УГО ДА лГ'У'с/'УЧ
про співпрацю між Управлінням культури, національностей та релігій Івано Франківської обласної державної адміністрації та державним ^ вищим
навчальним закладом "Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника".
Управління культури, національностей та релігій
Івано-Франківської
обласної державної адміністрації (далі Управління),
шо діє на підставі
Положення в особі начальника Управління В. В. Ф едорака, з одного оок)-, та
державний
вищий
навчальний
заклад
"Прикарпатський
національний
університет імені Василя Стефаника" (далі Університет), що діє на підставі
Статуту в особі ректора І. Є. Цепенди, уклали угоду про наступне:

1. П РЕДМ ЕТ УГОДИ
1.1. Предметом
угоди
є
співпраця
між
Управлінням
культури,
національностей
та
релігій
Івано-Ф ранківської
обласної
державної
адміністрації та державного вищого навчального закладу "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, культури та мистецтв
України. Основними завданнями угоди є:
- забезпечення якості професійної практичної підготовки, та підвищення
рівня кваліфікації кадрів культури і мистецтв;
- запровадження в практику роботи навчальних закладів культури і
мистецтв області сучасних інноваційних технологій навчання, організації
навчальних процесів нового змісту підготовки спеціалістів культури і
мистецтв, які сумісні із європейськими підходами сучасних систем
контролю якості знань студентів вищих навчальних закладів культури і
мистецтв;
- інтеграція освіти і науки культурно-мистецької
галузі, активне
використання наукового потенціалу університету, новітніх теоретичний
та г рактичних здобутків діячів культури і мистецтв област і та краю;
- апробація, впровадження нових технологій культури і мистецтв;
- організація науково - дослідницької, експериментальної роботи з питань
творчо мистецької тематики;
- сприяння
впровадженню
новітніх
результатів
науково-творчих
досліджень та досягнень у навчальні процеси;
- підготовка, апробація та видання високоякісної науково-методичної
літератури нового змісту з питань сучасної культури, мистецтв на
електронних носіях, для Ваочного, дистанційного та електронного
оволодіння культурно - мистецькою освітою;
- організація
співпраці
з
питань
працевлаш тування
випускників
університету, які отримують мистецько-творчу кваліфікацію;
- організація співпраці з питань практичного застосування знань студентів
практикантів
університету,
які
отримую ть
мистецько-творчу

Втілення співпраці здійснюється через такі форми роботи:
-

-

науково-теоретичні, науково-практичні конференції, творчо практичні
покази, семінари з актуальних питань розвитку культури і мистецтв в
Україні, зокрема на Прикарпатті;
спільні засідання кафедр Інституту мистецтв Університету і методичних
об'єднань культурно-мистецьких закладів області;
сумісна
підготовка
підручників,
посібників,
науково-методичних
розробок, наукових статей, програм, методичних рекомендацій;
лекції, групові та індивідуальні консультації для працівників культурномистецької сфери;
проведення
виробничих
практик
студентів
Інституту
мистецтв
Університету за напрямами підготовки мистецько-творчого спрямування
в закладах культури і мистецтв;

2. ЗО Б О В Я ЗА Н Н Я СТОРІН
2.1. П рикарпатський національний університет імені Василя Стефаника:
2.1.1. Бере участь у проведенні спільних творчо-видовищ них заходах, які
організовуються управлінням культури і мистецтв, закладами культури та
мистецтв міста та області (творчі вечори, огляди, конкурси, міські і обласні
культурно-мистецькі заходи та урочисті тощо).
2.1.2. Надає допомогу в організації апробації науково-методичних матеріалів,
новітніх запроваджень з питань культури і мистецтв, які пропонуються
обласним управлінням та міністерством культури та мистецтв.
2.1.3. Інформує Управління про видані посібники та методичні матеріали з
питань виробничих, навчальних практик Інститутом мистецтв Університету з
питань мистецької галузі для культурно - мистецьких навчальних закладів.
2.1.4. Сприяє проведенню презентацій новинок української, європейської та
світової навчальної та методичної літератури з галузі культури і мистецтв.
2.1.5. Сприяє залученню викладачів творчо-мистецьких кафедр Інституту
мистецтв Університету до роботи членами журі при
проведенні творчих
оглядів, конкурсів та фестивалів, які проводяться Управлінням.
2.2. Управління:
2.2.1. Розробляє та узгоджує з Університетом щорічні плани спільних заходів.
2.2.2. Сприяє у наданні Університетові бази для здійснення виробничих і
навчальних практик студентів творчих професій Інституту мистецтв та
проведення різних форм мистецької навчально-науково методичної роботи,
сприяє їхній організації (згідно з окремою угодою). Забезпечує:
- сприяння у проведенні виробничо-навчальної практики студентів
Інституту мистецтв в культурно-мистецьких колективах і закладах
підпорядкованих Управлінню.
2.2.3. Бере участь у проведенні конференцій, семінарів, круглих столів з
мистецьких питань, творчих оглядів та конкурсів, мистецьких фестивалів,
досліджень і розробок методичних матеріалів для педагогічних працівників
культурно-мистецьких навчальних закладів.

2.2.4. Здійснює моніторинги рівня професійної підготовки молодих митців,
випускників Інституту мистецтв Університету, вносить ділові пропозиції щодо
його творчого підвищення.
3.
В ІД П О ВІД А Л ЬН ІС ТЬ СТОРІН
3.1. Усі питання, що виникають між сторонами з приводу виконання цієї
угоди, вирішуються обопільною погодженістю або в установленому чинним
законодавством порядку.
4.

ТЕ Р М ІН ДІЇ УГО ДИ , П О Р Я Д О К ї ї ЗМ ІНИ
ТА П Р И П И Н Е Н Н Я !! ДІЇ
4.1. Термін дії угоди 5 (п ’ять) років з дня її підписання обома сторонами.
4.2. Зміни до угоди вносяться лише за згодою сторін.
4.3. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний
університет
імені
Василя
Стефаника»
та
Управлінням
культури,
національностей та релігій
Івано-Франківської
обласної
державної
адміністраціїможуть достроково припинити дію угоди в односторонньому
порядку, письмово попередивши другу сторону за місяць до цього.
4.4. Угода складена в двох примірниках, кожен з яких має однакову
юридичну силу.
5.
Ю РИ ДИ Ч Н І А ДРЕС И СТО РІН
5.1. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника».
вул. Ш евченка, 57
тел. 3-15-74, 75-23-51.
5.2. Управлінням культури, національностей та релігій Івано-Франківської
обласної державної адміністрації
76004, м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. 55-18-66
Державний вищий навчальний заклад
“ Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника ”

Цепенда

Управління культури,
національностей та релігій ІваноФ ранківської обласної державної
адміністрації

В.В.Федорак

