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Гуманiтарно-педагогiчний факультет Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i
ГIРИРОДОКОРиСТУВання Украiни (надалi iменусться "Сторона 1") в особi декана

Iннu Маколаiвна Савuцькоi,
що дiе на пiдставi ПоложеншI про гуманiтарно-педагогiчний факультет, з однiсi сторони,
та Тернопiльський нацiональний педагогiчний унiверситет iMeHi Володимира Гнатюка
(надалi iменуеться "Сторона2") в особi ректора унiверситету

Боzdана Боеdано в uча Буяка
що дiе на пiдставi Статуту Тернопiльського нацiонального педагогiчного унiверситету
iMeHi Володимира Гнатюка, з iншоi сторони, (в подальшому разом iменуються "Сторони",
а коЖна окремо - "Сторона") укла-пи цеЙ !оговiр про спiвробiтництво та органiзацiю
взаемовiдносин (надалi iменуеться ".Щоговiр") про наступне :

1. прЕдмЕт договору
1.1. Сторони дiйшли згоди про взаемне ocBiTHc та наукове спiвробiтництво з метою

ефективного сприrIннrI розвитку освiти i науки, реалiзацii HayKoBo-ocBiTHix програм i

проектiв i на цiй ocHoBi найбiльш повного задоволення ik потреб у вирiшеннi задач
освiтньоi дiяльностi.

1.2.Пiд спiвробiтництвом за даним ,Щоговором Сторони розумiють розробку,
вцровадженшI су{асних форм i методiв навчання, сприяншI практичному здiйсненню
мiжнародних, загапьнодержавних i регiопilпьних програм, проведення науково-
практичних конференцiй i iнших аналогiчних заходiв, спiльнi дii по пiдготовцi.
перепiдготовцi i пiдвищенню квilJliфiкачii кадрiв, проведення в iHTepecax cTopiH видання
та розповсюдженнr{ навчаJIьно-методичноТ, науковоТ i технiчноi документацiТ, iншi заходи
в рамках дiючого законодавства, взаемовигiднi сторонам i сгlрямованi на ефективне
виконаннr{ ними cBoik функцiй.

1.3. У процесi виконаннrI окреслених спiльних цiлей Сторони будуватимуть своi
взаемовiдносини на пiдставi piBHocTi, чесного партнерства та захисту iHTepeciB один
одЕого.

2. ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВА
2.1. Сторони ввФкають, що ос[Iовними напрямами спiвробiтництва е:

- регулярниЙ обмiн наявною в розпорядженнi CTopiH iнформацiею, що стосусться
аспектiв взаемного спiвробiтництва у сферi освiти i науки;

- проведеннrI спiльних консультацiй, науково-дослiднi проекти i розробки з

акту,tльних проблем суспiльного життя краiни у сферi освiти i науки;
- органiзацiя та забезпечення проходження на безоплатнiй ocHoBi практик здобувачiв

вищоТ освiти;
- у{асть у спiльних проектах з питань освiти, конкурсах та iнших формах залучення

наукових iнвестицiй;
- участь в органiзацii та проведеннi наукових, науково-практичних i науково-

методичних конференцiй, симпозiумiв, конгресiв, ceMiHapiB та iнших наукових заходiв;
- участь в розробцi та впровадженнi нових навчitпьних KypciB, програм, обмiн

навчапьно-методичними матерiалами, бiблiографiчною й довiдковою лiтературою.
2.2. KoHKpeTHi форми та розмiри pecypciB CTopiH, якi залучаються до участi у

здiйсненнi спiльних проектiв, булутъ визначатися окремими договорами CTopiH.



2.3. Сторони забезпечуватимуть виконання спiльних проектiв на безоплатнiй ocHoBi.
Цей ,Щоговiр не передбачае фiнансових зобов'язань мiж Сторонами. У випадку
необхiдностi фiнансуваншI спiльних проектiв мiж Сторонами укладаються вiдповiднi
договори.

2.4.Ilей,Щоговiр е передумовою i пiдставою для укJIаданн;I, якщо Сторони визнають
за необхiдне, конкретних договорiв.

3. TEPMIH ДIi ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО РОЗIРВАННЯ ТА BHECEHH'I ЗМIН
3.1. Щалтий Щоговiр набувае чинностi з моменту його цiдписання i дiе до З1 грудня

2027 року.
3.2. Щей Щоговiр не е попереднiм договором у розумiннi ст. 635 Щивiльного кодексу

УкраiЪи та ст. 182 Господарського кодексу УкраiЪи i не покладас на Сторони юридичних
обов'язкiв щодо укIIаденшI у майбутньому основного договору.

З.З. Цей ,Щоговiр складений при повному розумiннi Сторонами його умов та
термiнологiТ украiнською мовою у двох автеIIтичних примiрниках - по одному для кожноi
iз CTopiH.

3.4. Змiни до цього ,Щоговору можуть буги BHeceHi за взаемною згодою CTopiH, що
оформляеться додатковою угодою до цього,Щоговору.

3.5. Додатковi угоди та додатки до цього ,Щоговору е його невiд'емними частинами i
мають юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй формi, пiдписанi
Сторонами та скрiпленi iх цечатками.

З.6. Сторони зобов'язуються при виконаннi цього Щоговору не зводити
спiвробiтництво до дотримання лише наявних у ньому умов, пiдтримувати дiловi
контакти та вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпечення ефективностi та розвитку
iх комерцiйних зв'язкiв.
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