
про співпрацю 
ДОГОВІР У 3 3 > у 

м. Івано-Франківськ 

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» в особі в. о. ректора 
Цепенди Ігоря Євгеновича, що діє на підставі Статуту (далі - ДВНЗ «ПНУ ім. 
В. Стефаника»), з однієї сторони, та Українська гімназія № 1 Івано-
Франківської міської раді Івано-Франківської області, в особі директора 
Дейчаківського Ігоря Івановича, яка діє на підставі Статуту (далі - Українська 
гімназія № 1), з другої сторони (далі разом - Сторони), керуючись прагненням 
до взаємовигідних дружніх відносин, співробітництва та партнерства, 
дотримуючись вимог чинного законодавства, уклали між собою цей Договір 
про таке: 

1.1. Сторони керуються взаємною зацікавленістю в спільному розвитку 
їхнього наукового та інноваційного потенціалу. 

1.2. Співпраця здійснюється на основі рівноправності, взаємної вигоди, 
чесного ділового партнерства, а також підтримки взаємних ділових контактів. 

1.3. Ця Угода не накладає на її Сторони жодних майнових і фінансових 
зобов'язань, а також не встановлює жодних обмежень їхньої самостійності та 
автономності при здійсненні ними своєї статутної діяльності. 

2.1. Об'єднання наукових і педагогічних потенціалів, навчальних та 
дослідницько-виробничих баз Сторін з метою підвищення якості освіти 
учнівської та студентської молоді, формування інтересу до основ наукової 
діяльності. 

2.2. Координація діяльності Сторін з метою повної реалізації положень 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню 
освіту». 

2.3. Формування відносин між Сторонами у системі освітньої діяльності 
через співпрацю ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» та Української гімназії № 1. 

2.4. Спільна діяльність щодо організації системи безперервної освіти з основ 
наукової діяльності. 

2.5. Інформаційна та методична підтримка заходів профорієнтаційного, 
екологічного, культурного, просвітницького і виховного спрямування, які 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ 



проводяться Сторонами разом або окремо. 
2.6. Обмін наявною у розпорядженні Сторін інформацією з аспектів 

взаємного інтересу. 
2.7. Проведення силами науково-педагогічних та педагогічних працівників 

ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника», педагогічних працівників Української гімназії 
№ 1 спільних консультацій та семінарів з погодженої тематики. 

2.8. Спільна розробка і реалізація ефективних програм роботи з обдарованою 
молоддю. 

2.9. Підняття на якісно новий рівень науково-дослідницької діяльності 
гімназистів. 

2.10. Формування у випускників Української гімназії № 1 інтересу до вступу 
на факультети та навчально-наукові інститути ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» зобов'язується за можливості: 
3.1.1. Надавати науково-методичну допомогу педагогічним працівникам та 

учням Української гімназії № 1 у науково-пошуковій та науково-дослідницькій 
діяльності. 

3.1.2. Сприяти участі науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ПНУ ім. В. 
Стефаника» в щорічних учнівських наукових конференціях та щорічних 
звітних педагогічних конференціях. 

3.1.3. Проводити для учнів випускних класів екскурсії в ДВНЗ «ПНУ ім. В. 
Стефаника» та тематичні бесіди (лекції) в Українській гімназії № 1 за участю 
науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» з метою 
професійної орієнтації молоді. 

3.1.4. Брати участь у розробці індивідуальних планів науково-дослідницької 
роботи учнів та авторських програм педагогічних працівників для роботи з 
обдарованими учнями. 

3.1.5.Сприяти підготовці учнів Української гімназії № 1 шляхом 
дистанційного навчання з використанням Іпіегпеї-ресурсів для обміну 
навчальними завданнями між викладачами ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» та 
членами Наукового товариства «8сіепїіа УІПСЄЗ !» Української гімназії № 1, а 
також шляхом організації відкритого доступу для членів Наукового товариства 
«8сіепііа УІПСЄЗ !» Української гімназії № 1 до інформаційних ресурсів наукової 
бібліотеки ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника»; 

3.1.6. Здійснювати керівництво науково-дослідницькими роботами учнів 
Української гімназії № 1 працівниками ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» за їх 
згодою. 

3.1.7. Надавати дозвіл для роботи учнів Української гімназії № 1 на базі 



лабораторій та центрів ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» у межах підготовки до 
участі в Конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. 

3.1.8. Надавати дозвіл для проведення навчальних занять з біології та екології 
на базі дендропарку ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». 

3.1.9. Залучати педагогічних працівників гімназії до участі в наукових 
конференціях, які проводить ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». 

3.1.10. Сприяти розміщенню наукових розвідок педагогічних працівників 
гімназії в наукових збірниках ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». 

3.1.11. Забезпечувати участь представників Сторін у спільних наукових та 
інноваційних проектах, спрямованих на вирішення актуальних проблем, які 
становлять спільний інтерес Сторін. 

3.1.12. Організовувати проведення спільних наукових та освітніх заходів. 
3.1.13. Здійснювати обмін інформацією, необхідною для спільної діяльності 

Сторін. 
3.2. Українська гімназія № 1 зобов'язується: 
3.2.1. Забезпечити організацію наукових конференцій на своїй базі спільно з 

ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». 
3.2.2. Надавати студентам-практикантам ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника» 

можливість проходження педагогічної практики на базі Української гімназії 
№ 1. 

3.2.3. Проводити науково-методичні консультації та навчальні семінари на 
базі Української гімназії № 1 для студентів-практикантів ДВНЗ «ПНУ ім. В. 
Стефаника». 

3.2.4. Проводити профорієнтаційну роботу серед випускників гімназії з 
метою формування в них інтересу до вступу та навчання у ДВНЗ «ПНУ ім. В. 
Стефаника». 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
Сторони, що уклали цей Договір несуть відповідальність за невиконання 

своїх обов'язків відповідно до чинного законодавства. 

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

діє протягом 5 (п'яти) років до 01.09.2024 р. 
5.2. Порядок розірвання Договору: 

^ за взаємною згодою Сторін; 
^ в односторонньому порядку у випадку звернення однієї сторони за 1 
місяць до дати розірвання; 
^ в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 



5.3. Усі суперечки вирішуються шляхом переговорів. 
5.4. Протягом терміну дії Договору за погодженням Сторін можуть бути 

внесені доповнення і зміни, які викладаються у вигляді додаткової угоди. 
5.5. У решті випадків, не передбачених цим Договором, Сторони керуються 

чинним законодавством України. 
5.6. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну 

силу, по одному для кожної зі Сторін. 

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ДВНЗ «Прикарпатський Українська гімназія № 1 Івано-
иаціоиальний університет імені Франківської міської ради Івано-
Василя Стефаника» Франківської області 

76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57 
тел. (0342)752351 
Е-таі1: іпзІ@ри.іґ.иа 

76008, Івано-Франківськ , 
Калуське шосе, 1 
тел:(0342) 583746 
Е-таі1: ик§1@теїа .иа 

Л К С і -П О Г О Д Ж Е Н Н Я 
№ Погоджено П.І.П. П ідпис 
1 Головний бухгалтер ; 

2 Начальник відділу економки 
і фінансування і 

3 Начальник юридичного відділу ф/ 
4 Начальник відділу матеріал.не 

технічного постачання 

і Г 
5 Виконавець і 

6 і 

7 1 


