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Національний університет «Запорізька політехніка», в особі ректора
Бєлікова Сергія Борисовича, що діє а підставі Статуту, з однієї сторони, та
Комунальний заклад «Багатопрофіль1’ М навчально-реабілітаційний ресурснометодичний
центр
корекційної
ооооти та інклюзивного
навчання»
Дніпропетровської обласної ради, < особі директора Родименко Ірина
Миколаївна, що діє на підставі С т а 1; Г/, з другої сторони, іменовані надалі
„Сторони”, уклали цей Договір про нас.упне.
I. Предм е т Договору
1.1. Предметом Договору про с і £>*ірацю є взаємодія Сторін з напрямків,
що мають взаємний інтерес в питання? ц \цо:
1.1.1. підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів закладів корекційної та інклюзив ної освіти;
1.1.2. розвитку навчальної, мето: гчної і наукової діяльності Сторін та їх
структурних підрозділів.
1.2. Засобом співпраці є п г іримка контактів між Національним
університетом «Запорізька політехнік г : та КЗ «Багатопрофільний навчальнореабілітаційний ресурсно-методичний ] тр корекційної роботи та інклюзивного
навчання» в галузі освіти і науки.
II. Фори і ( півпраці
2.1. Сторони є вільними у вибор’ І» >рм співпраці, до яких відносяться:
2.1.1. профорієнтаційна робота з педагогами спеціальних та інклюзивних
закладів, які не мають фахової спеці&т; .кої освіти, з метою стимулювання їх до
одержання фахової освіти;
2.1.2. проведення виробничих а переддипломних практик студентів
спеціальностей 016 «Спеціальна освіта ■>т і 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;
2.1.3. організація спільних на} *о шх досліджень за взаємоузгодженою
тематикою;
2.1.4. організація та проведення с іференцій, семінарів, круглих столів з
проблем корекційної та інклюзивної ос е і а;
2.1.5. підготовка та рецензувань; гавчальних і методичних посібників у
галузі корекційної та інклюзивної осві ' і
2.1.6. обмін науковою, навчальне ^тодичною літературою та інформацією
щодо навчальних планів і програм.
III. Права та -і %в’язки Сторін
3.1. Бажаючи розширити співпрз її о у навчальній, методичній і науковій
діяльності Сторони зобов’язуються:

3.1.1. надавати один одному базу І практичні послуги;
і..- - .....
3.1.2. обмінюватись різними видами навчально-методичної документації
(навчальні плани, програми, методичні посібники);
3.1.4. направляти висококваліфікованих викладачів для навчальних занять і
організації консультацій;
3.1.5. регулярно обмінюватись інформацією та проводити сумісні науковотеоретичні і прикладні дослідження в галузі освіти, впроваджувати їх в практику
освітньої системи;
3.1.6. організовувати та проводити спільні майстер-класи, науковометодичні, науково-практичні конгреси, конференції, семінари тощо;
3.1.7. обмінюватись досвідом з впровадження експериментальної
діяльності на базі загальноосвітніх навчальних закладів;
3.1.8. взаємно поважати ділову репутацію та виконувати умови Договору.
3.2. Сторони володіють рівнкмц правами, виконуючи взяті на себе
зобов’язання особисто, або із залученням творчих осіб.
3.3. Сторони співпрацюють з питань впровадження та використання
сучасних інформаційно-комунікаційних, інноваційних, інтерактивних технологій
у навчально-виховному процесі
3.4. Сторони мають право виступати з ініціативою про внесення змін до
цього Договору, продовжувати його та здійснювати співробітництво в інших
питаннях у галузі науки і освіти.
IV. Особливі умови Договору
4.1. У випадку реорганізації Сторін права і обов’язки переходять до
правонаступника без переукладення Договору.
4.2. Сторони здійснюють співробітництво на принципах рівноправності
партнерства, взаємоповаги і взаємодопомоги та на інших дипломатичних
принципах взаємовідносин.
4.3. Сторони вживають всіч можливих заходів для зміцнення
взаємовідносин, розвитку співробітництва та утримуються від дій, які можуть
заподіяти шкоди діловій репутації.
V. Термір дії Договору
5.1. Цей Договір набуває чиннос ”ьз моменту підписання його Сторонами і
діє протягом п ’яти років з «1» грудня 2^19 р. по «1» грудня 2024 р.
5.2. В разі, якщо Сторони Договору за два місяці до його закінчення не
заперечують щодо припинення договірних відносин, Договір вважається
пролонгований на той самий термін і на тих же умовах.
5.3. Будь-які зміни і доповнення до Договору дійсні тільки за умови, що
вони зроблені у письмовій формі ш іяхом підписання Сторонами додаткової
угоди.
5.4. Додаткові види співробітництва можуть бути закріплені окремими
договорами.
VI. Заключні умови
6.1.
Даний Договір складений -. двох оригінальних примірниках,
одному для обох Сторін, кожний з які ; л ає однакову юридичну силу.
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6.2.
Взаємовідносини Сторін не врегульовані цим Договором, регулюютьсячинним законодавством України.
VII. Юридичні адреси Сторін:

Національний університет
«Запорізька політехніка
69063 м. Запоріжжя
вул. Жуковського, 64
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