
ДОГОВІР 
про співробітництво 

міжГлухівським національним педагогічним університетом 
імені Олександра Довженка 

і Бердянським державним педагогічним університетом

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка в особі ректора Курка Олександра Івановича, що діє на основі Статуту, 
та Бердянський державний педагогічний університет в особі ректора Богданова 
Ігора Тимофійозича, що діє на основі Статуту (далі Сторони) висловлюючи 
бажання розвивати взаємовигідне співробітництво у сфері освіти та науки, 
домовились про наступне:

1.3агальні положення

1.1. Цей договір укладений між Глухівським національним педагогічним 
університетом імені Олександра Довженка та Бердянським державним 
педагогічним університет з метою удосконалення освітнього процесу, наукового 
співробітництва, розширення творчих- зв'язків, встановлення ділових контактів, 
обміну науково-педагогічною інформацією, інтеграції у світову систему вищої 
університетської професійної освіти.

1.2. У своїй діяльності кожна з Сторін керується законами про освіту України та 
статутами університетів.

1.3. Співробітництво обох університетів ґрунтується на високих принципах 
гуманізму та просвіти.

2. Предмет договору

2.1. Співробітництво у сфері обміну сучасними методиками навчання.

2.2. Обмін інформацією про наукові напрямки, які розробляються в 
університетах та по яким планується розширити контакти в освітній сфері.

2.3. Обмін інформацією про проведення конференцій, семінарів, симпозіумів. 
Спільна організація конференцій, семінарів та симпозіумів різного рівня, 
участь у них вчених, спеціалістів.

2.4. Розширення співпраці в галузі публікацій науково-освітніх праць вченими 
університетів у науково-педагогічних збірках університетів, журналах і 
монографіях. Підвищення кваліфікації викладачів університетів, проведення 
стажування науково-педагогічних працівників (методичні аспекти організації 
учбово-виховного процесу, обмін досвідом).

2.6 .Підвищення кваліфікації і післявузівського навчання фахівців 
(стажування, науково-дослідні роботи, аспірантура, докторантура та ін.). .

2.7.0бмін студентами за програмами взаємного обміну (практики, 
науково-практичні конференції, творчі конкурси, спортивні заходи тощо).

2.8. Обмін досвідом у галузі створення і захисту інтелектуальної власності.



2.9. Участь у конкурсах на здобуття міжнародних грантів.

2.10. Упровадження результатів наукових досліджень науково-педагогічних 
працівників, аспірантів та студентів.

3. Обов’язки Сторін
3.1. Забезпечувати в рамках своїх можливостей створення 
необхідних організаційних і економічних умов співпраці і вирішення 
поставлених цим Договором завдань.

3.2. Для поглиблення і розширення співпраці забезпечити 
необхідні матеріально-технічні засоби як за рахунок кожної із Сторін, так і 
за рахунок спільних інвестицій.

3.3. Цей Договір виконується відповідно до робочих програм 
співпраці університетів, програми можуть змінюватися і 
доповнюватися за погодженням Сторін.

3.4. Фінансові умови співпраці визначаються в кожному конкретному 
випадку за окремим узгодженням університетів.

4. Виконання та термін дії Договору
4.1. Цей Договір діє протягом 5 (п'яти) років і автоматично подовжується 
на подальший термін, якщо жодна із Сторін не заявить у письмовій формі, 
не пізніше ніж за шість місяців до закінчення терміну дії Договору, про 
свій намір припинити його дію.

4.2. Зміни і доповнення до Договору приймаю ться підписанням 
Сторонами додаткових протоколів, угод.

5. Адреси Сторін

вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, вул. Києво-Московська, 24,
Запорізька обл., м. Глухів, Сумська обл.,
71100, Україна 41400, Україна

Підписи Сторін

Від Бердянського державного Від Глухівського національного
педагогічного університету педагогічного університету імені

Олександра Довженка

15 листопада 2016 р.

Курок


