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Кафедра психології та педагогіки Хмельницького національного університету, в
особі завідувача кафедри Потапчука Євгена Михайловича, який діє на підставі Положення
про кафедру, з однієї сторони, та кафедрою психології та соціально-гуманітарних
дисциплін Державного університету інфраструктури та технологій, в особі в.о. завідувача
кафедри Баранинка Михайла Васильовича, який діє на підставі Положення про кафедру, з
іншої сторони, та іменовані разом у подальшому «Сторони», зважаючи на необхідність
вирішення першочергових завдань освітньої та соціальної політики держави, уклали
Угоду про співробітництво, яка заснована на рівноправному партнерстві, про таке:
1. Предмет і мета угоди
Предметом і метою угоди є спільна діяльність Сторін у сфері освіти та науки,
сприяння
ефективному
функціонуванню
систем
вищої
освіти.
підготовка
висококваліфікованих фахівців з вищою освітою та наукових кадрів вищої кваліфікації,
двостороннє підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників на
безкоштовній основі.
2. Основні напрями співпробітництва Сторін
Сторони співпрацюють за цією Угодою у таких напрямах:
2.1. Розроблення та обмін навчальною літературою, навчально-методичними
посібниками, підготовка спільних наукових монографій, науково-методичних видань,
науково-популярних публікацій, статей тощо.
2.2. Обмін досвідом та інформацією з навчально-методичної роботи.
2.3. Рецензування наукових робіт та навчально-методичних матеріалів.
2.4. Розробка, узгодження, координація та впровадження навчальних планів і
програм підготовки, перепідготовка та підвищення кваліфікації викладачів кафедр
відповідно до існуючих проектних програм, двосторонні стажування професорськовикладацького складу.
2.5. Сприяння у поширенні інформації про наукові праці, методичні розробки,
публікації Сторін.
2.6. Обмін досвідом організації та методики проведення занять, використовуваних
освітніх технологій.
2.7. Реалізація спільних наукових та освітніх програм, проектів.
2.8. Проведення спільних наукових досліджень з актуальних напрямів діяльності
Сторін, у тому числі спрямованих на наукове забезпечення вирішення найважливіших
проблем у системі освіти.
2.9. Залучення студентів, магістрантів та аспірантів Сторін до науково-дослідної
роботи за пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових
досліджень.
2.10. Реалізація спільних проектів, курсів, семінарів з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців.

2.11. Організація і проведення спільних науково-практичних та науковометодичних симпозіумів, конференцій, семінарів та інших заходів.
2.12. Публікація наукових, навчальних і методичних матеріалів за результатами
виконання спільних робіт.
2.13. Обмін досвідом з питань внутрішнього управління та міжнародної діяльності
вищих навчальних закладів.
2.14. Сприяння у співпраці молодіжних громадських організацій та органів
студентського самоврядування закладів.
2.15. Участь у спільних програмах, проектах, грантах з метою забезпечення
академічної мобільності учасників освітнього процесу, а саме, можливість навчатися,
викладати, стажуватися, проводити наукову діяльність.

3. Зобов’язання Сторін
3.1. Сторони діють у межах і суворо дотримуються чинного законодавства України,
зберігають конфіденційність інформації, службову таємницю, отриману в процесі
співпраці. Матеріали, інформація, технічні й інші засоби, одержані відповідно до цієї
Угоди, можуть бути передані третій особі тільки за письмовою згодою Сторони, яка
визнала їх такими, що мають таємний чи конфіденційний характер.
3.2. Сторони забезпечують необхідні умови для:
3.2.1. Оновлення та розширення знань, формування нових професійних
компетентностей
у
психолого-педагогічній,
науково-дослідній,
організаційноуправлінській діяльності.
3.2.2. Засвоєння інноваційних технологій, форм, методів і засобів навчання.
3.2.3. Вивчення педагогічного досвіду викладання у вищій школі, методів
управління структурними підрозділами ЗВО, ознайомлення з досягненнями науки, освіти
та культури й перспективами їх розвитку.
3.2.4. Розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу
ЗВО, впровадження у практику навчання найкращих досягнень науки, освіти та культури.
3.2.5. Застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що
передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних,
інформаційно-комунікативних технологій навчання у ЗВО.
3.3. Сторони організовують підвищення кваліфікації (стажування) працівників
згідно із затвердженим індивідуальним планом стажиста та забезпечують їх навчання
висококваліфікованими фахівцями з числа науково-педагогічних кадрів.
3.4. Сторони надають можливість для ознайомлення працівниками під час навчання
з організацією навчально-методичної та науково дослідної роботи у відповідному
структурному підрозділі.
3.5. Сторони можуть здійснювати інші організаційні заходи щодо навчання
працівників.
3.6. Всі питання, проблеми та розбіжності, які можуть виникнути у процесі
співпраці, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних конструктивних
перемовин, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цього Договору.

4. Строк дії угоди
4.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє упродовж
5 років. У разі відсутності заяви однієї зі Сторін за цією Угодою про припинення або
зміну умов цієї Угоди протягом одного місяця після закінчення строку її дії, Угода
вважається продовженою на такий самий строк і на тих самих підставах, які передбачені
цією Угодою.

4.2. Угода може бути достроково розірвана за погодженням сторін.
5. Тиші умови
6.1. Ця Угода не створює матеріальних та фінансових зобов’язань для Сторін.
6.2. За погодженням Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни й доповнення,
які оформлюються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками
обох Сторін і становитимуть невід’ємну частину Угоди.
6.3. При реорганізації чи перейменуванні однієї зі Сторін, її права та обов’язки,
передбачені цією Угодою, за погодженням Сторін, передаються правонаступнику.
6.4. Угоду укладено у двох примірниках українською мовою, які мають однакову
юридичну силу і зберігаються у кожної Сторони.
6.5. Угода вступає в силу з моменту її підписання.

6. Реквізити та підписи Сторін
Кафедра психології та педагогіки
Кафедра психології та соціальноХмельницького
національного гуманітарних дисциплін
університету
Державний університет інфраструктури
та технологій

29016, вул.Інститутська, 11
м. Хмельницький, Україна
Код ЄДРПОУ 02071234
Тел.: (0382) 67-42-65
Факс: (0382) 67-42-65
E-mail: kafedrapip@ukr.net

04071, вул. Кирилівська, 9
м. Київ, Україна
Код ЄДРПОУ 41330257
Тел./факс: (044) 463-74-70, 482-51-26
E-mail: kafedrapsgd@gmail.com
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