
лс)I,оItf l,
про сцiвI)оСriтtrrrrдтво мiж БердrIlIсl,ким дel)}t{aBIlItNr flедагогi'lrrrrм уIIiверситет()1\I

та Марiуп oJIl'cbKI l Nl дер2l{авн lI м yнiверситетоl}l

м. Бердянськ l8 сiчня 2019 р.

Берлянський дер)(авний педагогi.tltltй yIIiBepcIiTeT (да-цi - Партrrер). в особi Богданова
Iгоря Типrофiйови.rа, як14}"i jtic Hit гti,tс,гавi С,t,ату,гr,, з однiсl'с,горони.,га N4арiуrrо.rlьський

державниЙ унiверситет (ла:ri lvlДУ), в особi т.в.о. ректора Трофименко N4иколи
Валерiйовича, який дiе на пiдставi CraTyTy, з iншоi сторони, разом - Сторони, враховyIочи

- взасмну зацiкавленiсть у розвитку спiвробiтництва. з метою бiлыlr ефективного
використання спiльних \,1ожливостей в сферi освiти та науки,

- що обмirl 1, гzulузi ocBir и \lоже прискорити рiurення таких задач. як lIo.,IаJIьше

удосконалення навчаlIня та вlIховаl]ня дil,ей, пло:lодi. )1ето.lики викладаl{IIя,
- готовrtiсть до освiтtlьогtl, оргагti:зацiйно-п,Iетодичного та irIфорrrаuiйного

спiвробiтництва,
- подальшиЙ розвttток та зrtiцttснttя /tогоtзiрних вiдносин, якi базуються на piBHorrpaB'i

та взасмоповазi, уlilали даний [оговiр про спiвllобiтництво (далi - !оговiр) про нirстчпне.

1. CTopoHlI вIIходIIть з ToI,o, щtt Тх t]за(]]}tна творча спiвпраlIя спрItятIIме вирiшrенню
,гalillx зill}дtlIlьl

1.1. Встановлення та розi]иlок ,гворч]{х дiлових KoHTaKTiB мiж Сторонами та ik
структурНими пiлроз;tiлами.

1.2. Удоскона-цення оргаlIiзацii освiтIIього та вtIховIIого прочесiв,
1.3. Пошук сучасних форпr iirтеграuiТ Ha)lкLl, tцо забезпечl]l-ь гIрактиrIне вr,iлення

педагогiчних пiдходirз до побудOвl1 с\,часних ocBiTrtix систем.
1.4. Обмiн досвiдом у розвитку передовIiх техttологiй навчання.
1.5. Розвиток науково-дослi:tноl' дiяльнос,гi,
1.б. ПровеlrtеtlIIя спiлl,них IIа\,]iово-комунiкатt.rвних заходiв (ceMiHapiB, конtрерсrruiй.

круглих столiв Toltto),
1.7. Обмiн Ilavl(oB()Io та ocBiTt]btlKl iltt}lopп,raцit,ttl, матерiа_лапtи дослiдхtеtlь.
1.8. Розвитt-lк iнформаttiйно-виl{аRнl,t.tоТ дiяльностi luляхом спirlьного виданнrI срахових

збiрникiв наукових праць, журна-пiв 1оIцо.
1.9. ЗабезпечеlIня процесу гtiдtlltш{сгlttя квалi(liкашiI науково-педагогiчIIих працiвltикiв.
1.10. ЗабезпеLIення ста}куt]ання нllукоRо-пелаt,огiчних працiвниrсiв. з;tобува.liв Btll_t{oT

освi,ги (стулеrlтiв, acl l ipalrтiB).
1.1 l. Здiйсrrенlrя наукового керiвниц,гва

дисертацiйними, квzutiфiкаuiйними рtlботапtи.

(ксlнсультl,вання, реttеttзl,ваrIIIя)

Сторони розвиватимуть Til пiлтримуватимуть спiвробiтництво у галузi освiти та науки
на ocHoBi принципiв рiвноправносr,i т,а взаемноТ поваги.

.Щетальнi уN{ови спiвпраui можуть бути викладенi у лолаткових угодах чи протоколах.

2. Обов'язкlr С,гсlрiн
2. 1. Стсlрони зобов'яз}ю,гl,сяi
2.|.|. Забезпе.Iувати \,IIасть ltllук()Еt()-псдагогiчlll.tх працiвникiв в ocBiTltix проtдесах

обох CTopiH за окрепIими I,аJI},зят\Iи знань.
2.1,2. Розроб"rrяти та реа_rliзоlзуваl,и спiльнi tlрограми з вирirшення ltрiорl,tт,етних i

актуатtьних, теоретиlIних та практичн!Iх проблеrt вlлщоТ освiти.
Z.l.З. Здiйснювати пiдготовку науi(оt]о-ttедаl,сlt,iчъtих праtliвникiв ltlляхом:
- навчання tз аспiраltтурi та :tort,r opaHl,ypi l

- пiцвищенrlя квапiфiкацiТ.



2.I.4. Оргаrriзовувати ста)I(уван}rя за вiдttовi;1IlиN{и програмами IIауково-педагогiчних
працiвникiв спецiаr"riзоваIIих rtафедр tlбох CTopiH.

2.1.5. Створювати умови /lля lrрохолженнrl окре]ч{их видiв практик студен,rам обох
CTopiH.

2.|.6. Свосчасно iнформl,ватu про проведенIIя науково-комl,нiкативних заходiв
(конференцiй, ceMiHapiB, круглих с,го:tiв), п,riжнародних грантоl]их проект,iв.

2,1,7. Братrr ),часть у проIrедеI-ttii ttауково-практичних заходlilз, коrrфереrruiй. круглих
столiв та ceMiHapiB, яtti оргаtriзовlttlтt, СтtlllоtJи,

2.1.8. IIадавати аналir,и.tну iнtРормаrriю ,га норN,tативн}, ]Iокуменrацiю. необхilну :t.ltя
використання у наукових Jloc,,tiltllte нн я х,га ocBi,t,H ьо rt1, процесi.

2,1.9. Розвивати сllундалrеrlта.u,lli T,li tlрик.ltаJlнi ttar KoBi ltослiдження.
2.1.10. Опl,блiковувати резулы,ати спi.цьних наукових дослiдlкень, з дотриN,{аItням

вимог чинного законодавства YKpaTHlr в c(lepi захис,гy iн,гелектуа,чьноТ в:tасностi.
2.1.11. За чзгодженняN{ С,гсlрiн пчблiкувати спiльнi rtayKoBi rrрашi: стат,гi, ljистуIlи з

доповiдями, подавати заявки на спiльtti вI,IIIаходи i вiлкрlлття з дотри]\,1ання},I вI]I\{ог чинного
законодавства УкраТни в сферi захI{ст}l iнr,е:rекr,уальноТ власностi.

2.|,12. опчбrliковувати пtа,ге1"liiiлll tlаукових дослiджень викJlаi(ачiв у ltерiо;lичних
фахових виданнях CTopirr.

2.1.13. Сlrlrия,l-и розвитк)r дllс,ганttiйноi'освiт-и та забезпе.гувати вгtрова/{ження в
освiтнiй trроцес нових ilr(lopMarriiiHиx. TeJleкoNtyl-liKartiйtrt.rx техttологiii. iнт,ерактивIttlх форм
та методiв навчанl{я.

З. 'I-epMiH ;tiT fior oBopv
З.1. ffанlrй |{огсlвiр ttабttрас ,tиtlltocl,i ,з дttя його пiдписанttя (l,гороrrаNlи l,a;tic дсt l7

сiчня 2024 poKlz.

З.2. Пiсля закil-t.tення гермirl1 riI lJогсlвор1, Сl,орони до]\,Iов,]rIк)ться гlро чltlови його
продовжеIlнrl.

4. lttmi },MOBlI
4,1. Щаний {rlr"oBip уклаilастLся Ii 1,1t]ox гtрltлtiрltикilх. шlо Malo,l,b однакову lорtljlичIlу

силу, по oJlIoMy д.lя ]iо)(IIоi iз CTolliH.
4.2. Bci пIil,анIIя регулювання (liнансових вiltносин CTopiH заJIишаються поза1 N,{ежами

даного flоговору i вирiпrуються oKl]el\Io за взасмною домовленiс,гtо та згодо]о CтopiH
вiдповiдно до чинllого зilконодавс,гва Украiilи,

4.З. []евиконання однiс:tсl зi CTtlpitr зобсlв'язань, взятих Ila себе згiдно з цим
Щоговоропл, с пiдс,гавою Jtля iiого ltoc гllоliоtt()го рtlзiргзанняt.

4,4, У разi rreoбxi;llllocTi, ло fJtltoBclpy N{о)tу,гь бу,т,и BHeceHi зшtillи або лоttrэвttеrtня. якi
стають невiд'сплtтоtо частиrIоIо ffсlгtlвrlру i офорrлляIоться вiдповiдtlими додатl(овими
угодами.

5. IOJlllдlr.tlli адресll i lti.llrltclr C,гtlpill

Берляllсt- Kll й дерlкit BIl ll ii п c.,la t о гi.r l l lr ii
ytliверситст

Украiна, 71 100, м. Бердянсыс.

Мар i1 llo.r ьсь ки й лерi+iаl}IIий yHiBepclrr er,

87500, м. Ма упоJiь,
проспект Бfлiвелr икiв, 129-а

Телефолr;(Щ29fi 53-2


