
ДОГОВІР s/y-M /Z  
про співробітництво

від « /£  » (Ібо jrto w______2017 р. м. Кременчук

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського в 
особі проректора С. А. Сергієнка, що діє на підставі довіреності № 32- 
10/1689 від 07.12.2016 р., з одного боку, та Сумський державний 
педагогічний університет імені А. С. Макаренка (далі -  СумДПУ 
імені А. С. Макаренка) в особі ректора професора Лянного Ю. О., з другого 
боку (надалі разом за текстом даного Договору -  Сторони), з метою 
реалізації законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», національної 
доктрини розвитку освіти та інших нормативно-правових документів, 
спрямованих на підвищення рівня підготовки фахівців до здійснення 
науково-педагогічної діяльності, уклали цей договір про наступне:

І. Загальні положення.
1.1. Договір регулює відносини кафедри психології, педагогіки та 

філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського і кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки 
СумДПУ імені A.C. Макаренка у напрямку реалізації певних науково- 
педагогічних заходів з метою покращення навчально-виховних та науково- 
методичних заходів, активізації співпраці науковців і практиків, підвищення 
рівня підготовки фахівців до здійснення науково-педагогічної діяльності.

» II. Предмет договору.

2.1. Організація та реалізація:
-  навчально-виховної співпраці;
-  науково-методичної співпраці.

III. Права та обов’язки сторін.
Сторони договору домовились про наступне:
3.1. Сторони зобов’язуються:
-сприяти запровадженню новітніх технологій у науково-педагогічній 

діяльності;
-  проводити спільні науково-практичні дослідження з вивчення 

актуальних науково-педагогічних питань;
-  сприяти апробації й упровадженню результатів наукових досліджень 

магістрантів, аспірантів і докторантів;
-здійснювати спільну підготовку навчальних посібників, наукових 

праць та інших видань наукового й методичного характеру, рецензування



наукових робіт магістрантів, аспірантів та докторантів наукової та навчальної 
літератури, монографій, дисертаційних досліджень;

-надавати допомогу у проведенні науково-методичних семінарів, 
науково-практичних конференцій, круглих столів за участю науковців, 
викладачів, студентів, магістрантів, здобувачів ступеня доктора філософії;

-надавати бази для проходження науково-педагогічної практики 
магістрами та стажування викладачами;

-інформувати одна одну про важливі події в науковій, навчальній 
діяльності та інші заходи щодо напрямків діяльності, передбачених цим 
договором.

3.2. Кафедра психології, педагогіки та філософії Кременчуцького 
національного університет імені Михайла Остроградського:

-здійснює спільну підготовку навчальних посібників, наукових праць 
та інших видань наукового й методичного характеру, рецензування наукових 
робіт магістрантів, аспірантів та докторантів наукової та навчальної 
літератури, монографій, дисертаційних досліджень;

-здійснює координацію наукових досліджень науково-педагогічних 
працівників, надає допомогу у проведенні науково-методичних семінарів, 
науково-практичних конференцій, круглих столів за участю науковців, 
викладачів, студентів, магістрантів, здобувачів ступеня доктора філософії;

-сприяє апробації й упровадженню результатів наукових досліджень 
магістрантів, аспірантів і докторантів;

-надає бази для проходження стажування магістрантами та підвищення 
кваліфікації науково-педагогічними працівниками.

3.3. Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки' 
СумДПУ імені A.C. Макаренка:

-здійснює спільну підготовку навчальних посібників, наукових праць 
та інших видань наукового й методичного характеру, рецензування наукових 
робіт магістрантів, аспірантів та докторантів наукової та навчальної 
літератури, монографій, дисертаційних досліджень;

-надає допомогу у проведенні науково-методичних семінарів, науково- 
практичних конференцій, круглих столів за участю науковців, викладачів, 
студентів, магістрантів, здобувачів ступеня докторів філософії;

-сприяє апробації й упровадженню результатів наукових досліджень 
магістрантів, аспірантів і докторантів;

-надає бази для проходження стажування магістрантами та підвищення 
кваліфікації науково-педагогічними працівниками.

IV. Відповідальність сторін

4.1. Договір реалізується на основі принципів взаємної співпраці, 
взаємодопомоги та взаєморозуміння.

4.2. Даний договір має некомерційний характер і не має на меті 
одержання прибутків. Всі питання регулювання фінансових стосунків за



межами предмета договору вирішуються за взаємною домовленістю т а ' 
згодою Сторін у відповідності до чинного законодавства України.

4.3. Суперечки, що виникають між Сторонами, вирішуються у 
встановленому законодавством порядку.

V. Термін та умови дії договору
5.1. Договір укладено строком на 5 (п’ять) років і в разі відсутності 

заперечень з боку Сторін продовжується на такий же термін.
5.2. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами.
5.3. Договір укладено в 2-х примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу.

VI. Додаткові умови.
6.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, Сторони, 

керуються діючим законодавством.
6.2. Жодна із Сторін, що уклали цей договір, не може протягом усього 

строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють 
норми, положення, зобов'язання договору або припиняють їх виконання.

6.3. Всі зміни, доповнення до цього договору дійсні лише в письмовій 
формі, підписані відповідальними особами та скріплені печатками.

VII. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін
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