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Довженка в особі ректора професора Олександра Івановича Курка, який діє на 
підставі Статуту Глухівського НПУ ім. О. Довженка, з одного боку, та 
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка в особі 
ректора професора Миколи Івановича Степаненка, який діє на підставі Статуту 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, з 
іншого боку (надалі спільно -  Сторони), уклали угоду про таке:

І. ПРЕДМЕТ УГОДИ
Предметом Угоди є співробітництво у сфері підвищення ефективності 

освітньої діяльності та науково-дослідної роботи з метою вдосконалення 
освітнього процесу.

II. МЕТА НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Для реалізації предмета Угоди Сторони домовляються здійснювати:
-  організацію і проведення науково-педагогічних досліджень з актуальних 

проблем теорії та історії педагогіки, педагогіки вищої школи, методики 
професійної освіти;

-  апробацію і впровадження результатів наукових досліджень аспірантів і 
докторантів;

-  підготовку, підвищення кваліфікації, стажування науково-педагогічних
кадрів;

-  спільне проведення методологічних семінарів, науково-практичних 
конференцій, педагогічних читань та інших заходів;

-  публікацію наукових праць у науково-педагогічних виданнях іншої 
Сторони.

ІИ.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Сторони зобов'язуються спільно діяти на засадах взаємної вигоди для 

досягнення спільних цілей у відповідності до статутних завдань кожної зі Сторін 
цієї Угоди.



У процесі виконання намічених окреслених цілей Сторони прагнутимуть 
будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту 
інтересів один одного.

Пункти Угоди будуть реалізовуватися професорсько-викладацьким та 
науковим складом кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка і кафедри 
загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г Короленка.

Кожна зі сторін-учасниць угоди несе відповідальність за виконання її та 
призначає своїх представників для координації спільної діяльності. Від 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка -  завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 
педагогічних наук, професор Г.В. Луценко. Від Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка -  завідувач кафедри загальної 
педагогіки та андрагогіки, доктор педагогічних наук, доцент О.Ю. Ільченко.

IV. УМОВИ ДІЇ УГОДИ
Угоду складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що 

мають однакову юридичну силу.
Угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами.
Угода дійсна протягом п ’яти років з моменту підписання. Анулювання 

Угоди можливе лише з ініціативи однієї зі Сторін, про що одна зі Сторін має 
сповістити іншу письмово за три місяці до завершення терміну дії Угоди. За 
відсутності такої інформації (заяви) Угода продовжується на п'ять років на умовах, 
передбачених на момент укладання.

За взаємною згодою Сторін до Угоди може бути внесено зміни і доповнення 
в письмовій формі.

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Глухівський національний 
педагогічний університет 
імені Олександра Довженка 
вул. Києво-Московська, 24 
м. Глухів, Україна 41400 
тел. (05444) 234-74

Полтавський національний

е-піаіі: gdpu@sm.ukrtel.net 
Відповідальний виконавець:
завідувач кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти, доктор

виконавець:

педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка 
вул. Остроградського, 2 м. Полтава, 
Україна 36000 
тел. (0532) 56-23-16 
e-mail: allmail@pnpu.edu.ua 
Відповідальний виконавець:
завідувач кафедри загальної 
педагогіки та андрагогіки, доктор

виконавець:
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