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ДОГОВІР

про наукове співробітництво

Кафедра педагогічного менеджменту та педагогіки вищої школи
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
{далі - кафедра педагогічного менеджменту та педагогіки вищої школи
СумДПУ імені А. С. Макаренка) в особі завідувачки кафедри, професора
Козлової Олени Григорівни, з однієї сторони, і Політехнічний технікум
Конотопського інституту СумДУ в особі директора Гребеник Тетяна
Вікторівна, з іншої сторони, з метою реалізації законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», національної доктрини розвитку освіти та інших
нормативно-правових документів, спрямованих на підвищення рівня
підготовки фахівців до здійснення науково-педагогічної діяльності, уклали
цей договір у напрямку реалізації певних науково-педагогічних заходів з
метою покращення навчально-виховних та науково-методичних заходів,
активізації співпраці науковців і практиків, підвищення рівня підготовки
фахівців до здійснення науково-педагогічної діяльності.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони домовилися про співробітництво, що грунтується на
принципах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів у галузі освіти і
науки з метою раціонального використання інтелектуального та матеріального
потенціалу особистості, забезпечення ефективності управління кафедрою
завдяки запровадженню інноваційних технологій, зокрема мережевих,
стабільного розвитку та підвищення конкурентоспроможності кафедри в
освітньому просторі.

1.2. Авторські права на ноу-хау, якими володіють Сторони, є їх
власністю. Авторські права на спільні розробки Сторони визначають шляхом
переговорів і оформлюють належним чином згідно з чинним законодавством
України і внеску кожної із сторін у авторський доробок.

II. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1, Організація проведення досліджень з формування та розвитку
освітньої політики, державно-громадського управління, що мають спільний
інтерес.
2.3. Розробка та апробація заходів, інформаційних і педагогічних
технологій, спрямованих на розвиток і активізацію саморозвитку особистості.
2.4. Експериментальне
впровадження
сучасних
інноваційних
технологій, моделей і механізмів державно-громадського управління, що
забезпечують ефективність процесу управління.
2.5. Розробка, теоретичне обгрунтування та апробація навчальних
програм, тренінгів-семінарів для суб’єктів договору з опанування технологіями
менеджменту та активізації саморозвитку викладачів, студентів, магістрантів,
здобувачів наукових ступенів, механізмів управлінського супроводу освітніх
процесів.
2.6. Обмін виданнями, документацією, дидактичними матеріалами, що
стосуються сфери освіти і науки, а також інформацією про реалізацію
інноваційних освітніх проектів і програм у сфері економіки та управління
освітою на різних рівнях їхнього здійснення.
2.7. Здійснення спільної підготовки навчальних посібників, наукових
праць та інших видань наукового й методичного характеру, рецензування
наукових робіт магістрантів, аспірантів та докторантів наукової та навчальної
літератури, монографій, дисертаційних досліджень.
2.8. Надавати бази для проходження стажування магістрантами та
підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками.

III. ФОРМИ РОБОТИ

Спільна діяльність:
3.1.
Спільні засіданні кафедри педагогічного менеджменту та
педагогіки вищої школи СумДПУ імені А.С.Макаренка та
Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ.
3.2.
Семінари, круглі столи, форуми та інші форми науковопедагогічної роботи.
3.3.
Експертизи отриманих результатів досліджень.

з

3.4.
Спільні засідання співробітників Політехнічного технікуму
Конотопського інституту Су.мДУ і науково-педагогічного колективу
СумДПУ імені А.С.Макаренка.
3.5.
Реалізація спільних інноваційних стратегій, програм і проектів.
3.6.
Забезпечення стажування (педагогічної практики) магістрантами
та підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками.

IV. ПРАВА СТОРІН.

4.1. Для реалізації даного Договору Сторони мають право здійснювати
будь-які дії, що не суперечать діючому законодавству України та положенням
Статутних документів Сторін.
4.2. Для фінансування заходів, спрямованих на реалізацію Даного
Договору, Сторони можуть використовувати свої кошти та майно, а також
спонсорські кошти.
4.3. Кожна із Сторін може залучати до виконання даного Договору треті
Сторони.
V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. В усьому, що стосується даного Договору, Сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства України.

VI. СТРОК Дії, УМОВИ, ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

6.1. Цей Договір набирає чинність з моменту підписання її Сторонами і
кінцевим строком дії не обмежується.
6.2. Умови Договору зберігають силу протягом всього Строку Дії
Договору.
6.3. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце тільки за
погодженням Сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються
Сторонами протягом ЗО (тридцяти) днів.
6.4. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із Сторін за рішенням
арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.5. Договір не може бути розірваний протягом навчального року (якщо
Сторони спільно забезпечують навчальний процес).
6.6. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором,
регламентуються чинним законодавством України.
6.7. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні тільки в тому
випадку, якщо вони виконані у письмовому вигляді і підписані

