про сгіівпрпцю між
Інститутом вищої освіти І Іиціональної академії педагогічних наук України
і факультетом менеджменту освіти та науки Національного педагогічного
університету імені М. 11. Драгоманова
W

12 лютого 2018 р.
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України,
що діс на підставі Статуту в особі директора Калаш нікової Світлани
Андріївни, з однієї сторони, і факультет менеджменту освіти та науки
І Іацюнального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, що діє на
підставі Статуту в особі декана Савельєва Володимира Леонідовича, з інш ої
сторони, (разом Сторони) уклали цей Договір про таке:
1. П редм ет Д оговору
1.1. В досконалення підготовки здобувачів вищ ої освіти, здійснення
наукових дослідж ень і запровадження в освітній процес наукових надбань,
нових форм, м етодів, засобів навчання, інноваційних технологій.
1.2. Розш ирення інформаційного обміну між С торонам и ш ляхом
проведення
спільних
науково-комунікативних
заходів
(конф еренцій,
сем інарів).
1.3. П ош ук, розробка, систематизація та аналіз наукових полож ень,
ріш ень, техн ол огій , у яких С торони маю ть спільний інтерес.
1.4. Н алагодж енн я співпраці м іж структурним и підрозділам и С торін
щ одо участі у сп ільн и х проектах.
1.5. В заєм ооб м ін висококваліф ікованим и ф ахівцям и для п ровед ен н я
лекц ій , п ракти ки , сем ін арськи х, ін дивідуальн их занять.

2. О бов’язки Сторін
2.1. Забезпечення Інститутом вищої освіти належних умов для
проходження
практики здобувачами
освітнього
ступеня
«магістр»
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми
«Педагогіка вищої школи. Тьюторинг»; здобувачами наукового ступеня
«доктор філософії» спеціальності 015 Професійна освіта; наукового і
професійно орієнтованого стажування науково-педагогічними працівниками.
2.2. Забезпечення Національним педагогічним університетом імені
М.П. Драгоманова належних умов для проходження практики здобувачами
наукового ступеня «доктор філософії» спеціальності 011 Освітні, педагогічні
науки освітньо-наукових програм «Політика і лідерство у вищій освіті» та
«Викладання і навчання у вищій освіті».

2.3. Надання ( тронами консультативної і науково-методичної
допомоги н органі іації та проведенні освітньо-наукової, дослідницької
діяльності на баті шкладу вищої ос вії и і наукової установи, проектування й
хпрона їжсннм Н О В И Х ГСХНОЛОІТЙ в освітній і до слідн и ц ьки й простір.
2 4. Висвітлення у фахових наукових виданнях результатів спільної
роботи.
2.5. Проведення
спільних
науково-комунікативних
заходів
(конференцій, семінарів тощо).
2.0. Сприяння розвитку наукової творчості працівників Сторін,
побхначіи освітніх та наукових ступенів, створення спільних проектів та
упрова (ження результатів обопільної наукової діяльності в освітню прак тику.
2.7. Здійснення обробки персональних даних наукових і науковопедагогічних працівників відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних».
2.8. І Іей Договір не передбачає жодних фінансових зобов'язань Сторін.
3.

П р и к ін ц е в і п о л о ж е н н я

3.1. Договір набуває чинності з дня підписання і діє до 31 грудня 2023
року.
3.2. Договір складений у двох примірниках, які зберігаються у кожної
С тр о н и і мають однакову юридичну силу.
3.3. У договір може бути внесено зміни за погодженням обох Сторін.
3.4. Зміни і доповнення до Договору Сторони оформляють шляхом
укладання додаткових договорів.
3.5. Кожна Сторона має право розірвати Договір, попередивши про це
іншу Сторону за два місяці до моменту розірвання.
4. Адреси та реквізити Сторін

Факультет менеджменту' освіти
та науки
Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
тел./факс (044) 234-11 -08
e-mail: fmont
сайт: hi
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