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Кременчуцький національний університет імені Михайла

Остроградського (надалі Університет) в особі ректора проф. Загірняка М.В.,

що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Олександрійський

політехнічний коледж (надалі Навчальний заклад) в особі директора

Савченко Л. М., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом

Сторони уклали даний договір про наступне:

1. Предмет діяльності

Забезпечення координації спільної діяльності Сторін щодо реалізації

Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”,

упровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними

навчальними планами та програмами, ефективного використання науково-

педагогічних кадрів, навчально-лабораторної бази, соціальної інфраструктури,

організації підвищення кваліфікації викладачів Сторін, спільної розробки

навчально-методичного забезпечення тощо.

2. Зобов’язання сторін

2.1. Університет зобов'язаний:

2.1.1. Здійснювати підготовку фахівців наступного рівня з числа випускників 

Навчального закладу.

2.1.2. Залучати викладачів Університету для проведення занять, участі в 

роботі Державних кваліфікаційних комісій Навчального закладу.

2.1.3. Зараховувати випускників Навчального закладу на наступний рівень 

підготовки на споріднені спеціальності за освітньо-професійними програмами 

ступеневої підготовки фахівців відповідно до Правил прийому до Університету.

2.1.4. Надавати місця на договірній основі для підвищення кваліфікації 

викладачів Навчального закладу за різними формами (магістратура, аспірантура, 

стажування тощо).

2.1.5. Надавати допомогу в складанні кандидатських іспитів і підготовці 

дисертацій для викладачів Навчального закладу.

2.1.6. Забезпечувати педагогічне й наукове стажування викладачів Навчального



закладу.

2.1.7. Проводити спільно з Навчальним закладом розробку методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу.

2.1.8. Забезпечити достатній рівень підготовки випускників Навчального закладу на 

підготовчих курсах до зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та вступу до 

Університету.

2.2. Навчальний заклад зобов'язаний:

2.2.1. Направляти випускників на наступний рівень підготовки.

22.2. Надавати можливість користуватися бібліотечним фондом слухачам 

підготовчих курсів.

2.2.3. Розробляти робочі навчальні плани та програми дисциплін з урахуванням 

подальшого навчання випускників. *

2.2.4. Сприяти проведенню професійної орієнтації та направленню на курси 

для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та вступу до 

Університету випускників Навчального закладу.

2.2.5. Надавати приміщення та забезпечувати якісний кадровий склад для організації 

навчального процесу підготовчих курсів на базі учбово-консультаційного пункту.

3. Термін дії даного договору

Термін дії даного договору 5 років (грудень 2017р. -  грудень 2022р.)

, Юридичні адреси сторін:

Креметуїдаші наоронаїия« університет 
імені Михайли Опрогракьмого
Адреса: 39600, м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 20 
р/р-35227261008150 
Банк -  ДКСУ, м. Київ

р/р 35222233003702 
ДКСУ м.Київ 
МФО 820172

Юридична та поштова адреси: 
28000, м.Олександрія, Кіровоградської обл.., 
пр.Соборний, 6.62 
Тел./факс: (05235)7-08-42

Л.М.Савченко


