
ДОГОВІР 
про співпрацю

м. Миколаїв 2020р.

Приватний заклад вищої освіти “Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика” в особі ректорки Матвієнко Людмили Павлівни, що діє на 
підставі Статуту (далі -МКУ імені Пилипа Орлика), з однієї сторони, та

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 16 Миколаївської 
міської ради Миколаївської області, яка діє на підставі 

0^2 J її _______ (далі - МЗОШ № 16), в особі
директорки Шарвянської Тетяни Олександрівни, з другої сторони, які в 
подальшому іменуються СТОРОНАМИ, усвідомлюючи необхідність і важливість 
співпраці у справі підготовки фахівців, керуючись прагненням до взаємовигідних 
дружніх відносин, співробітництва та партнерства, дотримуючись вимог чинного 
законодавства, уклали між собою цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ
1.1. Об’єднання наукових і педагогічних потенціалів, навчальних та 

дослідницько-виробничих баз Сторін з метою підвищення якості освіти учнівської 
та студентської молоді, об’єднання зусиль у вирішенні проблем і завдань освітньої 
діяльності відповідно до вимог національного законодавства, навчально-методичної, 
науково-дослідної та виховної роботи з учнями, обміну досвідом в означеній сфері, 
впровадженні інноваційних технологій, взаємин у культурологічній та соціальній 
сферах.

1.2. Координація діяльності Сторін з метою повної реалізації положень 
Законів України „Про освіту” та “Про вищу освіту”.

1.2. Формування відносин між Сторонами у системі освітньої діяльності 
через співпрацю МКУ імені Пилипа Орлика, Управління освіти Миколаївської 
міської ради, МЗОШ № 16.

1.3. Спільна діяльність щодо підвищення професійно-кваліфікаційної 
майстерності, організації нових видів співпраці з учнями завдяки використанню 
нових форм виховної, просвітницької та профорієнтаційної роботи.

1.4. Інформаційна та методична підтримка акцій та заходів 
профорієнтаційного, екологічного, культурного, просвітнього і виховного 
спрямування, які проводяться Сторонами разом або окремо.

1.5. Обмін наявною у розпорядженні Сторін інформацією з аспектів 
взаємного інтересу.

1.6. Проведення силами викладачів МКУ імені Пилипа Орлика, та вчителів 
школи № 16 спільних консультацій та семінарів з погодженої тематики.

1.7. Спільна розробка і реалізація ефективних програм роботи з 
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обдарованою молоддю.
1.8. Формування у випускників школи інтересу до вступу Міжнародного 

класичного університету імені Пилипа Орлика.

2. ОБОВ ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Взаємні обов'язки сторін:
2.1.1 Приймати на своїй базі представників адміністрації, викладачів та 

аспірантів СТОРІН з метою обміну досвідом в організації наукових досліджень, 
культурно-пізнавального обміну тощо.

2.1.2 Створювати умови викладачам кожній із СТОРІН для підвищення 
кваліфікації за узгодженими програмами.

2.1.3 Інформувати одна одну про наукові досягнення та результати, отримані 
за напрямами наукової діяльності, у розвитку яких є взаємна зацікавленість 
СТОРІН.

2.1.4 Проводити разом наукові, соціологічні, маркетингові та інші 
дослідження із напрямків, які визначаються і затверджуються СТОРОНАМИ 
спільним тематичним планом досліджень.

2.1.5 Сприяти виданню спільних наукових, навчальних та наочних 
посібників, підручників, спільних монографій у співавторстві.

2.1.6 Сприяти участі своїх співробітників у наукових конференціях, що 
проводяться кожною із СТОРІН, та публікації результатів наукових досліджень у 
збірниках наукових праць, які видаються СТОРОНАМИ.

2.1.7 Надавати допомогу в організації та методичному забезпеченні 
навчального процесу.

2.1.8 Усі вищезазначені заходи організовувати згідно з попередньою 
домовленістю СТОРІН і на підставі підписання узгоджених планів.

2.1.9 Інші види взаємовигідної діяльності виконуються СТОРОНАМИ на 
підставі додаткових угод.

2.2. МКУ імені Пилипа Орлика зобов’язується:
2.2.1. Надавати методичну допомогу в підготовці учнів школи для 

подальшого вступу до МКУ імені Пилипа Орлика.
2.2.2. Проводити для учнів випускних класів екскурсії, в т.ч. в МКУ імені 

Пилипа Орлика та тематичні бесіди (лекції) в школі № 16 за участю науково- 
педагогічних працівників університету з метою професійної орієнтації молоді.

2.2.3. Інформувати Управління освіти Миколаївської міської ради про 
проведення Днів абітурієнта, Днів відкритих дверей та інших заходів в МКУ 
імені Пилипа Орлика.

2.3. МЗОШ № 16 зобов’язується:
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2.3.1. Забезпечити організацію на своїй базі проведення зустрічей, 
семінарів, круглих столів для учнів та викладачів школи.

2.3.2. Пропагувати серед учнів школи перспективність участі в спільних з 
МКУ імені Пилипа Орлика заходах.

2.3.3. Проводити профорієнтаційну роботу серед випускників школи та їх 
батьків з метою формування у них інтересу до вступу та навчання до МКУ імені 
Пилипа Орлика.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1 СТОРОНИ несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання умов Договору у межах прийняття обов’язків у порядку, 
встановленому чинним законодавством.

3.2 Спірні питання вирішуються шляхом їх узгодження та укладання 
додаткових угод між СТОРОНАМИ.

4. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і

діє протягом 3 (трьох) років до <2 І/, .2023р. У разі, якщо жодна зі Сторін
за 1 місяць до припинення Договору 'не попередить про його припинення, то 
Договір вважається пролонгованим на той самий термін.

4.2. Порядок розірвання Договору:
У за взаємною згодою Сторін;
С в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4.3. Усі суперечки вирішуються шляхом переговорів.
4.4. Протягом терміну дії Договору за погодженням Сторін можуть бути 

внесені доповнення і зміни, про що кожна із Сторін має бути попереджена 
письмово.

4.5. У решті випадків, не передбачених цим Договором, Сторони керуються 
чинним законодавством України.

4.6. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу, по одному для кожної зі Сторін.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Сторони у своїй діяльності керуються Законом України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Державною національною програмою «Освіта», Законом 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Наказом МОН України 
«Щодо затвердження пріоритетних напрямків вищих навчальних закладів та 
наукових установ», Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу 
освіту), чинним законодавством, Статутами СТОРІН та цим Договором. Всі 
питання, пов’язані з виконанням Договору, вирішуються СТОРОНАМИ
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відповідно до чинного законодавства.
5.2 Договір не впливає на обов’язки сторін щодо інших діючих чи майбутніх 

договорів, а також взаємовідносини з третіми СТОРОНАМИ.
5.3 Усі зміни та доповнення до цього Договору є дійсними, якщо їх 

оформлено у письмовій формі та підписано СТОРОНАМИ.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний класичний

університет ім. Пилипа Орлика» 
54003, м. Миколаїв, вул. Котельна. 2 

Тел.: (0512) 55-07-36. (0512) 59-30-01

Миколаїська загальноосвітня 
школа І-ІП ступенів № 16 
Миколаївської міської ради 
Миколаївської області
54000, м. Миколаїв, вул. Христо 
Ботєва, 41, тел..: 42-34-33
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