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Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини в 

особі ректора Безлюдного О.І. , що діє на підставі Статуту, з одного боку та 

%Лі - V  , /  С і^-Ісг/сссіОсисс^  в особі ректора

.]і лЛииило-сс ТУ- С \ що діє на підставі Статуту, разом, надалі іменовані 
«Сторони», уклали угоду з метою запровадження нових форм співпраці з 

урахуванням спільних інтересів сторін.

1. Предмет і мета угоди

З метою розвитку взаємовигідної співпраці між університетами у 

науковій, педагогічній і культурній сферах, шляхом об’єднання зусиль 

професорсько-викладацького складу обох установ «Сторони» погоджуються 

поширити співпрацю на такі види діяльності:

1Л Наукова діяльність

1.1.1. Проведення спільних науково-методичних семінарів, науково- 

практичних конференцій, нарад, засідань, тощо.

1.1.2. Публікації у тематичних збірниках наукових праць університетів, 

виступи на конференціях та симпозіумах з доповідями. Обмін науковою 

інформацією, результатами проведених досліджень з взаємно зацікавлених 

тем.

1.1.3. Спільні публікації в журналах та інших наукових виданнях 
зарубіжних країн.

1.1.4. Рецензування та опонування дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора та кандидата наук.

1.1.5. Рецензування наукових праць викладачів кафедри та випускних 
кваліфікаційних робіт студентів.



1.1.6. Співпраця в міжнародних та інших проектах.

1.1.7. Здійснення за рахунок сторін, які домовляються (сторін, які 

направляють на стажування), стажування за фахом викладачів.

1.1.8. Надання бази для апробації науково-дослідницької роботи 
викладачів університетів.

1.1.9. Організація та проведення спільних студентських конференцій, 

«круглих столів», науково-методичних семінарів, Інтернет конференцій.

1.1.10. Забезпечення кадрами з числа випускників вузу у відповідності 

до потреб навчального закладу.

1.2. Навчальний процес
1.2.1. Спільне видання викладачами університетів конспектів лекцій і 

методичних посібників.

1.2.2. Спільне видання викладачами підручників і навчальних 

посібників з вищої освіти.

1.2.3. Запрошення професорсько-викладацького складу університетів 

для читання лекцій за тематикою, яка цікавить сторони, на умовах взаємної 

домовленості.

1.2.4. Реалізація в навчальному процесі інноваційних технологій, нових 

методів та засобів навчання з використанням сучасних інформаційно- 

комунікативних технологій, організація та проведення профорієнтаційно- 

інформаційних заходів.

2. Обов’язки сторін

«Сторони» зобов ’язуються:

2.1. Створити усі необхідні умови для реалізації предмету договору.

2.2. Здійснювати обмін науковцями в межах обумовленої кількості.

2.3. Забезпечувати доступ до навчальної та методичної літератури 

університетів.

2.4. Оприлюднювати результати спільних досліджень у фахових 

журналах та збірниках наукових праць університетів.



2.5. Передбачати наукове та педагогічне стажування викладачів, 

аспірантів.

3.1. Угода набирає силу з моменту підписання її Сторонами і діє 

протягом п’яти років. Якщо за місяць до закінчення терміну дії угоди жодна 

зі Сторін не виступила з ініціативою про припинення її дії, угода вважається 

пролонгованою на тих же умовах і на той же періоду часу.

3.2. Зміни і доповнення в Угоду можуть бути внесені винятково на 

підставі письмової домовленості «Сторін».

3.3. Угода представлена у двох екземплярах українською мовою, що 

мають однакову юридичну цінність.

Загальні положення

3. Юридичні адреси «Сторін»:

Уманський державний 
педагогічний університет імені 

Павла Тичини

вул. Садова, 2, м. Умань, 
Черкаська обл., 20300 

тел./факс: (04744) 3-45-82,
E-mail: udpu@udpu.org.ua тел./факс: ( п ь Ь 2 ) Є & -  З -

mailto:udpu@udpu.org.ua

