін;

-  надання можливостей публікуватися у виданнях іншої Сторони.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

З метою реалізації положень розділу 1 цього договору Сторони:
• здійснюють за домовленістю спільні розробки наукових проблем в галузі теорії виховання, 

обмін науковою літературою, підручниками га посібниками;
• обгрунтовують напрями, розробляють і здійснюють програми спільних науково-дослідних 

робіт, за необхідності укладають між собою договори щодо їх виконання;
• залучають до виконання спільних наукових досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних 

вчених та висококваліфікованих працівників, забешечують їх виконання сучасним науковим 
обладнанням і матеріалами;

• відряджають фахівців для вивчення і впровадження інноваційного досвіду, стажування, 
підвищення кваліфікації;

• відряджають за окремими договорами фахівців за кордон для вивчення зарубіжного досвіду;
® проводять спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари;
• у співавторстві друкують наукові праці;



• інформують одна одну про свою діяльність, важливі події у науковому житті, навчально- 
виховну роботу та інші заходи, що торкаються напрямків діяльності, передбачених цим 
договором.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 
України.
3.2 Сторони не несуть відповідальності за зобов'язання іншої Сторони перед третіми особами.
3.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо 
воно сталося не з їх вини.
3.4. Ж одна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією 
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4. ПОРЯДОК ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 
Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом п ’яти років.
5.2. Сторона, що не бажає продовжувати дію договору, повинна за ЗО календарних днів до 
закінчення терміну дії договору письмово попередити про це іншу Сторону. Якщо жодна із Сторін 
не повідомила іншу про небажання продовжити дію договору - останній вважається 
пролонгованим на строк дії договору.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відносини між Сторонами (в тому числі фінансові), які виникають при виконанні цього 
договору, але не врегульовані ним, регулюються шляхом укладення додаткових договорів.
6.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.
6.3. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову 
юридичну силу.

Ю РИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Центральноукраїнський державний педагогічний Криворізький державний
університет імені Володимира Винниченка 
вул. Ш евченка, 1 
м. к’роїшвшшькмй, Україна
25Ш ^'ГИ / 1>;,

О.А. Семенюк

педагогічний університет 
просп. Гагаріна. 54
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 
50000,Україна 
тел. (0564) 71-57-34



Угода про співробітництво 
між Центральноукраїнським державним педагогічним  

університетом імені Володимира Винниченка 
та Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв

м. Кропивницький “ ________р.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, в 
особі ректора професора Олега Анатолійовича Семенюка, який діє на підставі Статуту, з одного 
боку, та Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної 
академії мистецтв, в особі директора Юрчишин Галини Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з 
іншого боку (надалі спільно - Сторони), зважаючи за необхідне поширювати інноваційний досвід 
та наукові розробки у науковому та навчально-виховному процесі, складають угоду про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1 .Сторони домовляються спільно діяти з метою об'єднання зусиль у вирішенні завдань і 
проблем науково-дослідної, навчально-методичної діяльності та виховної роботи зі студентами, 
обміну досвідом в означеній сфері, впровадженні інноваційних технологій виховання.

1.1. Сторони зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи та без об'єднання 
вкладів для обміну досвідом у галузі науки та освіти за такими основними напрямками діяльності: 

обмін науковою інформацією, навчальними та методичними матеріалами, публікаціями, 
спеціальними комп'ютерними програмами;
-  обмін викладачами, докторантами, аспірантами щодо вивчення наукового досвіду, питань 
організації підготовки кадрів, навчання, стажування, а також читання лекцій і проведення 
занять;
-  підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів (на громадських 
засадах);

спільна підготовка навчальних посібників, наукових праць та інших видань наукового і 
методичного характеру, рецензування наукової та навчальної літератури, монографій, 
дисертаційних досліджень на прохання однієї зі Сторін;
-  надання можливостей публікуватися у виданнях іншої Сторони.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

З метою реалізації положень розділу 1 цього договору Сторони:
• здійснюють за домовленістю спільні розробки наукових проблем в галузі теорії виховання, 

обмін науковою літературою, підручниками та посібниками;
• обгрунтовують напрями, розробляють і здійснюють програми спільних науково-дослідних 

робіт, за необхідності укладають між собою договори щодо їх виконання;
• залучають до виконання спільних наукових досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних 

вчених та висококваліфікованих працівників, забезпечують їх виконання сучасним науковим 
обладнанням і матеріалами;

• відряджають фахівців для вивчення і впровадження інноваційного досвіду, стажування, 
підвищення кваліфікації;

• відряджають за окремими договорами фахівців за кордон для вивчення зарубіжного досвіду;
• проводять спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари;
• у співавторстві друкують наукові праці;



• інформують одна одну про свою діяльність, важливі події у науковому житті, навчально- 
виховну роботу та інші заходи, що торкаються напрямків діяльності, передбачених цим 
договором.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 
У країни.
3.2 Сторони не несуть відповідальності за зобов’язання іншої Сторони перед третіми особами.
3.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо 
воно сталося не з їх вини.
3.4. Ж одна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією 
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4. ПОРЯДОК ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 
Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом п’яти років.
5.2. Сторона, що не бажає продовжувати дію договору, повинна за ЗО календарних днів до 
закінчення терміну дії договору письмово попередити про це іншу Сторону. Якщо жодна із Сторін 
не повідомила іншу про небажання продовжити дію договору - останній вважається 
пролонгованим на строк дії договору.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відносини між Сторонами (в тому числі фінансові), які виникають при виконанні цього 
договору, але не врегульовані ним, регулюються шляхом укладення додаткових договорів.
6.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.
6.3. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову 
юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка

вул. Ш евченка, 1
м. Кропивницький, Україна
25006
тел. (0522422-18-34

Косівський інститут прикладного та 
декоративного мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв 
вул. Міцкевича, 2
м. Косів, Івано-Франківська обл. 
78600, Україна 
тел. (03478Н -11 -53



Угода про співробітництво
між Центральноукраїнським державним педагогічним університетом 

імені Володимира Винниченка та 
Інститутом педагогіки НАГІН України

м. Кропивницький
м Київ «_ЗЛ_» 201 р .

Центральноуіфсіїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка, в особі ректора, професора Олега Анатолійовича Семешока, який діє на 
підставі Статуту, з одного боку, та Інститут педагогіки НАПН України, в особі 
директора, професора Олега Михайловича Топузова, який діє на підставі статуту, з 
іншого боку (надалі спільно -  Сторони), зважаючи за необхідне поширювати 
інноваційний досвід та наукові розробки у науковому та освітньому процесі, 
складають угоду про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ:
1. Сторони домовляються спільно діяти з метою об’єднання зусиль у вирішенні 

завдань і проблем науково-дослідної, навчально-методичної діяльності га виховної 
роботи зі студентами, обміну досвідом в означеній сфері, впровадженні інноваційних 
технологій навчання та виховання.

1.1. Сторони зобов’язуються СП ІЛ ЬН О  ДІ5ІТИ без створення юридичної особи для 
обміну досвідом у галузі науки та освіти за такими основними напрямками діяльності:

- обмін науковою інформацією, навчальними та методичними матеріалами, 
публікаціями, спеціальними комп’ютерними програмами;

- обмін викладачами, докторантами, аспірантами щодо вивчення наукового 
досвіду, питань організації підготовки кадрів, навчання, стажування, а також читання 
лекцій і проведення занять;

- підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів (на 
громадських засадах);

- спільна підготовка навчальних посібників, наукових праць та інших видань 
наукового і методичного характеру, рецензування наукової та навчальної літератури, 
монографій, дисертацій на прохання однієї зі Сторін;

- надання можливостей публікуватися у виданнях іншої Сторони.
1.2. Сторони домовляються створити на громадських засадах на базі 

Центральноукраїиського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка «Лабораторію дидактики фізики, технологій та професійної осві ти».

1.3. Спільна діяльність буде здійснюватися без об’єднання вкладів Сторін.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. З метою реалізації положень розділу І цієї угоди Сторони:
- здійснюють за домовленістю спільні розробки наукових проблем в галузі дидактики 

та теорії виховання, обмін науковою літературою, підручниками та посібниками;
- обгрунтовують напрями, розробляють і здійснюють програми спільних науково- 

дослідних робіт, за необхідності укладають між собою угоди щодо їх виконання;
- залучають до виконання спільних наукових досліджень провідних вітчизняних 

і зарубіжних учених та висококваліфікованих працівників, забезпечують їх виконання 
сучасним науковим обладнанням і матеріалами;



- відряджають фахівців для вивчення і впровадження інноваційного досвіду, 
стажування, підвищення кваліфікації;

- відряджають за окремими угодами фахівців за кордон для вивчення 
зарубіжного досвіду;

- проводять спільні конференції, симпозіуми, семінари;
- у співавторстві друкують наукові праці;
- інформують одна одну про свою діяльність, важливі події у науковому житті, 

освітню роботу та інші заходи, що торкаються напрямків діяльності, передбачених 
даною угодою.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони не несуть відповідальності за зобов’язання іншої Сторони, якщо 

вони не пов’язані зі здійсненням передбаченої угодою діяльності.
3.2. Усі непередбачені питання, які пов’язанні з виконанням цієї угоди, 

вирішуються шляхом укладання відповідних угод між сторонами.

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Усі спори, які виникають у процесі укладання, виконання та розірвання цієї 

угоди, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства України.

5. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
5.1. Угода набуває чинності з дати її підписання і діє впродовж п’яти років. Дія 

цієї угоди автоматично продовжується на наступний термін, якщо жодна зі Сторін 
письмово не повідомить інші про намір припинити свою участь в ній не пізніш як за 
один місяць до дати закінчення дії угоди.

5.2. Сторони можуть достроково припинити дію цієї Угоди в будь-який час, 
письмово повідомивши про це інші Сторони не пізніше ніж за один місяць до дати 
такого припинення.

5.3. Положення цієї Угоди можуть бути змінені за спільною згодою Сторін.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ
Центральноукраїнський державний Інститут педагогіки НАПН України
педагогічний університет імені вул. Січових Стрільців, 52-Д
Володимира Винниченка м. Київ, Україна, 04053
вул. Шевченка, 1 тел. (044) 481-37-71
м. Кропивницький, Україна, 25006 е-шаіі: паик_ог§_ипсіір@икг.пеІ 
тел. (0522) 22-18-34 
е-таіі: таіІ5@кзри.кг.иа
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Угода про співпрацю /О /^бУ / ^ .2 .  9
між Центральноукраїнським державним педагогічним університетом

імені Володимира Винниченка 
та Полтавським національним педагогічним університетом

імені В.Г. Короленка

м. Кропивницький
м. Полтава « ОЛ » 0 9  2018 р.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка, в особі ректора професора Семенюка Олега 
Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Полтавський 
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, в особі ректора 
професора Миколи Івановича Степаненка, який діє на підставі Статуту, з іншого 
боку (надалі спільно -  Сторони), зважаючи на необхідне поширювати інноваційний 
досвід та наукові розробки в процесі освітньої діяльності, складають угоду про 
таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1. Сторони домовляються спільно діяти з метою об’єднання зусиль у 
вирішенні завдань і проблем науково-дослідної, навчально-методичної діяльності 
та виховної роботи зі студентами, обміну досвідом в означеній сфері, впровадженні 
інноваційних технологій виховання в освітньому процесі.

1.1. Сторони зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи 
за такими основними напрямками діяльності:
-  обмін науковою інформацією, навчальними та методичними матеріалами, 
публікаціями, спеціальними ком’ютерними програмами;
-  обмін викладачами, докторами, аспірантами щодо вивчення наукового досвіду, 
питань організації підготовки кадрів, навчання, а також читання лекцій і 
проведення занять;
-  підготовка, підвищення кваліфікації, стажування на безоплатній основі науково- 
педагогічних кадрів;

апробація і впровадження результатів наукових досліджень аспірантів і 
докторантів;
-  спільна підготовка навчальних посібників, наукових праць та інших видань 
наукового і методичного характеру, рецензування наукової та навчальної 
літератури, монографій, дисертаційних досліджень на прохання однієї зі Сторін;
-  надання можливостей публікуватися у виданнях іншої Сторони.

1.2. Спільна діяльність буде здійснюватися без об’єднання фінансових 
вкладів Сторін.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

З метою реалізації положень розділу І цієї угоди Сторони:
-  здійснюють за домовленістю спільні розробки наукових проблем в галузі теорії 
виховання, обмін науковою літературою, підручниками та посібниками;
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;
-  обгрунтовують напрями, розробляють програми спільних науково-дослідних 
робіт, за необхідності укладають між собою угоди щодо їх виконання;
-  залучають до виконання спільних наукових досліджень провідних вітчизняних і 
зарубіжних вчених та висококваліфікованих працівників, забезпечують їх 
виконання сучасним науковим обладнанням і матеріалами;
-  відряджають фахівців для вивчення і впровадження інноваційного досвіду, 
стажування, підвищення кваліфікації;
-  проводять спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари;
- у  співавторстві друкують наукові праці;
-  інформують одна про свою діяльність, важливі події у науковому житті, 
навчально-виховну роботу та інші заходи, що торкаються напрямків діяльності, 
передбачених даною угодою.

3.1. Сторони не несуть відповідальності за зобов’язання іншої Сторони, 
якщо вони не пов’язані зі здійсненням передбаченої угодою діяльності.

3.2. Усі непередбачені питання, які пов’язані з виконанням цієї угоди, 
вирішуються шляхом укладання відповідних угод між Сторонами.

4.1. Усі спори, які виникають у процесі укладання, виконання та розірвання 
цієї угоди, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства України.

Угода набуває чинності з дати її підписання і діє впродовж трьох років.
До закінчення терміну дії Угода може продовжуватися за спільною згодою 

Сторін.
Положення цієї Угоди можуть бути змінені спільно згодою Сторін.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ

25006
тел.38 (0522) 22-18-34 
е-шаіі: таі1з@кзри.кг.иа

Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка 
вул. Шевченка, 1, 
м. Кропивницький, Україна

Полтавський національний 
педагогічний університет 
імені В.Г.Короленка 
вул. Остроградського, 2, 
м. Полтава, Україна 
36000

О. А. Семешок І?  М. І. Степаненко



Угода про співпрацю  
щодо реалізації програм академічної мобільності  

між Полтавським національним педагогічним університетом
імені В. Г. Короленка та 

Центральноукраїнським державним педагогічним університетом 
імені Володимира Винниченка

м. Полтава у££/^/г//-£- 2020 р.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, в 
особі ректора професора Миколи Івановича Степаненка, який діє на підставі 
Статуту, з одного боку, та Центральноукраїнським державним педагогічним 
університетом імені Володимира Винниченка в особі ректора професора Олега 
Анатолійовича Семенюка, який діє на підставі Статуту, з іншого боку (надалі 
спільно -  Сторони), зважаючи на необхідне упроваджувати норми освітнього 
законодавства щодо академічної мобільності здобувачів вищої освіти, для 
забезпечення прав та дотримання обов'язків учасників академічної мобільності, а 
також уникнення суперечностей з приводу процесу академічної мобільності уклали 
Угоду про співпрацю.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Сторони домовляються спільно діяти з метою об’єднання зусиль щодо 

реалізації програм академічної мобільності для здобувачів вищої освіти.
1.2. Сторони зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи за 

такими основними напрямками діяльності:
-  забезпечення організації форм академічної мобільності для учасників 

освітнього процесу, які навчаються на освітніх рівнях бакалавра, магістра та 
доктора філософії: навчання за програмами академічної мобільності; мовне 
стажування; наукове стажування;

-  створення умов для реалізації академічної мобільності для науково- 
педагогічних, наукових і педагогічних працівників: участь у спільних проектах; 
викладання; наукове дослідження; наукове стажування; підвищення кваліфікації.

1.3. Спільна діяльність буде здійснюватися без об’єднання фінансових 
вкладів Сторін.

1.4. У кожному конкретному випадку реалізації програм академічної 
мобільності правовідносини між закладами освіти регулюються додатковими 
договорами.

2. О Б О В ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. З метою реалізації положень розділу 1 цієї Угоди Сторони:
2.1.1. Визначають конкретні напрямки співпраці в руслі реалізації програм 

академічної мобільності.
2.1.2. Надають інформацію про освітні програми і за необхідності корегують 

їх для забезпечення ефективності академічної мобільності.
2.1.3. Оформляють належним чином документацію для реалізації програм 

академічної мобільності.



2.1.4. Визначають відповідальних осіб із числа науково-педагогічних, 
наукових та педагогічних працівників закладів освіти за реалізацію програм 
академічної мобільності.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони не несуть відповідальності за зобов’язання іншої Сторони, якщо 

вони не пов'язані зі здійсненням передбаченої Угодою діяльності.
3.2. Усі непередбачені питання, які пов'язані з виконанням цієї Угоди, 

вирішуються шляхом укладання відповідних угод між Сторонами.

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Усі спори, які виникають у процесі укладання, виконання та розірвання 

цієї Угоди, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства України.

5. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
5.1. Угода набуває чинності з дати її підписання і діє впродовж трьох років.
5.2. До закінчення терміну дії Угода може продовжуватися за спільною 

згодою Сторін.
5.3. Положення цієї Угоди можуть бути змінені спільною згодою Сторін.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання обов'язків за 

цією Угодою, якщо це пов'язано з обставинами непереборної сили надзвичайного 
характеру, що підтверджено офіційним документом уповноваженого державного 
органу.

6.2. Сторона, щодо якої наступають форс-мажорні обставини, повинна упродовж 
24 годин сповістити іншу Сторону про виникнення цих обставин і, за можливості, 
щодо періоду їхньої дії та терміну припинення.

6.3. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди щодо подальшої співпраці за 
даною Угодою, кожна Сторона, щодо якої наступають форс-мажорні обставини, має 
право розірвати цю Угоду, повідомивши про її розірвання іншу Сторону не пізніше, 
ніж за ЗО (тридцять) днів до дати розірвання.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ

Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка 
вул. Шевченка, 1, 
м. Крогіивницький. Україна 
25006
т е л .38(0522)32-08-89

Полтавський національний 
педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 
вул. Остроградського, 2 
м. Полтава, Україна 
36000
т е л .(0532) 56-23-16

зри .кг.иа

О. СЕМЕНЮК

іпаі1@рпри.ес1и.иа

Мг-СТЕПАНЕНКО



Угода про співробітництво 
між Центральноукраїнським державним педагогічним  

університетом імені Володимира Винниченка 
га Вищий навчальний заклад “Кіровоградський кооперативний коледж  

економіки і права імені М.П. Сая”

м. Крониннпцький ____ ££>/$ р.

І Іентральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. в 
особі ректора професора Олега Анатолійовича Семенюка, який діє на підставі Статуту, з одного боку, 
та Вищий навчальний заклад “Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.ІІ. 
Сая", в особі директора Олександра Васильовича Михайлова. який діє на підставі Статуту, з іншого 
боку (надалі спільно - Сторони), зважаючи за необхідне поширювати інноваційний досвід та наукові 
розробки у науковому та навчально-виховному процесі, складають угоду про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.Сторони домовляються спільно діяти з метою об'єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем 
науково-дослідної, навчально-методичної діяльності та виховної роботи зі студентами, обміну 
досвідом в означеній сфері, впровадженні інноваційних технологій виховання.

1.1. Сторони зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи та без об'єднання 
вкладів для обміну досвідом у галузі науки та освіти за такими основними напрямками діяльності:

обмін науковою інформацією, навчальними та методичними матеріалами, публікаціями, 
спеціальними комп'ютерними програмами;
-  обмін викладачами, докторантами, аспірантами щодо вивчення наукового досвіду, питань 
організації підготовки кадрів, навчання, стажування, а також читання лекцій і проведення занять;

підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів (на громадських засадах);
-  спільна підготовка навчальних посібників, наукових праць та інших видань наукового і 
методичного характеру, рецензування наукової та навчальної літератури, монографій, 
дисертаційних досліджень на прохання однієї зі Сторін;
-  надання можливостей публікуватися у виданнях іншої Сторони.

2 ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

З метою реалізації положень розділу 1 цього договору Сторони:
• здійснюють за домовленістю спільні розробки наукових проблем в галузі теорії виховання, обмін 

науковою літературою, підручниками та посібниками;
• обгрунтовують наїїрями. розробляють і здійснюють програми спільних науково-дослідних робіт, 

за необхідності укладають між собою, договори щодо їх виконання;
• залучають до виконання спільних наукових досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних 

вчених та висококваліфікованих працівників, забезпечують їх виконання сучасним науковим 
обладнанням і матеріалами; . у /

• відряджають фахівців для вивчення і впровадження інноваційного досвіду, стажування, 
підвищення кваліфікації;

• відряджають за окремими договорами фахівців за кордон для вивчення зарубіжного досвіду;
• проводять спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари;
• у співавторстві друкують наукові праці;
• інформують одна одну про свою діяльність, важливі події у науковому житті, навчально-виховну 

роботу та інші заходи, що торкаються напрямків діяльності, передбачених цим договором.



3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 
України.
3.2 Сторони не несуть відповідальності за зобов'язання іншої Сторони перед третіми особами.
3.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно 
сталося не з їх вини.
3.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією 
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4. ПОРЯДОК ВИРІШ ЕННЯ СПОРІВ

4.1. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 
Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом п’яти років.
5.2. Сторона, що не бажає продовжувати дію договору, повинна за ЗО календарних днів до закінчення 
терміну дії договору письмово попередити про це іншу Сторону. Якщо жодна із Сторін не 
повідомила іншу про небажання продовжити дію договору - останній вважається пролонгованим на 
строк дії договору.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відносини між Сторонами (в тому числі фінансові), які виникають при виконанні цього договору, 
але не врегульовані ним, регулюються шляхом укладення додаткових договорів.
6.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.
6.3. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову 
юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

І Іен гральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка

Семенюк

Вищий навчальний заклад 
“Кіровоградський кооперативний коледж 
економіки і права^імені М.П. Сая” 
вул. В. Чорновол^, 13 
м. Кропивницькіїй, Україна 
25006
(0522)-22-36-9|

Дире О. В. Михайлов

вул. Шевченка, 1
м. Кропивницький, Україна
25006











Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

га

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка

« 2Л » 20 2-0 рік

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
(далі Сторона 1) в особі т.в.о. ректора Гедзика Андрія Миколайовича, що 
діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка далі 
Сторона 2) в особі ректора Семешока Олега Анатолійовича, з другої 
сторони, що діє на підставі Статуту, іменовані разом Сторони, уклали дану 
угоду про наступне:

1. Предмет угоди
1.1. Сторони домовилися про співпрацю в галузях наукової, 

навчальної та виховної роботи, науково-методичного забезпечення 
освітнього процесу та наукових досліджень. Співпраця ґрунтується на 
принципах партнерства, взаємовигоди та спільних інтересах з метою 
раціонального використання інтелектуального та матеріально-технічного 
потенціалу Сторін, зміцнення бази, розширення та поглиблення змісту 
освітньої та наукової діяльності Сторін.

2. Організація співпраці
2.1. Співпраця Сторін здійснюється на рівні факультетів (інститутів), 

кафедр, наукових підрозділів, лабораторій, бібліотек тощо.
2.2. За напрямками співпраці Сторони передбачають:

-  щорічний обмін (міжуніверситетська академічна мобільність) 
групами студентів з метою проходження навчання протягом семестру за 
погодженими освітніми програмами (спеціалізаціями);

-  стажування науково-педагогічних працівників, аспірантів;
-  читання лекцій провідними науковцями Сторін у закладі вищої 

освіти партнера;
-  спільне наукове керівництво (консультування, рецензування) 

дисертаційними, магістерськими та дипломними роботами;
обмін досвідом впровадження нових інформаційних технологій 

у навчальному та науковому процесі;
обмін друкованою продукцією університетських видавництв 

для формування фондів їх бібліотек;
-  підготовку спільних публікацій в університетських виданнях та 

обмін ними;
-  підготовку тематичних методичних посібників та підручників 

на замовлення іншої Сторони;



-  взаємний обмін навчальними програмами та планами, іншими 
видами науково-методичного забезпечення навчального процесу;

-  організацію та проведення спільних наукових конференцій та 
симпозіумів;

-  підготовку спільних проектів для фінансування через

національні та міжнародні фонди;
обмін виставками творів мистецтва і студентської творчості, 

виступами художніх колективів тощо;
-  вивчення досвіду роботи молодіжних та профспілкових 

організацій Сторін;
спільне проведення спортивно-оздоровчих та культурно- 

масових заходів;
запрошення делегацій Сторін у зв'язку з підведенням підсумків 

співробітництва, підписання робочих програм та угод між зацікавленими 
підрозділами, а також знаменними подіями й датами в житті Сторін і 
держави.

2.3. Сторони зобов’язуються регулярно обмінюватись інформацією 
про заплановані конференції та семінари, а також надавати можливість 
науковим працівникам обох Сторін брати в них участь.

3. Фінансове забезпечення співпраці
3.1. Реалізація всіх спільних проектів здійснюється на паритетних 

засадах.
3.2. Угода не передбачає жодних фінансових зобов’язань між 

Сторонами.
3.3. Усі фінансові зобов’язання, що можуть виникнути при 

реалізації угоди оформлюються у вигляді додаткових угод до даної Угоди.

4. Використання результатів досліджень
4.1. Доступність результатів спільних досліджень для третьої 

сторони може мати місце лише за згодою Сторін -  виконавців на 
визначених ними умовах.

5. Виконання Угоди
5.1. Кожна із Сторін зобов’язана дотримуватись умов цієї Угоди та 

несе відповідальність за їх невиконання.
5.2. Сторона 1 чи Сторона 2 не несуть відповідальності за часткове 

або повне невиконання умов угоди, якщо це невиконання є наслідком форс- 
мажорних обставин.

5.3. У випадку, коли Сторона 1 чи Сторона 2 не в змозі 
дотримуватись умов угоди з причин, не зазначених у пункті 5.2, вона 
зобов’язана протягом двох тижнів попередити про це іншу Сторону та 
запропонувати шляхи розв’язання проблеми, які б задовольняли обидві 
Сторони.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі розбіжності, що виникають у Сторін за даною угодою, або



пов’язані з нею вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
7. Прикінцеві положення

7.1. Реалізація конкретних домовленостей буде здійснюватися 
шляхом укладання робочих програм як додатків до цієї Угоди.

7.2. Угода набуває чинності з моменту її підписання та діє 
протягом 5 (п’яти) років.

7.3. Угоду укладено у двох примірниках, українською мовою по 
одному примірнику для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну 
силу.

7.4. Угода може бути розірвана за бажанням однієї зі Сторін, про 
що вона письмово повідомляє іншу Сторону за ЗО днів до бажаної дати 
розірвання.

7.5. Доповнення та зміни до Угоди оформлюються у вигляді 
додаткових угод, які є невід’ємною частиною даної Угоди про співпрацю.

8. Юридичні адреси та підписи Сторін

Уманський державний 
педагогічний університет 

імені Павла Тичини імені Володимира Винниченка 
25006, м. Кропивницький, 
Кіровоградська обл., вул. Шевченка, 1 
Тел/Факс (0522) 22-18-34 
е-та іі:  іпГогтег@к5ри.кг.иа

Центральноукраїнський державний
педагогічний університет



 

 



 

 


