
УГОДА 

про співпрацю 
між Державним закладом «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» та 
Інститутом української мови НАН України 

« 2 7 ^ е -ь я - ? 20 р. 

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка» в особі ректора, доктора педагогічних наук, професора Савченка 
Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Інститут 
української мови НАН України, в особі директора, доктора філологічних наук, 
професора Гриценка Павла Юхимовича, що діє на підставі Статуту, з другої 
сторони (разом - Сторони), уклали цю Угоду про таке: 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

1.1. Здійснення підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 
працівників на безоплатній основі, запровадження в навчальний процес новітніх 
досягнень академічної україністичної науки, інноваційних технологій, 
ознайомлення з науково-методичною літературою з питань удосконалення змісту 
освіти у вищих навчальних закладах. 

1.2. Здійснення спільних наукових досліджень, скоординована та спільна 
діяльність в організації різноманітних форм наукової роботи (конференцій, 
симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо), обмін науковою та методичною 
літературою. 

1.3. Спільна діяльність в ініціюванні та організації наукових, навчально-
виховних заходів, що пов'язані з історією та сучасним станом українського 
мовознавства, функціонуванням української мови та мають на меті збереження 
культурної спадщини, формування в сучасній Україні гармонійного 
комунікативного середовища, поширення та популяризації мовних знань і под. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Зобов'язуються забезпечити на безоплатній основі належні умови для 
підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників. 

2.2. Здійснюють консультативну та науково-методичну допомогу в 
організації та проведенні дослідницької роботи на базі академічних та вищих 
навчальних закладів* науково-методичну допомогу з метою успішної реалізації та 
індивідуальних планів підвищення кваліфікації (стажування), удосконалення 
навчально-виховного процесу, його демократизації та гуманізації. 

2.3. Здійснюють аналіз результатів співробітництва, їх широке висвітлення в 
засобах масової інформації. 

2.4. Інформують одна одну про основні напрями роботи кафедр, наукових 
відділів та підрозділів, сприяють проведенню спільних досліджень. 

2.5. Надають організаційну, кадрову, технічну та іншу необхідну підтримку 
щодо реалізації запланованих заходів. 

2.6. Висвітлюють у фахових виданнях результати спільної діяльності. 



2.7. Кожна зі Сторін має право припинити Угоду, за умови попереднього 
письмового повідомлення іншої сторони не пізніше, ніж за два місяці до її 
припинення. 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Угода набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами та 
припиняється у випадку, передбаченому п. 2.7. 

' 3.2. Угода може бути змінена за погодженням обох Сторін. 

3.3. Зміни і доповнення до Угоди оформлюються укладанням додаткових 
угод. 

4. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Державний заклад «Луганський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка» 
92703, Луганська обл., 
м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1, 
тел./факс: (06461) 2-40-61, 097 567 20 
45* 

С.В. Савченко 

Інститут української мови НАН 
України 

01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 
4, тел.: (044) 279-18-85, тел./факс: 
(044)279-56-19 ^ 

Директор 

П.Ю. Гриценко 


