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УГОДАІГРО СПІВПРАЦЮ
щодо функціонування Відкритого міжуніверситетського лекторію 

«Професійно-методична підготовка педагога з проблем природничої освіти» 
між Тернопільським національним педагогічним університетом імені 

Володимира Гнатюка, Рівненським державним гуманітарним університетом та 
Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка

« УО » (и*<Л. 2022 р.

Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в особі декана професора 
Дробик Надії Михайлівни, психолого-природничий факультет Рівненського 
державного гуманітарного університету в особі декана професора Павелківа 
Віталія Романовича та природничо-географічного факультету Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка в особі декана 
доцента Міронець Людмили Петрівни, з огляду на необхідність налагодження 
співпраці академічної спільноти України, здійснення обміну досвідом 
упровадження новітніх підходів та технологій навчання в освітньому процесі та 
реалізації академічної мобільності в галузі природничої освіти, уклали Угоду про 
співпрацю.

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

функціонування Відкритого міжуніверситетського лекторію «Професійно- 
методична підготовка педагога з проблем природничої освіти».

1.2. Сторони зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи 
за такими основними напрямами діяльності:



-  забезпечення організації Відкритого міжуніверситетського лекторію для 
здобувачів освітнього процесу, які навчаються на освітніх рівнях бакалавра, 
магістра та доктора філософії;

-  створення умов для проведення лекцій провідними науковцями в галузі 
природничої освіти та передовими вчителями-практиками;
-залучення до лекторію здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників інших закладів вищої освіти України.

1.3. Спільна діяльність здійснюватиметься без залучення фінансових 
вкладів Сторін.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2 .1 .3 метою реалізації положень розділу 1 цієї Угоди Сторони:
2.1.1. Визначають узгоджену трьома сторонами програму реалізації 

діяльності Відкритого міжуніверситетського лекторію «Професійно-методична 
підготовка педагога з проблем природничої освіти».

2.1.2. Надають інформацію про зміст та графік проведення лекторіїв у 
закладах вищої освіти. Тематика лекцій визначається соціальним замовленням в 
освітній галузі та актуальними проблемами природничої освіти.

2.1.3. Визначають структурний підрозділ, відповідальний за діяльність 
Відкритого міжуніверситетського лекторію: Науково-методичний центр 
природничої освіти та науки Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка (керівник -  проф. Степанюк А. В.), 
кафедра природничих наук з методиками навчання Рівненського державного 
гуманітарного університету (завідувач -  проф. Грицай Н. Б.), Ресурсний центр 
розвитку природничої освіти Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка (керівник -  доц. Міронець Л. П.).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони не несуть відповідальності за зобов’язання інших Сторін, 

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

вирішуються шляхом укладання відповідних угод між Сторонами.

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

Угоди, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства України.

5. СТРОК ДІЇ УГОДИ
5.1. Угода набуває чинності з дати її підписання і діє впродовж п’яти років.
5.2. До закінчення строку дії Угода може бути продовжена за спільною 

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



6. ФОРС-МАЖОРШ 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.

6.2. Сторона, щодо якої виникають форс-мажорні обставини, повинна 
упродовж 24 годин сповістити іншу Сторону про виникнення цих обставин і, за 
змогою, про період їхньої дії та термін припинення.

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