Спеціальність: 231 Соціальна робота
1) Інші спеціальності відповідно до Правил прийому до Університету.
1.1.
Спільна освітня діяльність Сторін щодо вступу в аспірантуру Університету
педагогічних працівників Коледжу для здобуття ступеня «доктор філософії» за такими
спеціальностями:
011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
014 Середня освіта (Фізика) в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки;
035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки.
1.2.
Сторони користуються незалежністю щодо власної діяльності.
2.
Мета, завдання та напрямки співробітництва
2.1.
Метою співробітництва є:
підвищення
рівня
науково-методичної,
навчально-виховної,
педагогічної,
профорієнтаційної та іншої взаємодії між Сторонами.
2.2.
Завдання співробітництва:
2.2.1. Обмін досвідом з впровадження новітніх технологій навчання у освітній процес
шляхом розробки та апробації наукових та науково-методичних досліджень;
2.2.2. Співпраця в напрямку освітньої діяльності, науково-методичної, науководослідної роботи, інформаційних та консультативних послуг і підвищення кваліфікації з метою
поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного
застосування у фаховій діяльності;
2.2.3. Об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем проходження практики
здобувачів вищої освіти університету.
2.3.
Напрямки співробітництва:
2.3.1. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю
фахівців сторін, у тому числі і в рамках академічної мобільності;
2.3.2. Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних (кваліфікаційних) робіт,
програм практик та окремих компонентів освітніх програм;
2.3.3. Розробка ефективних методів мотивації і стимулювання навчальної діяльності
здобувачів вищої освіти, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, тренінгів, круглих
столів;
2.3.4. Співпраця у науково-дослідній роботі, сприяння організації спільних науководослідних лабораторій;
2.3.5. Спільна підготовка та видання навчально-методичної літератури, посібників;
2.3.6. Участь у розробленні й виконанні наукових програм, наукових проектів, грантів;
2.3.7. Надання можливості підвищення кваліфікації та стажування науковопедагогічних працівників у відповідних підрозділах Університету за акредитованими
спеціальностями відповідно до ліцензії Університету;
2.3.8. Організація педагогічної практики для здобувачів вищої освіти університету;
2.3.9. Навчання майбутніх випускників Коледжу на підготовчих курсах до вступу до
Університету;
2.3.10. Працевлаштування випускників Університету в Коледжі;
2.3.11. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.
3.
Права Сторін
При здійсненні співробітництва, відповідно до цього договору, Сторони мають право:
3.1.
Отримувати спільну допомогу щодо спільної діяльності між сторонами.
3.2.
Проводити взаємні консультації з питань підготовки кадрів, вступної кампанії.
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3.3.
Організовувати, поводити та брати участь у спільних або ініційованих однією із
Сторін заходах співпраці.
3.4.
Сторони володіють рівними правами щодо прояву ініціативи у проведенні
спільних заходів, конкретних наукових досліджень та користуванні результатами досліджень.
4.
Обов’язки сторін
4.1.
Університет зобов’язується:
4.1.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв’язок і
співпрацю з Коледжем та надання Коледжу необхідної інформації, яка не є конфіденційною;
4.1.2. Організовувати й проводити для випускників Коледжу, педагогічних працівників
Дні відкритих дверей, консультації щодо особливостей вступної кампанії;
4.1.3. Для ефективної організації й функціонування підготовчих курсів забезпечити
Коледж профорієнтаційними матеріалами;
4.1.4. У разі організації роботи на базі Коледжу підготовчих курсів з підготовки
студентів до складання ЗНО та вступу до Університету приймати на роботу кращих
педагогічних працівників Коледжу на умовах погодинної оплати (відповідно до укладеної
додаткової угоди);
4.1.5. Зараховувати на перший курс для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
вступників за зазначеними у п.1.2 галузями знань та спеціальностями за державним
замовленням та за кошти фізичних осіб відповідно до Правил прийому до Університету;
4.1.6. На запит Коледжу надавати інформацію про навчальні плани університету,
програми стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною, щодо здобувачів
вищої освіти, з якими укладатиметься договір про проходження практики (стажування);
4.1.7. Забезпечувати керівництво та проведення практик здобувачів вищої освіти на базі
Коледжу згідно із взаємно погодженими програмами;
4.1.8. Постійно надавати науково-методичну допомогу з метою оптимізації освітнього
процесу щодо якісної підготовки випускників;
4.1.9. Сприяти педагогічним працівникам Коледжу щодо вступу на навчання до
Університету для здобуття освітнього ступеня «Магістр», освітнього ступеня «Доктор
філософії» (п.1.3 договору), проходити курси підвищення кваліфікації, стажування;
4.1.10. Залучати педагогічний колектив Коледжу до спільної наукової, науководослідної, проектної, інноваційної діяльності;
4.1.11. Залучати викладачів Коледжу до проведення навчально-практичних занять зі
студентами Університету;
4.1.12. Організовувати й проводити на базі Університету наукові, науково-методичні
семінари, круглі столи, конференції з актуальних проблем розвитку педагогічної освіти;
4.1.13. Організовувати й проводити на кафедрах Університету заходи щодо обміну
досвідом організації освітньої діяльності;
4.1.14. Організовувати та проводити на базі Коледжу предметні олімпіади і конкурси;
4.1.15. Включати адміністрацію Коледжу, кращих педагогічних працівників до роботи в
Екзаменаційних комісіях Університету під час атестації випускників (за згодою сторін);
4.1.16. Організовувати навчання студентів Університету (заочної форми) на базі Коледжу
на підставі окремого договору (за умови формування груп з економічно обґрунтованою
чисельністю);
4.1.17. Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації для вчителів закладів
загальної середньої освіти та працівників закладів дошкільної освіти за спеціальностями: 012
Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт на базі коледжу;
4.1.18. Сприяти Коледжу у проведенні, обумовлених цим договором (чи додатковими
угодами), спільних заходів з Університетом.
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4.2. Коледж зобов’язується:
4.2.1. Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв’язок і
співпрацю з Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є
конфіденційною;
4.2.2. На запит Університету надавати необхідну інформацію, що не є конфіденційною;
4.2.3. Надавати можливість студентам Університету проходити педагогічну практику на
базі Коледжу за взаємно узгодженими з Університетом програмами практик;
4.2.4. Надавати можливість викладачам Коледжу брати участь у проведенні навчальнопрактичних занять зі студентами Університету;
4.2.5. Сприяти в організації та проведенні на базі Коледжу предметних олімпіад і
конкурсів;
4.2.6. Надавати можливість здійснювати навчання студентів Університету (заочної форми)
на базі Коледжу на підставі окремого договору;
4.2.7. Проводити профорієнтаційну роботу серед випускників Коледжу щодо орієнтування
їх до вибору учительської професії та її здобуття в Університеті, відвідування ними підготовчих
курсів щодо вступу до Університету;
4.2.8. Сприяти організації роботи підготовчих курсів у визначений Сторонами термін,
залучати до роботи на підготовчих курсах щодо вступу до Університету кращих педагогічних
працівників Коледжу;
4.2.9. Сприяти направленню педагогічних працівників Коледжу на навчання в
магістратурі, аспірантурі, на підвищення кваліфікації;
4.2.10. Залучати педагогічних працівників Коледжу до спільної з Університетом наукової,
науково-дослідної, інноваційної, проектної, грантової діяльності, до участі у наукових
семінарах, круглих столах, конференціях;
4.2.11. Сприяти створенню на базі Коледжу спільних експериментальних майданчиків
відповідно до споріднених спеціальностей;
4.2.12. Брати участь у роботі Екзаменаційної комісії Університету під час атестації
випускників відповідно до споріднених спеціальностей, долучати до Екзаменаційних комісій в
Коледжі науково-педагогічних працівників Університету (за згодою Сторін);
4.2.13. Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим договором (чи
додатковими угодами) спільних заходів.
5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів
5.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цього договору в межах взятих
на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України.
5.2. Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів з
урахуванням прав та інтересів сторін. У разі виникнення таких обставин в однієї із Сторін, вона
зобов’язується впродовж двох тижнів письмово сповістити про це іншу Сторону.
6.
Інші умови
6.1. Перелік видів співпраці й обов’язків сторін не є вичерпним і може бути доповнений
або переглянутий за згодою сторін, що оформляється додатковими угодами.
6.2. Зміни і доповнення до цього договору, а також усі додаткові угоди, додатки до нього
вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані
уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками.
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