
УГОДА
про співпрацю  між Департаментом освіти, науки та молодіж ної політики 

Івано-Ф ранківської обласної держ авної адміністрації та 
Державного вищ ого навчального закладу «П рикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»

" Я "  2016 р. м. Івано-Ф ранківськ

Д епартамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Ф ранківської 
обласної держ авної адміністрації (далі - Департамент) в особі директора 
департаменту К імаковича Віктора Євстахійовича, з одного боку, та Державного 
вищого навчального закладу « Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» (далі -  Університет) в особі ректора проф. Цепенди Ігоря 
Євгеновича , з другого боку, уклали угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. П редметом  угоди є співпраця департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики Івано-Ф ранківської ооласної держ авної адміністрації та 
П рикарпатського національного університету імені Василя Стефаника щодо 
реалізації законів України "Про освіту", "Про вищ у освіту", "Про загальну 
середню освіту", держ авної та регіональної програм розвитку освіти в Україні.
Основними завданнями угоди є:

•  забезпечення якості професійної і практичної підготовки, перепідготовки
та підвищ ення кваліф ікації освітянських кадрів;

• запровадж ення в практику роботи навчальних закладів області 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 ооласті;

•  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 оригінальноїнавчально-м етодичної 
літератури, зокрема на електронних носіях, для дистанційного та  екстернатного
оволодіння освітою;

• вдосконалення механізму добору та залучення на навчання обдарованих

учнів шкіл області;



Втілення завдань здійсню ватиметься 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 м етодичних об ’єднань шкіл 
області. Сумісна підготовка підручників, посібників, науково-методичних 
розробок, наукових статей, програм, методичних рекомендацій;

• лекції, групові та індивідуальні 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  дош кільних навчальних закладах області,

•  проведення спільних культурно-мистецьких та масових заходів;
• залучення працівників Департаменту до участі в інститутських, 

факультетських ком ісійй питань працевлаш тування випускників.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Прикарпатський національний університет імені Василя

Стефаника:
2.1.1. Бере участь у проведенні спільних науково-методичних заходів, які 

організовую ться Департаментом, інститутом післядипломної освіти, 
навчальними закладами області (конференції, педагогічні читання, семінари 
тощо).

2.1.2. Н адає допомогу (науково-педагогічними кадрами, матеріальною 
базою) у проведенні ІІІ-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, II етапу 
конкурсу -  захисту робіт учасників М А Н  та  підготовці команд до олімпіад та
конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів.

2.1.3. Н адає допомогу в організації апробації науково-методичних
матеріалів, нових технологій навчання, які пропоную ться Департаментом.

2.1.4. За можливості, сприяє забезпеченню  Д епартамента навчальними 
підручниками, посібниками, методичними матеріалами, які видаються в
університеті.

2.1.5. Сприяє виданню  підготовлених спільно з працівниками 
Департаменту та педагогічними працівниками навчальних закладів області
методичних матеріалів для вчителів, вихователів.

2.1.6. Сприяє залученню  викладачів університету до роботи членами журі 
при проведенні III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2.1.7. Забезпечує участь викладачів університету у роботі журі конкурсів 
"Учитель року", "Класний керівник року", мистецьких конкурсах і фестивалях, 
які проводяться Департаментом.



2.1.8. О рганізовує і проводить факультативні заняття в Івано- 
Ф ранківському обласному інтернаті для обдарованих дітей з сільської 
місцевості.

2.2. Департамент:
2.2.1. Розробляє та узгоджує з університетом щ орічні плани спільних 

заходів.
2.2.2. Н адає університету бази для здійснення виробничих і навчальних 

практик студентів інститутів, факультетів та проведення різних форм 
навчально-науково-методичної роботи, сприяє їхній організації (згідно з 
окремою угодою).

2.2.3. Бере участь у проведенні конференцій, педагогічних читань, 
семінарів, круглих столів, педагогічних дослідж ень, розробці методичних 
матеріалів для педагогічних працівників закладів освіти.

2.2.4. Здійсню є моніторинг рівня проф есійної підготовки вчителів 
випускників університету, вносить пропозиції університету щодо його 
підвищення.

2.2.5. Залучає викладачів університету до участі у роботі обласних, 
районних підсумкових учительських конференцій.

2.2.6. Сприяє залученню  студентів У ніверситету для роботи у дитячих 
закладах оздоровлення у літній період.

2.2.7. Сприяє залученню  студентів Університету, носіїв іноземних мов для 
роботи у літніх таборах(на громадських засадах).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони несуть відповідальність за неналеж не виконання умов 

договору.
3.2.Усі питання, що виникають між сторонами з приводу виконання цієї 

угоди, виріш ую ться в установленому чинним законодавством порядку.

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ, ПОРЯДОК ї ї  ЗМІНИ  
ТА ПРИПИНЕННЯ ї ї  ДІЇ

4.1. Термін д ії угоди 5 (п ’ять) років з дня її підписання обома Сторонами.
4.2.Зміни до угоди вносяться лиш е за згодою  Сторін.
4.3. ДВНЗ «П рикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» та Департамент освіти, науки та молодіж ної політики Івано- 
Ф ранківської обласної держ авної адміністрації можуть достроково припинити 
дію  угоди в односторонньому порядку, письмово попередивш и другу Сторону 
за місяць до цього.

4.4.У года складена в двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу.



5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

5.1. Держ авний вищ ий навчальний заклад П рикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника

76018, м. Івано-Ф ранківськ, 
вул. Ш евченка, 57
тел. 3-15-74,75-23-51 . . . .  .
5.2. Д епартамент освіти, науки та молодіж ної політики Івано-Ф ранківської

обласної держ авної адміністрації 
76004, м. Івано-Ф ранківськ, 
вул. Груш евського, 21 
тел. 55-22-72,55-22-25

Є. Кімакович

ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 

Василя Стефаника
76018, м. Івано-Ф ранківськ,
К од ЕДРП О У  02125266 
вул. Ш евченка, 57 
тел. (0342) 75-23-51

Департамент освіти, науки 
та молодіжної політики 

Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації

76004, м. Івано-Ф ранківськ, 
вул. Груш евського, 21 
тел. 55-22-72, 55-22-25
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