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між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла 
Остроградського в особі проректора С. А. Сергієнка, що діє на підставі 
довіреності № 32-10/1741 від 14.12.2015 р., з одного боку, та Кременчуцьким 
педагогічним коледжем імені A.C. Макаренка в особі в.о. директора 
Гальченка Івана Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку 
(надалі спільно - Сторони), уклали цю угоду про таке:

І. Мета, предмет і завдання угоди
*

1.1. Предметом і метою Угоди є спільна науково-дослідна, навчал ьї 
методична, обмін досвідом, інноваційними технологіями тощо, що 
сприятиме розширенню науково-дослідної, видавничої діяльності, обміну 
досвідом професійної підготовки майбутніх педагогів; підвищенню рівня 
педагогічної майстерності та удосконалення професійних якостей.

1.2. Сторони спільно діють без створення юридичної особи за такими 
основними напрямками:

- апробація й упровадження результатів наукових досліджень 
магістрантів, аспірантів і докторантів;

- спільна підготовка навчальних посібників, наукових праць та інших 
видань наукового й методичного характеру, рецензування наукових робіт 
студентів, наукової та навчальної літератури, монографій, дисертаційні; 
досліджень на прохання однієї зі Сторін;

- надання бази для проходження науково-педагогічної практики 
айстрами;

- надання можливостей публікуватися у виданнях іншої Сторони.

II. Обов'язки сторін

2.1. З метою реаіізації положень розділу І цієї угоди Сторони:
- за можливості обмінюються науковою літературою, підручниками 

а посібниками;
- забезпечують умови для проходження навчальної практик, 

агістрантами, студентами;
здійснення координації наукових досліджень викладачів Сторін, 

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

- інформують одна одну про важливі події в науковій, навчальній 
діяльності та інші заходи щодо напрямків діяльності, передбачених цією 
угодою.

/

III. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть відповідальність за виконання покладених на ни; 
обов’язків.



3.2. Сторони не несуть відповідальності за зобов'язання іншої Сторони, 
якщо вони не пов'язані зі здійсненням передбаченої угодою діяльності.

IV. Термін дії угоди

4.1 Угода набуває чинності з дати її підписання і діє впродовж п'яти
років.

4.2 Зміни та доповнення до угоди, а також припинення дії останньої 
можуть проводитись на основі домовленості сторін.

4.3. Положення цієї Угоди можуть бути змінені спільною згодою 
Сторін шляхом укладання додаткових угод.

V. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін
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