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запорiзький нацiональний технiчний унiверситет, нада.гli Унiверситет, в особi
ректора унiверситеry Белiкова Сергiя Борисовича з однiеi сторони, що дiе на

пiдставi Статуту,

та

Запорiзького професiйного лiцею

транспорту, надалi Лiцей,
Васильовича, що дiе на

В

за.гriзничного

особi директора лiцею Трипака Василя

пiдставi au'

i-,/

.ry

укJIЕlли цю угоду про наступне:

1.

Предмет угодп

здiйснення взаемодii навч€lльних закладiв: Унiверситету та Лiцею з метою
забезпечення наступностi освiтнього процесу, соцiальноi адаптацii ylHiB до

умов навчЕtльноi дiяльностi в Унiверситетi.
2. Зобов'язання cTopiH

2.1 Лiцей зобов'язу€ться:

2.1.| Орiентувати учнiв на вступ та подчшIьше навчанЕя до Унiверситету.

2.|.2 Забезпечувати 1"rHiB сукупнiстю знанЬ i навичок,
навчальною црогр€lN,lою,

передбаченlD(

вiдповiдно до вимог державного освiтнього ст€лндарту.

2.1.з Проводити профорiентацiйну роботу з )лнями, з уржуванням планiв
Унiверситету з пiдготовки фахiвцiв з вищою освiтою.
2.1.4 Органiзувати спiльнi з Унiверситетом перевiрки знань i yMiHb 1"rHiB.
2.I.5 За запитами УнiверситетУ надаватИ iнформаЦiю прО успiшнiСТЬ 1"rHiB.
2.2 Унiверситет зобов'язуеться

:

2.2.| Приймати на подальше навчанНЯ
середню ocBiTy,

1^lHiB

Лiцею, якi отримulли повну

на пiдставi документiв необхiдних для вступу, та

резулътатаN,Iи конк).рсного вiдбору.

за

2.2.2 Органiзувати навчання 1^lHiB Лiцею на пiдготовчих Kypcilx Унiверситету
на загальних умов€lх з метою успiшного скJIадання

2.2.з Сприяти вступу випускникiв Лiцею до
спецiа.гlЬнiстЮ

275

зно

при вступi до

знту

<<Транспортнi технологii>>

знту.

для навчання

цIляхом

за

надання

консульТацiйноТ допомогИ та пiльГ у рамках чинного законодавства УщраiЪи
та дiючих нормативних документiв.

2.2.4 НаДаВати технiчну та iнформацiйно-технiчну пiдтримку навч€}JIьного
ПРОЦеСУ

Лiцею ДJIя проведення необхiдних навчальних занять. Проводити

заняття викJIадачами Унiверситету.

2.2.5 Залу^rати обдарованих 1"rHiB Лiцею до спiльноТ HayKoBoi роботи на
кафедрах Унiверситету.

2.2.6 СПРияти

В

органiзацii культурно-оздоровчих, науково-пiзнавальних

заходiв, що проводить Лiцей.
2.2.7 Органiзувати eKcKypcii для yrHiB Лiцею до Унiверситету.

2.2.8 ОрганiзУвати рекламнi кампанiТ )чням Лiцею для пiдвищення свого
рейтинry серед майбутнiх абiтурiентiв.
3.

3.1 Сторони несуть

Вiдповiдальнiсть cTopiH

вiдповiдшlьнiсть

за

невиконaлння

або

неналежне

ВИКОНаННЯ ВЗЯТих на себе зобов'язань вiдповiдно до чинного законодавства.

Строк дii угоди
4.1 УгОда набирае чинностi з моменry пiдписання ii Сторонами i дiе протягом
П'яТи poKiB. Якщо за мiсяць до закiнчення TepMiHy дii угоди жодна зi CTopiH
4.

не виступила

з

iнiцiативою про припинення iT

дii, угода

пролонгованою на тих же умовах i на той же перiоду часу.

вважаеться

5.

Змiна i розiрвання угоди

Bci змiни та доповнення до цiеi угоди вносяться за згодою cTopiH.
5.2 Дiя Угоди може бути припинена достроково за письмовою згодою
5.1

CTopiH. Пропозицiя про дострокове припинення мае бути
розглянута iншою
Стороною протягом 15 днiв з моменту зверненЕя.

б.

б.1

Вирiшення спорiв

У разi

винИкненнЯ суперечОк з питаНь, передбачениХ цiеЮ
угодою або у
зв'язку з ним, Сторони вживатимуть Bcix заходiв до ix вирiшення цIляхом
переговорiв.
6.2.

У разi

неможJIивостi вирiшення зазначених спорiв IIIJUгxoM переговорiв,

вони будуть

вирiшуватися

в

порядку, встановпеному

чинним

законодавством.

Iншi умови
7.| LIя угода складена в двох оригiнагlьних примiрника)ь по одному для
7.

кожноi з CTopiH.

8. Мiсцезнаходження та пiдписи CTopiH

знту

зплзт

адреса: 6906З, м. Запорiжжя,

адреса: 69095, м. Запорiжжя,

вул. Жуковського, 64

вул. Семафорна,

тел. (0б1)764-25-06

тел. (0612) б3-З6-30
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