
УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

між ДВН3 «Донбаський державний педагогічний університет» 
та Хмельницьким національним університетом

1. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ СПІВПРАЦІ

Хмельницький національний університет, надалі Університет, в особі 
ректора, професора Скиби М.Є., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», надалі -  Університет, в 
особі ректора Омельченко С.О., що діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі 
Сторони) уклали угоду про співпрацю (далі Угода) у галузі професійної педагогіки 
з метою здійснення співпраці та встановлення зв’язків з навчальними закладами, 
обміну досвідом і взаємного інформування з питань організації навчального 
процесу, сумісного ведення наукових досліджень, проходження стажування, 
підвищення кваліфікації, участі в методичних семінарах, наукових конференціях 
тощо.

2. НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ

2Л. Спільна наукова робота.
Сторони зобов’язуються брати участь в освітніх проектах, погоджувати 

тематику та проводити сумісні наукові дослідження у галузі професійної 
педагогіки. Публікувати результати спільних науково-дослідних досліджень. 
Творчими колективами науково-педагогічних працівників спільно розробляти та 
видавати навчальну літературу.

2.2. Взаємне інформування про наукові заходи.
Сторони обмінюються запрошеннями на наукові заходи з метою 

забезпечення участі в них представників закладу-партнера, підвищення 
кваліфікації професорсько-викладацького складу та інтенсифікації обміну 
досвідом та результатами наукових робіт.

2.3. Обмін досвідом викладання і лекторами
Сторони сприяють розвитку обміну лекторами і науковцями на короткі і 

тривалі терміни для читання лекцій, проведення спецкурсів і наукової роботи. 
Обмін здійснюється на основі індивідуальних запрошень і залежно від потреб та 
можливостей Сторін.

2.4. Обмін студентами і аспірантами
Сторони здійснюють обмін здобувачами вищої освіти. Конкретні питання з 

обміну Сторони фіксують в окремому протоколі, який є складовою частиною 
Договору.

2.5. Обмін літературою
Сторони здійснюють обмін навчально-методичною та науковою літературою 

через свої бібліотеки, а також передбачають публікацію важливих наукових робіт 
у відповідних наукових або періодичних виданнях закладу-партнера.



2.6. Стажування
Сторони створюють сприятливі умови для проходження стажувань та 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в структурних 
підрозділах закладів-партнерів згідно із узгодженими з іншою Стороною 
програмами і тематикою.

3. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів.
3.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цієї Угоди в межах 
взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України.
3.2. Усі спірні питання, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом 
переговорів з урахуванням прав та інтересів Сторін.

4. Прикінцеві положення.

4.1. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту підписання 
Сторонами та скріплення підписів печатками.
4.2. Перелік напрямів співпраці й обов’язків сторін не є вичерпним і може бути 
поповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими 
умовами.
4.3. Зміни і доповнення до цієї Угоди, а також усі додаткові угоди, додатки до нього 
вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і 
підписані уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками.
4.4. Термін дії цієї Угоди є безстроковим. Кожна із Сторін має право розірвати цю 
Угоду в односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій 
формі.
4.5. Ця Угода не передбачає фінансових зобов’язань Сторін.
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