
Угода про співпрацю № 24/01-64/57.10.18.11.2019 

між Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка  

та Полтавським національним педагогічним університетом  

імені В. Г. Короленка 

Луганська обл., м. Старобільськ                                      «11» листопада 2019 р. 

м. Полтава                                                                            

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, в особі 

ректора професора Сергія Вікторовича Савченка, який діє на підставі Статуту, з 

одного боку, та Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка, в особі ректора професора Миколи Івановича Степаненка, який 

діє на підставі Статуту, з іншого боку(надалі – Сторони), зважаючи на 

необхідне поширювати інноваційний досвід та наукові розробки в процесі 

освітньої діяльності, складають угоду про таке: 

1.  ПРЕДМЕТ УГОДИ 

1. Сторони домовляються спільно діяти з метою об’єднання зусиль у 

вирішенні завдань і проблем науково-дослідної, навчально-методичної 

діяльності та виховної роботи зі студентами, обміну досвідом в означеній сфері 

, впроваджені інноваційних технологій  виховання в освітньому процесі. 

1.1. Сторони зобов’язуються спільно діяти  без створення юридичної 

особи за такими основними напрямками діяльності: 

 обмін науковою інформацією, навчальними та методичними матеріалами, 

публікаціями, спеціальними комп’ютерними програмами; 

 обмін викладачами, докторами, аспірантами щодо вивчення наукового 

досвіду, питань організації підготовки кадрів, навчання, а також читання лекцій 

і проведення занять; 

 підготовка, підвищення кваліфікації, стажування на безоплатній основі 

науково-педагогічних кадрів; 

- апробація і впровадження результатів наукових досліджень аспірантів і 

докторантів; 

 спільна підготовка навчальних посібників, наукових праць  та інших 

видань наукового і методичного характеру, рецензування  наукової і навчальної 

літератури, монографій, дисертаційних досліджень на прохання однієї з 

Сторони. 

1.2. Спільна діяльність буде  здійснюватися без об’єднання фінансових 

вкладів Сторін. 

2.  ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

З метою реалізації положень розділу 1 цієї угоди Сторони: 

- здійснюють за домовленість спільні розробки наукових проблем в галузі 

теорії виховання, обмін науковою літературою, підручниками та посібниками; 

- обґрунтовують напрями, розробляють програми спільних науково-

дослідних робіт, за необхідності укладають між собою угоди щодо їхнього 

виконання; 



-  залучають до виконання спільних наукових досліджень провідних вітчизняних і 
зарубіжних вчених та висококваліфікованих працівників, забезпечують їх 
виконання сучасним науковим обладнанням і матеріалами;
-  відряджають фахівців для вивчення і впровадження інноваційного досвіду, 
стажування, підвищення кваліфікації;
-  проводять спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари;
-  у співавторстві друкують наукові праці;
-  інформують одна про свою діяльність, важливі події у науковому житті, 
навчально-виховну роботу та інші заходи, що торкаються напрямків діяльності, 
передбачених даною угодою.

3.1. Сторони не несуть відповідальності за зобов’язання іншої Сторони, 
якщо вони не пов’язані зі здійсненням передбаченої угодою діяльності.

3.2. Усі непередбачені питання, які пов’язані з виконанням цієї угоди, 
вирішуються шляхом укладання відповідних угод між Сторонами.

4.1. Усі спори, які виникають у процесі укладання, виконання та розірвання 
цієї угоди, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства України.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5. ТЕРМІН Д ії УГОДИ

Угода набуває чинності з дати її підписання і діє впродовж трьох
років.

До закінчення терміну дії Угода може продовжуватися за спільною
згодою Сторін.

Положення цієї Угоди можуть бути змінені спільно згодою Сторін.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ

Луганський національний 
університет 
імені Тараса Шевченка 
пл. Гоголя, 1
Луганська обл, м. Старобільськ,
У країна 
92703
ТЄЛ. 3« (097) -567-20-45, 38 (050)-802-91-99 
e-mail: mail@luguniv.edu.ua

Полтавський національний 
педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 
вул. Остроградського, 2 
м. Полтава, Україна
36000

тел.38 (0532) 56-23-16 
e-mail: allmail@pnpu.edu.ua

-МгІ. Сіграненко
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