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Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського, в особі ректора ЗАГІРНЯКА Михайла Васильовича, який 
діє на підставі Статуту та Кременчуцький педагогічний коледж імені 
А.С. Макаренка, в особі директора КРУПІНОЇ Лесі Валентинівни, яка діє на 
підставі Статуту (надалі - Сторони), домовились об’єднати власні зусилля, 
використати всі наявні можливості та ресурси на умовах спільної координації 
та уклали цей Договір про співпрацю (далі - Договір), предмет якого 
викладено нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Сторони домовились про співпрацю, з метою забезпечення 
національної кредитної мобільності, яка полягає у взаємному обміні досвідом 
з метою покращення якості підготовки фахівців, закріплення їхніх 
теоретичних знань на практиці. Ця співпраця посилить підвищення якості 
підготовки фахівців, а також процес інтеграції між наукою, освітою 
та практичним використання знань, взаємовигідного поєднання наукового 
потенціалу з практичним досвідом роботи, задоволення потреб і запитів 
структурних підрозділів Сторін.

1.2 У силу необхідності, Сторони відповідно до власних статутів на 
основі рівноправ’я та взаємної зацікавленості, будуть розвивати взаємовигідне 
співробітництво у галузях, які представляють взаємний інтерес з метою 
їх наукового та освітнього удосконалення.

1.3 Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовилися спільно 
діяти з метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань щодо підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників, здійснення наукових 
і інформаційних зв’язків з актуальних проблем науки й освіти 
та євроінтеграційних процесів управління, впровадження результатів наукових 
досліджень у навчальний процес.

1.4 3а необхідності, Сторони організовуватимуть спільні заходи, а також 
сприятимуть співпраці в наукових проектах та програмах, у розвитку 
та використанні сучасних інформаційних технологій, обмін досвідом та 
надання консультацій між Сторонами, що покращить розвиток управлінської 
академічної культури студентів та працівників Сторін.

1.5 Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовилися спільно 
діяти з метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань щодо мобільності 
студентів Сторін, а також з метою виявлення та розвитку обдарованої молоді, 
сприяння реалізації її творчих здібностей; стимулювання творчої праці 
студентів, формування кадрового потенціалу.

1.6 Сторони домовились про співпрацю за такими напрямами:
1.6.1 Реалізовувати спільні навчальні та науково-дослідні програми, у 

тому числі шляхом створення спільних науково-дослідних колективів;
1.6.2 Використовувати науковий потенціал Сторін у впровадженні 



новітніх технологій;
1.6.3 Проводити спільні наукові дослідження та розробку методичних 

посібників і рекомендацій, які становлять взаємну зацікавленість;
1.6.4 Обмінюватись планами наукової і навчальної діяльності 

та інформацією про результати наукових досліджень і навчальної діяльності 
Сторін.

1.6.5 Організовувати спільні науково-практичні конференції, семінари 
та інші заходи.

1.6.6 Активізувати навчально-пізнавальну діяльності студентів. 
Налагоджувати ефективну та системну співпраці студентів кафедр Сторін.

1.6.7 Організовувати проведення професійного спілкування студентів 
Сторін з підприємствами, що є базами практик, а також участь у підготовці 
майбутніх спеціалістів під час виконання випускних робіт.

1.6.8 Організовувати наукові стажування та підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу Сторін.

1.6.9 Створювати платформи для взаємодії студентів, аспірантів 
та молодих учених, представників бізнесу задля розбудови інноваційної 
моделі підготовки кваліфікованих спеціалістів.

1.6.10 Створювати системи інформаційної підтримки щодо наукової 
діяльності студентів, аспірантів і молодих учених.

1.6.11 Запрошувати представників Сторін для читання лекцій, обміну 
досвідом та інформацією щодо навчальної, науково-методичної та науково- 
дослідної діяльності.

1.6.12 Співпрацювати при підготовці та виданні навчальної літератури, 
наукових, інформаційних та методичних матеріалів.

1.6.13 Обмінюватись навчальними та навчально-методичними 
матеріалами, навчальною, науковою та науково-методичною літературою, 
періодичними виданнями.

1.6.14 Співпрацювати та здійснювати обмін досвідом між органами 
студентського самоврядування.

1.6.15 Проводити спільні заходи (семінари, воркшопи, коворкінги, 
хакатони, тренінги, опитування, благочинні акції, флешмоби, зокрема 
в онлайн режимі).

1.6.16 Проведення спільних міжнародних наукових заходів, організація 
та проведення літніх шкіл, вебінарів, бінарних (гостьових) лекцій.

1.6.17 Висвітлення та популяризація спільної діяльності у ЗМІ 
та соціальних мережах.

1.6.18 Створення та впровадження в діяльність спільних освітніх 
проектів, педагогічного програмного продукту тощо.

1.6.19 Інші узгоджені напрями співпраці.

2. ПРАВА СТОРІН

2.1 При здійсненні співпраці, відповідно до цього Договору Сторони 
мають право:

2.1.1 Одержувати необхідну інформацію щодо спільної діяльності.
2.1.2 Організовувати, проводити та брати участь у спільних 



або ініційованих однією із Сторін заходах співпраці.
2.1.3 Надавати інформацію засобам масової інформації про заходи, 

які проводилися, проводяться або плануються Сторонами.
2.1.4 Сприяти участі представників Сторін у роботі науково- 

практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів 
що проводяться однією із сторін.

2.1.5 Брати участь в організаційно-методичному та педагогічному 
супроводі спільної діяльності, спрямованої на виконання мети цього 
Договору.

2.1.6 Для виконання взятих на себе зобов’язань, Сторони мають право 
на укладення додаткових договорів.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Сторони зобов’язуються:
3.1.1 Надавати інформацію про організацію навчального процесу, 

навчально-методичне забезпечення Сторін.
3.1.2 Направляти студентів до навчального закладу з метою набуття 

практичних знань.
3.1.3 Запрошувати та створювати відповідні умови провідним фахівцям 

Сторін для надання консультацій (усних та письмових) з питань забезпечення 
навчального процесу, наукового стажування та обміну досвідом.

3.1.4 Допомагати один одному у написанні проектів для отримання 
грантів, благодійної і меценатської допомоги з метою покращення діяльності 
Сторін.

3.1.5 Забезпечувати умови для реалізації заходів, що стосуються участі 
Сторін в суспільному житті, формуванні громадянської позиції, правової 
свідомості, патріотизму, духовних основ і любові до рідного краю.

3.1.6 Здійснювати спільну діяльність на основі взаєморозуміння 
та систематичної комунікації.

3.1.7 Підтримувати ділові контакти та вживати всі необхідні заходи 
для забезпечення ефективності та розвитку їх зв’язків.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набирає чинності з дня підписання її уповноваженими 
представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє протягом п’яти 
років.

4.2 Договір може бути розірвано за згодою Сторін або на вимогу однієї із 
Сторін повідомивши про припинення Сторону письмово за місяць до моменту 
фактичного припинення відносин за Договором.

5. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

5.1 Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог антикорупційного 
законодавства та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми 



антикорупційного законодавства, у зв’язку з виконанням своїх прав 
або зобов’язань за цим Договором, у тому числі не робити пропозицію, 
не санкціонувати обіцянку, і не здійснювати незаконних платежів, включаючи 
(але не обмежуючись) фінансову або іншу вигоду будь-яким фізичним 
або юридичним особам, включаючи (але не обмежуючись) органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, 
фізичних осіб-підприємців.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 У разі необхідності фінансових взаємовідносин для виконання 
конкретних робіт (завдань) між Сторонами укладаються відповідні додаткові 
угоди.

6.2 Передача прав і обов’язків по цьому Договору третім особам 
не допускається.

6.3 Зміни та доповнення до цього Договору дійсні тільки у разі 
їх письмового оформлення і підписання уповноваженими представниками 
Сторін.

6.4 Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємними 
частинами і мають однакову юридичну силу у випадку, якщо вони викладені 
у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.5 Усі спірні питання, що будуть виникати між Сторонами з приводу 
виконання цього Договору, Сторони намагатимуться вирішувати шляхом 
переговорів, а у випадку недосягнення згоди - у встановленому діючим 
законодавством судовому порядку.

6.6 Договір складено українською мовою у двох примірниках, кожен 
із них має рівну юридичну силу - по одному для кожної зі Сторін.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Кременчуцький національний 
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