УГОДА
про навчально-методичне та навчально-виробниче співробітництво між
Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені
Володимира Винниченка та Комунальний заклад «Навчально-виховне
об'єднання І-Ш ступенів «Науковий ліцей міської ради міста
Кропивиицького Кіровоградської області» на 2020- 2023 роки
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка (далі Університет) в особі в.о. ректора, професора
Семенюка Олега Анатолійовича, діючого на підставі Статуту Університету та
Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання І-Ш ступенів
«Науковий ліцей міської ради міста Кропивницького Кіровоградської
області» (далі Ліцей) в особі директора Чередніченко Наталії Юріївні,
діючого на підставі Статуту Ліцею, склали дану угоду про
навчально-методичне та навчально-виробниче співробітництво з метою
підвищення якості підготовки фахівців для професійної діяльності з
інформаційних технології, ефективного використання матеріально-технічної
бази, впровадження новітніх методів навчання.
1. Предмет діяльності і мета Угоди
1.1. Предметом Угоди є координація діяльності у підготовці фахівців
для професійної діяльності з інформаційних технології. Мета спільної Угоди
- забезпечення міжнародного стандарту ступеневої підготовки фахівців
різних видів кваліфікації в умовах ринкової економіки, спільне використання
матеріально-технічної бази.
1.2. Учасники Угоди планують та погоджують свої дії на кожен
навчальний рік або інший період, вносять погоджені корективи, за
необхідності можуть укладати додатки до Угоди.
1.3. Сторони не мають взаємних фінансово-господарських зобов'язань.
2. Зобов'язання сторін
2.1. Університет зобов'язуються:
2.1.1. Виділяти провідних фахівців кафедр для проведення
рецензування та узгодження навчальних планів і програм підготовки
спеціалістів технологічного профілю.
2.1.2. Надавати допомогу в розробці та підготовці навчальнометодичної літератури, сприяти у підготовці науково-методичних статей,
посібників та друку їх у «Наукових записках» Університету, надавати
допомогу у підготовці до вступу на навчання учнів Ліцею на рівень

підготовки бакалавра згідно затверджених правил прийому, здачі іспитів
кандидатського мінімуму, вступу до аспірантури.
2.1.3. Брати участь у спільних науково-практичних конференціях,
заходах виховної, культурно-масової та спортивно-масової роботи.
2.1.4. Залучати фахівців Університету та Ліцею до узгодженої
науково-дослідної роботи з розробки проектів Стандартів, програм, новітніх
технологій, обладнання тощо.
2.1.5. Забезпечити консультації для учнів Ліцею з метою підготовки їх
до тестування ЗНО, конкурсів, олімпіад.
2.1.6. Надавати
можливість
взаємовигідного
використання
навчально-матеріальної бази для підготовки висококваліфікованих фахівців
технологій, інших напрямків підготовки.
2.2. Ліцей зобов'язується:
2.2.1. Здійснювати взаємовигідне узгодження навчальних планів,
навчальних програм інших нормативних документів, які регламентують
підготовку висококваліфікованих
конкурентоздатних
фахівців
інформаційних технологій.
2.2.2. Забезпечувати якісну підготовку випускників
продовження успішного навчання в Університеті.
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2.2.3. Співпрацювати в частині впровадження у навчальний процес
наукових розробок викладачів Університету, проводити профорієнтаційну
роботу.
2.2.4. Залучати викладачів Університету до роботи засідань Державних
кваліфікаційних комісій.
2.2.5. Співпрацювати з кафедрами Університету з питань розробки
навчальних посібників, проведення спільних засідань споріднених
структурних підрозділів Ліцею.
2.2.6. У разі потреби виділяти провідних фахівців для проведення
лекційних та практичних занять зі студентами Університету.
2.2.7. Брати участь у проведенні спільних наукових досліджень
учнівських та студентських наукових товариствах, проведенні спільних
конференцій, інших узгоджених заходах.

