Угода про співпрацю
м. Рівне

Психолого-природничий факультет Рівненського державного гуманітарного
університету (надалі Факультет) в особі декана ПАВЕЛКІВА Віталія Романовича, що
діє на підставі Статуту Рівненського державного гуманітарного університету, з однієї
сторони, та Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад
«Рівненська Мала академія наук учнівської молоді» Рівненської обласної ради
(надалі РМАНУМ)в особі директора АНДРЄЄВА Олександра Анатолійовича, з іншої
сторони, що діє на підставі Статуту Рівненської Малої академії наук учнівської молоді,
уклали угоду про співпрацю і визначили основні напрями спільної діяльності.
1. ЗМІСТ УГОДИ
1.1

Угоду укладено з метою координації спільної навчальної, наукової та
методичної діяльності у підготовці здобувачів вищої освіти зі спеціальностей
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта
(Біологія), 014.15 Середня освіта (Природничі науки).
2. ПРЕДМЕТ І МЕТА УГОДИ.

2.1

2.2
2.3

Поглиблення співпраці викладачів факультету та педагогічних працівників
РМАНУМ у сфері науково-методичної роботи з метою підвищення
ефективності та результативності освітнього процесу у закладах освіти.
Проведення спільних науково-методичних конференцій, семінарів, круглих
столів, практикумів з проблем впровадження новітніх технологій навчання.
Реалізація, за домовленістю, інших спільних дій, спрямованих на поглиблення
співпраці між договірними сторонами, які не суперечать чинному
законодавству.
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1
3.1.1

Факультет зобов 'язується:
Допомагати у відборі викладачів для проведення гурткових занять, участі у журі
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт
з
числа
професорсько-викладацького складу.
3.1.2 Надавати методичну допомогу у розробленні та рецензуванні навчальних
програм.
3.1.3 Проводити пошукову, наукову-дослідницьку роботу спільно з РМАНУМ
відповідно до узгодженого плану.
3.1.4 Надавати можливість педагогам та учням-слухачам РМАНУМ, які займаються
науково-дослідницькою та експериментальною роботою, при потребі,
користуватися навчально-матеріальною базою психолого-природничого
факультету.
3.1.5 Заохочувати слухачів РМАНУМ до участі у фахових конкурсах та олімпіадах,
надавати переваги при вступі переможцям олімпіад за умови наявності
однакової кількості балів.
3.2
РМАНУМ зобов 'язується:
3.2.1 Створювати належні умови для роботи запрошених викладачів факультету.
3.2.2 Надавати можливість студентам факультету проходити педагогічну практику на
базі закладу освіти.

3.2.3

3.2.4

4.1
4.2
4.3
4.4

Проводити спільне обговорення результатів спільної науково-дослідницької роботи
та апробації методичних новацій на конференціях, семінарах, круглих столах та у
фаховій періодичній пресі.
Брати участь в обговоренні змісту освітніх програм підготовки здобувачів вищої
освіти 014: «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», «Середня освіта
(Біологія)», «Середня освіта (Природничі науки)», надавати рецензії та пропозиції
щодо їх вдосконалення.

4. ІНШІ УМОВИ
Сторони несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків.
При будь-яких змінах, що впливають на виконання умов даної угоди, Сторони
зобов'язуються протягом двох тижнів повідомити один одного у письмовій формі.
Питання співробітництва сторін, які не передбачені угодою регулюються за
домовленістю Сторін та оформляються у вигляді додаткової угоди.
Для швидкого досягнення цілей за даною угодою, Сторони зобов'язуються
обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного
інтересу.

5. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
Угода набирає силу з моменту підписання її Сторонами і діє протягом трьох років. Якщо за
місяць до закінчення терміну дії угоди жодна зі Сторін не виступила з ініціативою про
припинення її дії, угода вважається пролонгованою на тих же умовах і на той же періоду
часу.
6. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК
6.1.

6.2.

У випадку виникнення між Сторонами будь-яких суперечок, пов'язаних з даною
угодою, Сторони прикладуть усі можливі зусилля для їх врегулювання шляхом
переговорів між офіційними представниками Сторін.
Якщо розв'язати зазначені суперечки шляхом переговорів виявиться неможливим,
вони будуть розв'язуватися відповідно до чинного законодавства.
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