
УГОДА 

про навчально-методичне та навчально-виробниче співробітництво між 

Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені 

Володимира Винниченка та Центральноукраїнське вище професійне 

училище імені Миколи Федоровського на 2020 - 2023 роки 

м. Кропивницький 19 листопада 2020 р. 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка (далі Університет) в особі в.о. ректора, професора 
Семенюка Олега Анатолійовича, діючого на підставі Статуту Університету 
та Центральноукраїнське вище професійне училище №4 імені Миколи 
Федоровського в особі Яценко Оксани Євгенівни, діючого на підставі 
Статуту училища, склали дану угоду про навчально-методичне та 
навчально-виробниче співробітництво з метою підвищення якості 
підготовки фахівців для професійної діяльності з цифрових 
(комп'ютерних) технології, ефективного використання 
матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних методів навчання. 

1. Предмет діяльності і мета Угоди 

1.1. Предметом Угоди є координація діяльності у підготовці фахівців 

для професійної діяльності з цифрових (комп'ютерних) 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 навчально- 

методичної літератури, сприяти у підготовці науково-методичних статей, 

посібників та друку їх у «Наукових записках» Університету, надавати 

допомогу у підготовці до вступу на навчання учнів Училища 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 Училища до узгодженої 

науково-дослідної роботи з розробки проектів Стандартів, програм, новітніх 

технологій, обладнання тощо. 
 

2.1.5. Забезпечити консультації для учнів Училища з метою підготовки 

їх до тестування ЗНО, конкурсів, олімпіад. 

2.1.6. Надавати можливість взаємовигідного використання 

навчально-матеріальної бази для підготовки висококваліфікованих фахівців 

цифрових (комп'ютерних) технологій, інших напрямків підготовки. 

2.2. Училище 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 Училища до 

продовження успішного навчання в Університеті. 

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 Училища. 

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. 



2.2.8. Надавати Університету, згідно чинного законодавства, освітні 

послуги з проведення практичного курсу навчання фахівців цифрових 

(комп'ютерних) інформаційних технологій за узгодженими навчальними 

планами та навчальними програмами. 

3. Загальні положення 

3.1. Термін дії Угоди до 31 грудня 2023 р. 

3.2. Угода складена у двох примірниках, яка вступає в силу після 

підписання її зацікавленими сторонами 

Центральноукраїнський   державний 

педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка вул. Шевченка, 1, м. 
Кропивницький, 25006 тел. (0522)22-18-34 

 

Центральноукраі'нське   
Вище професійне училище 
№4 імені Миколи 
Федоровсього 25006 
Кіровоградська область вул. 
Юрія Коваленка, 6/5 тел. 
(0522) 36-52-74 

 

 



УГОДА 

про навчально-методичне та навчально-виробниче співробітництво між 

Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені 

Володимира Винниченка та Вищим професійним училищем №9 м. 

Кропивницький на 2019 - 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 
Вище професійне училище №9 м. Кропивницький в особі директора Рацула 
Олександра Борисовича, діючого на підставі Статуту училища, склали дану 
угоду про навчально-методичне та навчально-виробниче співробітництво з 
метою підвищення якості підготовки фахівців для професійної діяльності з 
цифрових (комп'ютерних) технології, ефективного використання 

матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних методів навчання. 

1. Предмет діяльності і мета Угоди 

1.1. Предметом Угоди є координація діяльності у підготовці фахівців 

для професійної діяльності з цифрових (комп'ютерних) 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 навчально- 

методичної літератури, сприяти у підготовці науково-методичних статей, 

посібників та друку їх у «Наукових записках» Університету, надавати 

допомогу у підготовці до вступу на навчання учнів Училища 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 Училища до узгодженої 

науково-дослідної роботи з розробки проектів Стандартів, програм, новітніх 

технологій, обладнання тощо. 
 

2.1.5. Забезпечити консультації для учнів Училища з метою підготовки 

їх до тестування ЗНО, конкурсів, олімпіад. 

2.1.6. Надавати можливість взаємовигідного використання 

навчально-матеріальної бази для підготовки висококваліфікованих фахівців 

цифрових (комп'ютерних) технологій, інших напрямків підготовки. 

2.2. Училище 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 Училища до 

продовження успішного навчання в Університеті. 
 

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 Училища. 
 

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. 



2.2.8. Надавати Університету, згідно чинного законодавства, освітні 

послуги з проведення практичного курсу навчання фахівців цифрових 

(комп'ютерних) інформаційних технологій за узгодженими навчальними 

планами та навчальними програмами. 

3. Загальні положення 

3.1. Термін дії Угоди до 31 грудня 2023 р. 

3.2. Угода складена у двох примірниках, яка вступає в силу після 

підписання її зацікавленими сторонами. 

Центральноукраїнський державний Вищим професійним училищем №9 

педагогічний університет імені м. Кропивницький 

Володимира Винниченка Кіровоградської області 
 

вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, вул. Шеввченка, 1 
25006 тел. (0522)22-18-34 тел. 

(0522) 22-58-43 

О.Семенюк 

професор 









УГОДА 

про навчально-методичне та навчально-виробниче співробітництво між 

Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені 

Володимира Винниченка та Державний заклад професійної* 

(професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей 

сфери послуг і торгівлі» на 2019 - 2023 роки 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка (далі Університет) в особі ректора, професора 
Семенюка Олега Анатолійовича, діючого на підставі Статуту Університету та 
Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти 
«Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» (далі Ліцей), в 
особі Снєжко Людмили Олексіївни, діючої на підставі Статуту Ліцею, склали 
дану угоду про навчально-методичне та навчально-виробниче 
співробітництво з метою підвищення якості підготовки фахівців для 
професійної діяльності з технології виготовлення товарів легкої 
промисловості (швейна справа), ефективного використання 

матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних методів навчання. 
1. Предмет діяльності і мета Угоди 

1.1. Предметом Угоди є координація діяльності у підготовці фахівців 

для професійної діяльності з технології швейної галузі. 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 швейного профілю. 

2.1.2. Надавати допомогу в розробці та підготовці навчально- 

методичної 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 легкої промисловості, 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 технологій 

швейної галузі. 

2.2.2. Забезпечувати якісну підготовку випускників Ліцею до 

продовження успішного навчання в Університеті. 

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. 



 


