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м. Суми « /? /»  # 4? ________2 0 ^ р.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка (далі за текстом «Університет») в особі ректора Курка Олександра
Івановича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Навчально-методичний 
центр професійно-технічної освіти у Сумській області (далі за текстом -  
«Центр») в особі директора Чхайло Олени Миколаївни, що діє на підставі 
Статуту, з іншого боку, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна 
окремо -  «Сторона») уклали цей Договір про нижче зазначене:

1. Предмет Договору

1.1. Сторони домовилися про співробітництво, що ґрунтується на 
принципах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів в галузі освіти і 
науки з метою раціонального використання інтелектуального та матеріального 
потенціалу Сторін для забезпечення їх стабільного розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності, організації та проведення дослідно-експериментальних 
робіт, здійснення науково-методичного супроводу навчального процесу, 
впровадження результатів науково-дослідних робіт в практику, підвищення 
професійного рівня методистів та педагогічних працівників, забезпечення 
високого рівня якості професійно-технічної освіти.

1.2. Договір не передбачає фінансових зобов'язань сторін і реалізується за 
принципом співробітництва на паритетних засадах. Регулювання фінансових 
відносин сторін здійснюється на основі діючого законодавства (контракти, 
договори, трудові домовленості тощо).

2. Обов'язки Сторін

2.1. Вживати заходів щодо створення сприятливих умов для найбільш 
ефективного використання наявного інтелектуального потенціалу Університету 
та Центру.

2.2. Брати спільну участь у проведенні науково-дослідних робіт, 
експериментальних досліджень, узагальнювати і представляти в наукових 
виданнях результати спільної дослідно-експериментальної діяльності.

2.3. Організовувати спільні наукові, науково-практичні семінари та 
конференції.

2.4. Здійснювати спільну видавничу діяльність, обмінюватись власними 
публікаціями.

2.5. Сприяти підвищенню професійного рівня методистів та педагогічних 
працівників.

2.6. Створювати спільні творчі робочі групи для вирішення складних питань 
науково-дослідного характеру та розроблення навчально-методичних комплексів, 
підручників та посібників для використання в навчальному процесі.

2.7. Сприяти підготовці наукових кадрів через аспірантуру Університету.



3. Відповідальність і вирішення спорів

3.1. Сторони несуть відповідальність за виконання зобов’язань, 
передбачених цим Договором, згідно з чинним законодавством.

3.2. Спірні питання вирішуються шляхом переговорів або письмовою 
регламентацією співробітництва у вигляді додаткового протоколу узгодження дій.

4. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і 
кінцевим строком дії не обмежується.

4.2. За взаємним погодженням Сторони можуть змінити термін дії, предмет 
та обов’язки сторін даного договору.

4.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.
4.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним 

законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за 
домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

4.5. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються 
чинним законодавством України.

4.6. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має 
однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
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