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Національний університет «Запорізька політехніка», в особі ректора 
професора Сергія Борисовича Бєлгкова, який діє на підставі Статуту, з одного 
боку, та Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. 
Короленка, в особі ректора професора Миколи Івановича Степаненка, який 
діє на підставі Статуту, з іншого боку (надалі спільно -  Сторони), зважаючи 
на необхідне поширювати інноваційний досвід та наукові розробки у 
науковій сфері та освітньому процесі, складають угоду про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1. Сторони домовляються спільно діяти з метою об’єднання зусиль у 
вирішенні завдань і проблем науково-дослідної, навчально-методичної 
діяльності та виховної роботи зі студентами, обміну досвідом в означеній 
сфері, впровадженні інноваційних технологій виховання.

1.1. Сторони зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної 
особи за такими основними напрямками діяльності: и й
-  обмін науковою інформацією, навчальними та методичними матеріалами, 
публікаціями, спеціальними комп’ютерними програмами;
-  обмін науково-педагогічними кадрами, аспірантами щодо вивчення 
наукового досвіду, питань організації підготовки кадрів, навчання, а також 
читання лекцій і проведення занять;
-  підготовка, підвищення кваліфікації, стажування на безоплатній основі 
науково-педагогічних кадрів; н,;;у
-  апробація і впровадження результатів наукових досліджень аспірантів,і 
докторантів;

-  спільна підготовка навчальних посібників, наукових праць та інших видань 
наукового і методичного характеру, рецензування наукової та навчальної 
літератури, монографій, дисертаційних досліджень на прохання однієї г*зі 
Сторін;
-  надання можливостей публікуватися у виданнях іншої Сторони. и:;



1.2. Спільна діяльність буде здійснюватися без об’єднання 
фінансових вкладів Сторін.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

З метою реалізації положень розділу І цієї угоди Сторони:
-  здійснюють за домовленістю спільні розробки наукових проблем в галузі 
теорії виховання, обмін науковою літературою, підручниками та 
посібниками;
-  обґрунтовують напрями, розробляють програми спільних науково- 
дослідних робіт, за необхідності укладають між собою загоди щодо їх 
виконання;
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-  залучають до виконання спільних наукових досліджень провідних 
вітчизняних і зарубіжних вчених та висококваліфікованих працівників, 
забезпечують їх виконання сучасним науковим обладнанням і матеріалами;
-  відряджають фахівців для вивчення і впровадження інноваційного досвіду, 
стажування, підвищення кваліфікації;
-  проводять спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари;
-  у співавторстві друкують наукові праці; ,. .
-  інформують одна про свою діяльність, важливі події у науковому житті, 
навчально-виховну роботу та інші заходи, що торкаються напрямків 
діяльності, передбачених даною угодою. , ух

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 1Ч>

3.1. Сторони не несуть відповідальності за зобов’язання іншої 
Сторони, якщо вони не пов’язані зі здійсненням передбаченої угодо^о 
діяльності.

3.2. Усі непередбачені питання, які пов’язані з виконанням цієї угоди, 
вирішуються шляхом укладання відповідних угод між Сторонами.
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4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ к;ь

4.1. Усі спори, які виникають у процесі укладання, виконання та 
розірвання цієї угоди, вирішуються Сторонами відповідно до чинного 
законодавства України.



5. ТЕРМІН Д ії УГОДИ

5.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання та діє 
протягом п’яти років.

5.2. Дія даного договору автоматично продовжується на п’ять років, 
якщо жодна із Сторін не пізніше як за два місяці до закінчення строку дії 
Договору не повідомить у письмовому вигляді іншу Сторону про своє 
бажання припинити дію даного Договору.

5.3. Даний договір може бути розірвано до закінчення строку його дії, 
на вимогу однієї із Сторін, при цьому Сторона, яка ініціює розірвання 
Договору повинна повідомити про це іншу Сторону за десять днів до дати 
розірвання Договору.
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