
У Г О Д А   

про  співпрацю 

між   Львівським  національним  університетом   імені  Івана   Франка 

 та  ______________________________________________________________________ 

 

                                                                                            “____“ __________  20___  року   

Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка, державної форми 

власності, що підпорядковується Міністерству освіти і науки України, в  особі  

ректора Мельника В.П.,  що  діє  на  підставі  Статуту, з  однієї  сторони  та 

__________ 

__________________________________________________________________________ 

в  особі  __________________________________________________________________, 

що діє на підставі   _________________________ , з  другої  сторони (разом Сторони)  

уклали  цю  Угоду  про  таке: 

 

1.ПРЕДМЕТ  УГОДИ 

 

1.1. Вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників 

шляхом підвищення кваліфікації та стажування, здійснення наукових досліджень і 

запровадження у освітній процес надбань передової педагогічної науки, форм,  

методів та засобів навчання, досягнень інноваційних технологій, ознайомлення з 

науково-методичною літературою з питань набуття досвіду формування змісту 

навчання з урахуванням його цільового спрямування.  

1.2. Зміцнення контактів у галузі освітньої діяльності (обмін новітніми розробками у 

навчальній, науковій, виховній, культурній та методичній сферах, ознайомлення з 

навчально-методичним та матеріально-технічним забезпеченням підготовки 

фахівців). 

1.3.  Розширення інформаційного обміну між Сторонами шляхом проведення 

спільних науково-технічних та навчально-методичних семінарів, конференцій тощо. 

1.4.  Пошук, розробка, систематизація та аналіз наукових положень, рішень, 

технологій, у яких Сторони мають спільний інтерес. 

1.5.  Здійснення систематичного обміну науковими та навчально-методичними 

виданнями. 

1.6. Налагодження міжкафедральної співпраці щодо навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу. 

1.7. Обмін на взаємній основі висококваліфікованими фахівцями для проведення 

лекцій, індивідуальних і практичних занять. 

1.8.  Вивчення та впровадження педагогічного досвіду організаційного та науково-

методичного забезпечення  освітнього  процесу із застосуванням новітніх 

інформаційних технологій. 

    

2. ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН 

2.1.  Забезпечення   належних  умов  для  підвищення  кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних  працівників у структурних підрозділах Сторін. Сторона, що 

скеровує науково-педагогічних працівників на стажування, подає документи  щодо  

проведення  стажування  Стороні, що приймає, не  пізніше, ніж за 2 тижні до початку 

стажування. За умови виконання індивідуального плану стажування, працівникам, які 

пройшли стажування, видається довідка.    

2.2.  Надання  консультативної та  науково-методичної  допомоги  в  організації  та  

проведенні  дослідницької роботи  з метою  здійснення  підвищення  кваліфікації та 



стажування,  удосконалення  навчально-виховного  процесу, його демократизації  та  

гуманізації, впровадження  передових  педагогічних  ідей  та  технологій  в  освітній  

процес. 

2.3.  Інформування  Сторонами  одна  одну   про  основні  напрями  роботи  кафедр  та  

науково-методичні  заходи, сприяння  проведенню  спільних  досліджень. 

2.4. Надання  матеріально-технічної бази, виходячи з наявних можливостей кожної із 

Сторін,   для проведення  науково-дослідної  роботи та  впровадження науково-

педагогічних  напрацювань. 

2.5.  Висвітлення  у  педагогічних  фахових  виданнях  результатів  спільної  роботи. 

2.6.  Проведення спільних науково-технічних та навчально-методичних семінарів і 

конференцій. 

2.7.  Ця Угода не передбачає жодних фінансових зобов’язань сторін.    

 

3. ІНШІ  УМОВИ  УГОДИ  

3.1.  Дана  Угода  набуває  чинності  з  моменту  підписання  і  діє  до  прийняття  

Сторонами  рішення  про  її  припинення. 

3.2.  Угода складена у двох примірниках, які зберігаються у кожної Сторони і мають 

однакову юридичну силу. 

3.3.  Угода  може бути  змінена  за  погодженням  Сторін. 

3.4.  Зміни  і  доповнення  до Угоди  Сторони  оформлюють  шляхом  укладання  

додаткових угод. 

3.5.  Кожна  Сторона  має  право  розірвати  Угоду,  попередивши  про  це іншу 

Сторону  за  два місяці  до  моменту  розірвання.  

 

4. АДРЕСИ  ТА  РЕКВІЗИТИ  СТОРІН 

 

             Львівський національний 

університет  імені Івана Франка 

Адреса: вул.Університетська,1 

Тел.: (032) 260-34-02 

e-mail: lnu@lnu.edu.ua 

http:// www.lnu.edu.ua/ 

Реквізити:  

р/р 
UA468201720343101002200001061 

ДКСУ м. Київ 

ЄДРПОУ 02070987 

№ св. платника ПДВ 17701483 

Інд. под. № 020709813029 

               Львівський національний 

університет  імені Івана Франка 

 

Ректор   _________________________  

   

                       Володимир МЕЛЬНИК 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адреса:____________________________ 

___________________________________ 

Тел.: ______________________________ 

e-mail:_____________________________ 

http://______________________________ 

Реквізити:_________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

      ________________________________ 
 

 


