
ДОГОВIР NgЩОР
про спiвпрацю в сферi науково-методичноi роботи в транспортнiй галузi

м. Запорiжжя об О9 2019 року
Нацiональний унiверситет <Запорiзька полiтехнiка> в особi ректора унiверситету

Белiкова Сергiя Борисовича з однiеi сторони, що дiс на пiдставi Статуту, та Науково-
методичний центр професiйно-технiчноi освiти у Запорiзькiй областi (налалi - (НМЦ
ПТО у Запорiзькiй областi>) в особi директора Паржницького Олександра
Вiкторовича, з другоi сторони, уклали договiр про таке:

1. Предмет договору
1.1. Поглиблення спiвпрацi науково-педагогiчних працiвникiв в сферi науково-

методичноi роботи в транспортнiй галузi з метою пiдвищення ефективностi та

результативностi освiтньо-виховного процесу.
1.2. Проведення спiльних з кафедрою транспортних технологiй Нацiона_пьного

унiверситету <Запорiзька полiтехнiка> науково-практичних конференцiй, ceMiHapiB, нарад,
практикумiв з проблем впровадження iнновацiйних технологiй навчання.

1.3. Реалiзацiя за домовленiстю iнших спiльних дiй, спрямованих на поглиблення
спiвпрацi мiж договiрними Сторонами, i якi не суперечать чинному законодавству.

2. Зобов'язання cTopiH
2.1. Спiвпраця CTopiH вiдповiдно до своiх CTaTyTiB та законодавства на ocHoBi

рiвноправностi i взаемноi вигоди у сферi науки та освiти.
2.2. Сприяння створенню умов для здобуття якiсноi освiти та досвiду громадськоТ

роботи, пiдтримка сдиноТ концепцiТ освiтянських програм i проектiв, що реалiзуються в
MicTi та областi.

2.З. Надання взаемноТ допомоги щодо забезпечення i розробки навчiшьно-
методичноi лiтератури в транспортнiй галузi.

2.4. Надання методичноi допомоги стосовно
Lдно до концепцii новоТ доктрини освiти.
2.5. Участь у проведеннi спiльних наукових

новацiй у змiстi i методах навчання

дослiджень в галузi транспорту за
!женими програмами.

Популяризацiя професiйноТ, у т.ч. неформальноi освiти в MicTi та областi.
Проведення консультацiй для керiвникiв та педагогiчних працiвникiв з питань
навчiIльно-виробничоi та навчiIльно-виховноi роботи, зокрема розробки

2.6.
2,7.

lовоТ,

етодичного та iнформацiйного забезпечення навчаJIьно-виробничого i освiтньtl-
вного процесу.

2.8. Органiзацiя та шроведення спiльних науково-практичних, навчально-
дичних конференцiй, ceMiHapiB, тренiнгiв за узгодженими з кафедрою транспортних

технологiй Нацiонального унiверситету <Запорiзька полiтехнiка> програмами.

3. Строк дiТдоговору
3.1. Щоговiр е безстроковим i автоматично продовжусться на повний календарний

piK, якIцо жодна iз cTopiH не повiдомить про бажання його припинення.
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Зав. кафедри транспортних технологiй


