
ДОГОВІР 

про співпрацю № 8 4 СІ2.0

між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» 

(Факультет історії, політології і міжнародних відносин) та Крихівецькою 

загальноосвітньою школа І - III ступенів Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківської області

« 2 Р »  С Л Ік А 202<2р. м.Івано-Франківськ

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя 

Стефаника» в особі ректора університету професора Цепенди Ігоря 

Євгеновича, який діє на підставі Статуту університету, з однієї сторони, та 

Крихівецька загальноосвітня школа І - III ступенів Івано-Франківської міської 

ради Івано-Франківської області (далі -  Школа) в особі директора школи 

Каспрук Світлани Іванівни, який діє на підставі Статуту школи, з другої 

сторони (далі разом -  Сторони), усвідомлюючи необхідність співпраці у справі 

підготовки фахівців, керуючись прагненням до взаємовигідних відносин і 

співробітництва, дотримуючись вимог чинного законодавства, уклали між 

собою цей договір про наступне:

1. Предмет діяльності і мета співпраці

1.1. Об’єднання наукових і педагогічних потенціалів Сторін з метою 

підвищення якості освіти учнівської та студентської молоді, формування 

інтересу до гуманітарних наук в цілому.

1.2. Координація діяльності Сторін з метою повної реалізації положень 

Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

1.3. Формування відносин між Сторонами у системі освітньої

діяльності через співпрацю Факультету історії, політології і міжнародних

відносин (далі -  Факультет) і Школи.

1.4. Інформаційна та методична підтримка акцій та заходів 

профорієнтаційного, культурного, просвітницького і виховного спрямування,



1.5. Обмін наявною у розпорядженні Сторін інформацією з аспектів 

взаємного інтересу.

1.6. Проведення викладачами Факультету і вчителями Школи 

консультацій і семінарів з погодженої тематики.

1.7. Спільна розробка і реалізація ефективних програм роботи з 

обдарованою молоддю.

1.8. Формування у випускників Школи інтересу до вступу на 

Факультет.

2. Зобов’язання сторін 

2.1. Університет («Факультет) зобов’язується:

2.1.1. Надавати допомогу Школі у кадровому забезпеченні вчителями історії.

2.1.2. Залучати учнів Школи до занять факультетських гуртків.

2.1.3. Організовувати відкриті лекції, практичні заняття на Факультеті для 

учнів Школи.

2.1.4. Залучати кращих представників професорсько-викладацького складу 

до проведення відкритих уроків та заходів на базі Школи.

2.1.5. Забезпечувати учителів методичними матеріалами для роботи з 

обдарованою та здібною молоддю.

2.1.6. Залучати вчителів Школи до участі у роботі науково-практичних 

конференцій, семінарів.

2.1.7. Інформувати Школу про проведення «Днів абітурієнта» на Факультеті.

2.1.8. Направляти на виробничу (педагогічну) практику до Школи кращих 

студентів Факультету.

2.2. Школа зобов’язується:

2.2.1. Забезпечити залучення до занять учнів Школи у факультетських 

гуртках.

2.2.2. Забезпечити залучення учнів Школи на відкриті лекції і практичні 

заняття на Факультеті.

2.2.3. Забезпечити залучення вчителів Школи у роботі науково-практичних 

конференцій, семінарів на базі Факультету.



2.2.4. Забезпечити можливість проходження виробничої (педагогічної) 

практики для студентів Факультету.

3. Строк дії Договору
3.1. Даний Договір діє з моменту підписання сторонами до 31.12.

2020 р.

3.2. На наступні роки його дія продовжується при взаємній згоді 

сторін, про що складається додаткова угода.

3.3. Порядок розірвання Договору:

- за взаємною згодою Сторін;

- в односторонньому порядку, письмово попередивши іншу Сторону за 1 

місяць до розірвання Договору;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.4. Протягом терміну дії Договору за погодженням Сторін можуть 

бути внесені доповнення і зміни до Договору, шляхом 

укладення додаткових угод у письмовій формі.

3.5. Договір укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі 

сторін.

4. Юридичні адреси сторін

ДВНЗ «Прикарпатський національний Крихівецька загальноосвітня школа І - 

університет ім. Василя Стефаника» III ступенів Івано-Франківської міської 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. ради Івано-Франківської області

Шевченка, 57 76492, Івано-Франківська обл., с.

Код ЄДРПОУ- 02125266 Крихівці, вул.22 січня, 141 А. Код


