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УГОДА 

ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ 
 

м. Біла Церква  «___» ___________ 2020 р. 

 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (надалі – 

Інститут), в особі директорки СИДОРЕНКО Вікторії Вікторівни, яка діє на підставі 

Положення про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, що 

затверджене ректором ДЗВО «УМО» 28.11.2019 року, з одного боку, та 

_________________________________________________________________________ 

в особі_____________________________________________________________________, 

який(яка) діє на підставі:____________________________________________________, 

разом іменовані як «Сторони», уклали цю Угоду про співпрацю між закладами освіти 

(далі – Угоду) про таке 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. У своїй діяльності Сторони керуються Конституцією України, Законами 

України «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. 

№ 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників», Положенням про Білоцерківський інститут неперервної професійної 

освіти та Статутом ДЗВО «Університет менеджменту освіти», іншими нормативно-

правовими актами у сфері освітньої діяльності, 

__________________________________________________________________________ 

1.2. Співпраця здійснюється на засадах людиноцентризму, рівноправності, 

взаємної вигоди і довіри, ділового партнерства, а також підтримки взаємних ділових 

контактів. 

2. ПРЕДМЕТ І МЕТА УГОДИ 

2.1. Угоду укладено між Інститутом та ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

з метою організації професійного партнерства та співпраці, зміцнення освітніх, 

наукових та інформаційних зв’язків, підвищення ефективності та якості освітнього 

процесу. 

2.2. Реалізація за домовленістю інших спільних дій, спрямованих на розвиток 

співпраці між договірними сторонами, які не суперечать чинному законодавству 

України. 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ФОРМИ СПІВПРАЦІ І ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

3.1. Для реалізації основної мети Угоди сторони домовилися вирішувати такі 

завдання: 

– системне дослідження вітчизняних і світових проблем післядипломної, 

професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої освіти, інших 

проблем і напрямів освітньої діяльності; 

– забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців відповідно до 

вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців і ключових стейкхолдерів, а 

також задоволення освітніх потреб особистості споживача освітньої послуги; 

– організація та проведення Інститутом підвищення кваліфікації, що може 



2 

 

здійснюватися в різних формах (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 

дистанційна тощо) та за різними видами (навчання за програмою підвищення 

кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо, стажування). Форми підвищення кваліфікації можуть 

поєднуватись; 

– апробація наукових результатів із різними структурантами системи 

післядипломної освіти, поширення найкращих освітніх практик; 

– сприяння саморозвитку та самоосвіті фахівців шляхом організації 

мережевої взаємодії, обміну досвідом, навчання і співнавчання; 

– розроблення та апробація варіативних освітніх моделей навчання фахівців 

із урахуванням запитів і потреб замовників освітніх послуг у структуруванні змісту, 

доборі технологій і врахування можливостей існуючої інформаційно-мережевої 

взаємодії Сторін; 

– науково-методичний, організаційний, інформаційно-комунікаційний 

супровід професійного розвитку фахівців в освітніх моделях курсів підвищення 

кваліфікації та міжкурсового періоду як єдиного андрагогічного циклу; 

– надання консультативної, дорадницької, супервізорської допомоги шляхом 

проведення внутрішньоорганізаційних, змішаних та міжорганізаційних форм 

організації роботи (тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій, вебінарів, 

чатів, відеомостів, відеоконференцій, онлайн студій, вебквестів, інтернет-

консультацій, коуч-сесій, інтернет-лекцій, семінарів, тренінгів тощо); 

– розповсюдження інформації та забезпечення відкритого доступу до 

наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок, здійснених 

Сторонами, шляхом використання засобів відкритої освіти, мережі дистанційного 

зв’язку, маркетингу знань і освітніх послуг; захисту спільного використання 

інтелектуальної власності; інтеграції розгалужених освітніх практик до цілісної 

системи безперервної освіти фахівців. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Представники сторін угоди мають право на: 

- взаємне відвідування закладів освіти за попередньою домовленістю; 

- ознайомлення з інформацією, яка стосується напрямів і форм співпраці, 

означених цією угодою; 

- участь у заходах сторін, що відповідають напрямам співпраці. 

3.2. Гарантії дотримання прав та інтересів Сторін здійснюються відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

3.3. Виконання цієї угоди здійснюється за взаємною згодою Сторін. 

4. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

4.1. Розподіл прав інтелектуальної власності щодо сторених в результаті співпраці 

Сторін освітніх продуктів здійснюється в кожному окремому випадку додатковими 

договорами (угодами), що укладаються між сторонами. 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. 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. 

5.2. Співпраця між Сторонами здійснюється на основі цієї Угоди та/або 

додаткових угод і договорів, що укладаються між Сторонами на виконання цієї Угоди. 
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5.3. Освітні послуги з підвищення кваліфікації можуть фінансуватися з різних 

джерел (кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника, інші джерела, не 

заборонені законодавством). 

5.4. Угоду укладено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної 

Сторони, кожен з яких має однакову юридичну силу.  

6. ТЕРМІН ДІЇ 

6.1. Угода набирає силу з моменту підписання її Сторонами та діє впродовж п’яти 

років (2020-2025 рр.). 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. 

6.2. Обов'язковою умовою для дострокового припинення дії Угоди є письмове 

повідомлення однієї із сторін, подане за два місяці до запланованого терміну припинення 

дії Угоди. 

6.3. Зміни й доповнення до даної Угоди ухвалюються шляхом підписання 

сторонами Додатків до угоди, які будуть розглядатися як її складники. 

 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 
 

 

Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти 

09108, Київська обл., м. Біла Церква,         

вул. Леваневського, 52/4 

Тел./факс (04563) 7-16-07  

код  ЄДРПОУ 35946459  

МФО 820172  

Державна казначейська служба України 

м. Київ 

IBAN: UA568201720313261001201040507 

    

Адреса електронної пошти: dipodist@ukr.net     

Директорка БІНПО   Директор  

                     В.В. Сидоренко 

        (підпис, П.І.Б.) 
      

                       

                           (підпис, П.І.Б.) 

М.П.                                                                                       М.П. 


