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про наукову співпрацю
Кафедра професійної педагогіки і трудової підготовки Рівненського 

державного гуманітарного університету в особі завідувача кафедри Янцура 
Миколи Сергійовича, з однієї сторони, і кафедри інноваційних освітніх 
технологій та профорієнтології Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка в особі завідувача кафедри Зінченка 
Володимира Павловича і кафедри педагогіки і методики технологічної 
освіти в особі завідувача кафедри Шильмана Лева Залмановича з другої 
сторони, враховуючи взаємну зацікавленість у розвитку співробітництва з 
метою ефективного використання спільних можливостей у сфері 
технологічної освіти та професійної орієнтації, уклали даний договір про 
наступне:

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОГОВОРУ
Метою договору є наукова і творча співпраця вищезазначених кафедр у 

формуванні професійної компетентності фахівців з напряму підготовки 6.010103, 
7.01010301, 8.01010301 „Технологічна освіта”.

Сторони, виходячи з мети взаємної наукової та творчої співпраці, 
спрямовують свої зусилля на вирішення таких завдань:

- встановлення та розвиток творчих і наукових зв’язків між навчальними 
закладами та їх структурними підрозділами;

- удосконалення змісту та організації навчального процесу підготовки 
фахівців;

- розробка та впровадження у навчальний процес інноваційних освітніх 
технологій.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Сторони зобов'язуються здійснювати спільну наукову і творчу роботу за 

такими напрямами:
2.1. Удосконалення змісту підготовки фахівців з напряму 6.010103, 7.01010301, 

8.01010301 „Технологічна освіта”;
2.2. Розробка навчально-методичного забезпечення процесу підготовки 

майбутніх учителів до професійної діяльності;
2.3. Розробка і впровадження у навчальний процес підготовки фахівців 

інноваційних освітніх технологій;
2.4. Удосконалення системи професійної орієнтації молоді, що навчається;
2.5. Розробка змісту та навчально-методичного забезпечення процесу 

формування у майбутніх учителів профорієнтаційної компетентності;
2.6. Розробка теоретико-методичних засад профорієнтації молоді на педагогічні 

професії;



2.7. Розробка і апробація інноваційних профорієнтаційних технологій;
2.8. Рецензування монографій, збірників наукових праць, навчально- 

методичних комплексів, підручників, навчальних посібників;
2.9. Підвищення кваліфікації та післядипломна освіта фахівців (стажування, 

аспірантура, докторантура тощо);
2.10. Спільна організація наукових конференцій і семінарів, участь у них 

викладачів, аспірантів, докторантів, студентів та публікація науково-освітніх 
праць;

2.11. Апробація та впровадження результатів досліджень аспірантів і 
докторантів;

2.12. Обмін студентами за спільними освітніми програмами (конкурси творчих 
робіт, практики, олімпіади тощо).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони несуть відповідальність згідно до вимог чинного законодавства 

України.
3.2. Сторони забезпечують у рамках своїх можливостей створення необхідних 

організаційних і економічних умов співпраці та вирішення поставлених цим 
договором завдань.

3.3. Невиконання однієї із Сторін зобов’язань, взятих на себе згідно даного 
договору є підставою для його дострокового припинення.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Договір діє протягом п'яти років з 01.11.2011р. до 01.11.2016 р.
4.2. Даний Договір після закінчення п'ятирічного терміну автоматично 

вважається продовженим на наступний п'ятирічний термін, якщо жодна зі Сторін 
за 6 місяців до закінчення дії цього Договору не повідомить у письмовій формі 
іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ
5.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання.
5.2. Сторони обмінюються наявними у них інформаційними матеріалами, які 

безпосередньо стосуються даного договору.
5.3. Договір укладено у чотирьох примірниках -  по два для кожної сторони, 

які мають однакову юридичну силу.
5.4. Зміни до Договору оформлюються додатковими угодами.

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Глухівський національний 
педагогічний університет 
імені Олександра Довженка 
вул. Києво-Московська, 24, 
м.Глухів, 41400 тел. (05444) 2-33-06 
Завідувач кафедри педагогіки і 
методики технологічної освіти

Ь і______ Л.З. Шильман
Завідувач кафедри інноваційних 
освітніх технологій та профорієнтологі 

 ̂ ____ В.П. Зінченко

Рівненський державний 
гуманітарний університет

вул. С. Бендери, 12, м.Рівне, 33028 
тел. (0362) 22-11-18 
Завідувач кафедри професійної 
педагогіки і трудової підготовки 

и(уіг*і/у М.С. Янцур


