
УГОДА № (Г-№І10 
про співробітництво (співпрацю)вищого державного навчального 

закладу України Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградськогота комунального вищого навчального 

закладу І рівня акредитації Полтавської обласної ради 
«Кременчуцький медичний коледж» імені В.І. Литвиненка

« Рї » 2017 р. м.Кременчук

Для розвитку та зміцнення співпраці в науково-методичній, 
науково-дослідній роботі, у діяльності з підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників вищий державний навчальний заклад України 
Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського (далі - Університет) в особі ректора Загірняка Михайла 
Васильовича, з одного боку, та комунальний вищий навчальний заклад І 
рівня акредитації Полтавської обласної ради «Кременчуцький медичний 
коледж» імені В.І. Литвиненка (далі - Коледж) в особі директора Малик 
Світлани Станіславівни, з другого боку, діючи на підставі статутів 
зазначених закладів вищої освіти, наказу МОНмолодьспорт України від 
24.01.2013 р. № 48 «Про затвердження Положення про підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 березня 2013 р. за № 488/23020, уклали 
угоду про таке:

1. Предмет угоди
1.1. Предметом угоди є співпраця в питаннях:
-упровадження нових підходів до охорони здоров’я в навчанні та 

вихованні майбутніх спеціалістів;
-підвищення якості освіти, підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних та 'педагогічних працівників навчальних закладів із 
використанням їхнього потенціалу та розширення можливостей для 
розвитку у визначених напрямах науково-методичної, науково-дослідної та 
навчально-виховної діяльності;

-упровадження в освітній процес методичних систем та 
програмно-методичного забезпечення викладання базових і клінічних 
дисциплін.

1.2. Основними напрямами співпраці є:
-проведення спільних науково-теоретичних і науково-практичних 

конференцій, семінарів, «круглих столів» з актуальних проблем змісту 
освіти, управління і науково-методичного супроводу та забезпечення 
освітньої діяльності навчальних закладів;

-підвищення ефективності та вивчення досвіду роботи з якості 
організації й управління освітнім процесом, з дослідження актуальних 
проблем у галузі медицини та освіти;



-організація стажування педагогічних працівників, методистів 
Коледжу;

-використання, в узгодженому сторонами порядку, навчальних 
приміщень, бібліотечних фондів, баз тестових даних, новітніх засобів 
навчання і наукових досліджень, інформаційно-освітніх ресурсів, що 
належать навчальним закладам партнерів;

-обмін навчально-методичною документацією, зокрема, 
методичними розробками, посібниками і підручниками з тих навчальних 
дисциплін, з яких проводиться підготовка фахівців в обох навчальних 
закладах (Університет, Коледж);

-обмін викладачами для читання курсів лекцій з окремих дисциплін; 
-стажування викладачів за взаємним обміном;
-реалізація інших спільних дій, спрямованих на поглиблення 

співпраці між договірними сторонами, і які не суперечать чинному 
законодавству.

2 Обов’язки сторін 
2.1 Університет

2.1.1. Надає Коледжу можливість використання навчально-методичної 
літератури, посібників тощо.

2.1.2. Запрошує викладачів Коледжу на наукові семінари, конференції з 
питань, що стосуються підготовки студентів.

2.1.3. При необхідності (за погодженням з керівництвом Коледжу) 
призначає викладачів з числа професорсько-викладацького складу 
Університету для проведення лекцій у Коледжі на умовах сумісництва з 
погодинною оплатою, встановленою в Коледжі.

2.1.4. Надає , Коледжу можливість користування 
навчально-лабораторною та аудиторною базою, бібліотечними фондами, 
навчально-методичним матеріалом, програмним забезпеченням для 
обчислювальної техніки.

2.2. Коледж
2.2.1. Надає можливість викладачам Університету брати участь у 

розробці методичних рекомендацій, корегуванні навчальних програм з 
базових і клінічних дисциплін.

2.2.2. Надає можливість викладачам Університету вивчати стан 
навчально-методичної роботи в Коледжі.

2.2.3. При необхідності запрошує викладачів Університету на умовах 
сумісництва з погодинною оплатою, встановленою в Коледжі.

2.2.4. Запрошує до Коледжу викладачів Університету для консультацій 
викладачів Коледжу з питань організації навчання та виховання студентів.

2.2.5. Надає Університету можливість ігппнмптпт-
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2.3 Зобов’язання сторін
2.3.1. Не рідше одного разу на рік проводити зустрічі викладачів для 

обміну досвідом з навчальної, методичної, науково-дослідницької і 
виховної роботи.

2.3.2. Створюють при потребі спільні творчі групи для вирішення 
науково-дослідницьких проблем.

3.1. На підставі цього між Коледжем і Університетом встановлюються 
довгострокові зв'язки з моменту підписання угоди і до «31» 12. 2025 р.

3.2. Дана угода може бути продовжена, змінена або розірвана за 
згодою сторін шляхом укладення додаткових угод.

3.3. Для швидкого досягнення цілей за даною угодою Сторони 
зобов’язуються обмінюватися наявною в їхньому розпорядженні 
інформацією з питань взаємного інтересу.

3.4. Дана угода складається в двох екземплярах і вступає в силу з дня 
підписання її сторонами.

4.1. У випадку виникнення між Сторонами будь-яких суперечок, пов’язаних 
із даною угодою, Сторони докладуть зусиль для їх урегулювання шляхом 
переговорів між офіційними представниками.
4.2. У разі неможливості розв’язання спору методом переговорів Сторони 
діятимуть на основі чинного законодавства.

3. Загальні положення

4. Розв’язання спорів

5. Юридичні адреси сторін
Кременчуцький національний 
університет імені 
Михайла Остроградського 
39600 м. Кременчук вул. 
Першотравнева, 20 
тел./факс: (05366) 3-60-00

Комунальний вищий навчальний 
заклад І рівня акредитації 
Полтавської обласної ради 
«Кременчуцький медичний
коледж»
імені В.І. Литвиненка 
39602 м. Кременчук 
вул. Червона Гірка, 41 
тел/ф.: (0536) 75-81-26 

-mail: kmk.inform@ukr.net
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