
Договір а /  
про спільну науково-педагогічну діяльність

м. Одеса «^/> ___—2015 року

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» в особі ректора Цепенди Ігоря Євгеновича, який діє на підставі 
Статуту університету, з однієї сторони, та Державне підприємство 
«Український дитячий центр «Молода гвардія» в особі генерального 
директора центру Лебединського Едуарда Броніславовича, який діє на 
підставі Статуту, з іншої сторони, разом далі за текстом — Сторони, уклали 
цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору:

1.1. Метою цього договору є поглиблення співпраці в галузі науково- 
методичної роботи з ціллю підвищення ефективності та результативності 
навчально-виховного процесу, проведення науково-практичних конференцій, 
навчально-методичних та практичних семінарів, ознайомлення з методикою 
вивчення та узагальнення інноваційного педагогічного досвіду, проведення 

практик.

2. Сторони зобов’язуються:

2.1. Проводити спільні науково-практичні конференції, симпозіуми, 
навчально'-методичні семінари, круглі столи, конкурси, освітньо-
інформаційні виставки;

2.2. Інформувати про важливі події в науковій, науково-практичній,
науково-методичній діяльності;

2.3. Видавати спільні науково-методичні та навчально-інформаційні

матеріали;
2.4. Обговорювати питання спільної діяльності, спільних програм, 

розробки проектів з питань науково-педагогічної діяльності;
2.5. Забезпечувати проведення спільних наукових досліджень,

координувати наукові заходи;
2.6. Обмінюватися досвідом науково-педагогічної
2.7. Проводити спільні консультації з питанб нау^ Ч̂ РЇ 

діяльності;
2.8. Проводити спільні проекти, метою яких є роз] 

систем виховання, розвитку, оздоровлення та відпочи«к^Д4^
2.9. Взаємно сприяти у в и к о н а ^ Г ^ б о ^ ^ ^
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2.10. Спільну діяльність здійснювати відповідно до додаткових угод, в 
яких визначаються порядок, терміни, етапи та інші умови спільної діяльності.

3. Термін д ії договору:

3.1. Даний Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31 
грудня 2019 року;

3.2. На наступні роки його дія продовжується при взаємній згоді 
Сторін, про що складається додаткова угода;

3.3. Дію даної Угоди може бути припинено достроково за взаємною 
згодою Сторін. Договір вважається припиненим з дня укладення додаткової 
угоди про розірвання договору;

3.4. Дію даного Договору може бути припинено достроково в 
односторонньому порядку за умови письмового повідомлення іншої Сторони 
за 20 календарних днів до дати припинення угоди.

4. Вирішення спірних питань

. . .  ^  ' Н іж н о с т і  та суперечки, які виникають з питань, що є предметом 
цієї угоди, вирішуються шляхом переговорів.

5. Особливі умови Договору

5.1. Цей Договір складено у 2-х примірниках, по одному для кожної із 
сторін, які мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси сторін:

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 
76018, м.Івано-Франківськ.

Державне підприємство 
«Український дитячий центр 
«Молода гвардія»
65053, м.Одеса, 
Миколаївська дорога, 172 
т е л .(048)755-92-79 
факс 755-92-60г

директор


