УГОДА

про співпрацю між Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської
ради та Державним вищим навчальним закладом «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»

"?я",/л&тоиР

2017 р.

м. Івано-Франківськ

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради (далі Департамент освіти та науки) в особі директора департаменту Смаля Ігоря
Вікторовича, з одного боку, та Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» в особі
ректора Цепенди Ігоря Євгеновича, з другого боку, уклали угоду про наступне:
1.
ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1.
Предметом угоди є співпраця Департаменту освіти та науки ІваноФранківської міської та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» щодо реалізації законів України "Про освіту", "Про вищу
освіту", "Про загальну середню освіту", державної та регіональної програм
розвитку освіти в Україні. Основними завданнями угоди є:
•
забезпечення
якості
професійно-практичної
підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації освітянських кадрів;
•
запровадження в практику роботи навчальних закладів сучасних
інформаційних технологій навчання, організації навчального процесу, нового
змісту освіти, які сумісні із європейськими підходами, сучасних систем
контролю якості знань учнів шкіл та студентів університету;
•
інтеграція освіти і науки, активне використання наукового
потенціалу університету, новітніх теоретичних та практичних здобутків
педагогів-новаторів, педагогічних працівників області та міста;
•
апробація, впровадження нових педагогічних технологій;
•
організація науково-дослідницької, експериментальної роботи з
питань освітянської тематики. Сприяння впровадженню результатів наукових
досліджень і розробок у навчальний процес;
•
підготовка, апробація та видання високоякісної навчальної
літератури нового змісту. Всебічна підтримка розробки оригінальної навчальнометодичної літератури, зокрема на електронних носіях, для дистанційного та
екстернатного оволодіння освітою;
•
вдосконалення механізму добору та залучення на навчання
обдарованих учнів;

•
поглиблення діяльності з питань працевлаштування випускників
університету, які отримують кваліфікацію "викладач", "вчитель".
Втілення завдань здійснюватиметься через такі форми роботи:
•
науково-теоретичні, науково-практичні конференції, педагогічні
читання, семінари з актуальних питань розвитку освіти в Україні, зокрема на
Прикарпатті;
•
спільні засідання кафедр університету і методичних об’єднань шкіл.
Підготовка підручників, посібників, науково-методичних розробок, наукових
статей, програм, методичних рекомендацій;
•
лекції, індивідуальні та групові консультації для педагогічних
працівників;
•
проведення з учнями навчально-тренувальних зборів з базових
предметів (з метою підготовки до олімпіад);
•
проведення педагогічних і навчальних практик студентів
університету в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста;
•
проведення спільних культурно-мистецьких та масових заходів;
•
залучення працівників Департаменту освіти та науки до участі в
засіданнях ректорату, приймальної комісії,
інститутських, факультетських
комісій з питань працевлаштування випускників.
2.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника»:
2.1.1. Бере участь у проведенні спільних науково-методичних заходів, які
організовуються Департаментом освіти та науки, інформаційно-методичним
центром, навчальними закладами міста (конференції, педагогічні читання,
семінари, круглі столи тощо).
2.1.2. Надає допомогу (науково-педагогічними кадрами) у проведенні IIго етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, І етапу конкурсу - захисту робіт
учасників МАН та підготовці команд до олімпіад та конкурсів обласного та
всеукраїнського рівнів.
2.1.3. Надає допомогу в організації апробації науково-методичних
матеріалів, нових технологій навчання, які пропонуються Департаментом освіти
та науки, інформаційно-методичним центром.
2.1.4. За наявністю можливостей, забезпечує Департамент освіти та науки
методичними матеріалами, які видаються в університеті.
2.1.5. Сприяє виданню підготовлених спільно з працівниками
Департаменту освіти та науки, інформаційно-методичного центру та
педагогічними працівниками навчальних закладів міста методичних матеріалів
для вчителів, вихователів.

2.1.6. Сприяє залученню викладачів університету до роботи членами журі
під час проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
2.1.7.3а наявністю можливостей, виділяє базу бібліотеки університету
для презентації новинок української, світової художньої та методичної
літератури.
2.1.8. Забезпечує участь викладачів університету у роботі журі конкурсів
"Учитель року", "Класний керівник року", мистецьких конкурсах і фестивалях,
які проводяться Департаментом освіти та науки.
2.2. Департамент освіти та науки:
2.2.1. Розробляє та узгоджує з університетом щорічні плани спільних
заходів.
2.2.2. Щорічно виділяє уроки з різних навчальних предметів, які
доручаються для проведення викладачам університету, що викладають
методики.
2.2.3. Надає університету бази для здійснення виробничих і навчальних
практик студентів інститутів, факультетів та проведення різних форм
навчапьно-науково-методичної роботи, сприяє їхній організації.
Забезпечує:
• проведення навчальної практики студентів Педагогічного факультету в
логопедичних пунктах Департаменту освіти та науки;
• використання ДНЗ № ЗО «Ластівка» як бази для проведення практичних
занять студентів, які набувають кваліфікацію «учитель-логопед»;
• проведення практики студентів філософського факультету, які
навчаються за спеціальністю «Психологія».
2.2.4. Бере участь у проведенні конференцій, педагогічних досліджень,
розробці методичних матеріалів для педагогічних працівників закладів освіти.
2.2.5. Здійснює моніторинг рівня професійної підготовки вчителів випускників університету, розробляє рекомендації щодо його підвищення.
2.2.6. До 1 березня кожного року подає Університету перелік вакансій для
працевлаштування випускників відповідно до Постанови Кабінету міністрів
України № 1361 від 26.09.2006 р., Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України № 536 від 17.07.2006 р.

3.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1.
Усі питання, що виникають між сторонами з приводу виконання цієї
угоди, вирішуються обопільною погодженістю або в установленому чинним
законодавством порядку.

4.
ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ,
ПОРЯДОК ї ї ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ї ї ДІЇ
Термін дії угоди 5 (п’ять) років з дня її підписання обома

4.1.
Сторонами.
4.2. Зміни до угоди вносяться лише за згодою Сторін.
4.3. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» і Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради
можуть достроково припинити дію угоди в односторонньому порядку,
письмово попередивши за місяць до цього іншу Сторону.
4.4. Угода складена в двох примірниках, кожен з яких має однакову
юридичну силу.

5.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
5.1. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»
76018, м. Івано-Франківськ,
Код ЕДРПОУ 02125266
вул. Шевченка, 57
тел. (0342) 75-23-51
факс (0342) 53-15-74
e-mail: inst@pu.if.ua

5.2. Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради
76014, м.Івано-Франківськ,
вул. Степана Бандери, 10 Г
тел./факс. (0342) 52-23-93
e-mail: if.osvita.mvk@gmail.com

Ректор
ДВНЗ
національний
Василя Стефаника»
Директор Департаменту
науки Івано-Франківської
ради

І.С. Цепенда

І.В.Смаль

