
Договір 
про співробітництво^У

смт. Бородянка 2020 р.

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Бородянської селищної 
ради Київської області (надалі - ІРЦ) в особі директора Рябущиць Тетяни Григорівни, 
який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» (надалі Університет) в особі президента Таланчука Петра 
Михайловича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, іменовані надалі - 
«Сторони», виходячи з потреб інтеграції освіти і науки, з метою співробітництва в 
освітній галузі та сприяння професійному самовизначенню молоді, уклали дану угоду 
про наступне:

1. Мета і предмет угоди
1.1. Сторони зобов’язуються спільно діяти як учасники освітнього процесу, з метою 

співробітництва в галузі освіти, ефективного використання педагогічних кадрів, 
спільного проведення науково-методичної роботи та розробки навчально- 
методичного забезпечення, а також розвитку здібностей і обдарувань учнів, 
формування інтелектуального потенціалу нації згідно з Законом України «Про 
освіту».

1.2. Предметом Угоди є:
1.2.1. Співробітництво Сторін з метою створення єдиного інформаційного 

науково-освітнього середовища в частині розробки та реалізації ефективних 
форм співпраці ІРЦ та Університет.

1.2.2. Надання учням з особливими освітніми потребами (далі - ООП) 
можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення 
умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно- 
експериментальної, винахідницької діяльності.

1.2.3. Проведення спільних профорієнтаційних та інших заходів, конференцій, 
семінарів, круглих столів, педагогічних нарад за участю здобувачів вищої 
освіти та науково-педагогічних працівників Університету та педагогічних 
працівників ІРЦ.

2. Обов’язки ІРЦ:
2.1. Сприяє популяризації освітніх послуг Університету, встановленню зв’язків між 

співробітниками Університету та співробітниками ІРЦ.
2.2. Сприяє виступам представників Університету на батьківських зборах і перед 

учнями старших класів з ООП.
2.3. Організовує участь педагогічних працівників у навчально-практичних семінарах, 

відкритих лекціях і т.п., що проводить Університет з метою підвищення їх 
науково-теоретичного і методичного рівня.

2.4. Організовує участь педагогічних працівників ІРЦ у спільних науково-дослідних 
проектах з проблем спеціальної освіти.

2.5. Створює умови для спільного проведення практичних занять на базі ІРЦ.
2.6. Залучає науково-педагогічних працівників Університет до спільного проведення 

методичних та педагогічних нарад.
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2.7. Створює умови щодо проведення занять найбільш підготовлених педагогічних 
працівників ІРЦ зі здобувачами вищої освіти на правах викладача з погодинною 
оплатою праці.

2.8. Приймає на виробничу (педагогічну) практику здобувачів вищої освіти за 
окремими спеціалізаціями.

2.9. Ознайомлює здобувачів вищої освіти з досвідом роботи педагогічного колективу 
ІРЦ з проблем навчання та виховання дітей з ООП.

3. Обов’язки сторін:
3.1. Визначають коло актуальних питань у галузі співпраці Університету та ІРЦ.
3.2. Сприяють реалізації освітніх проектів та програм у сфері вищої та спеціальної 

освіти.
3.3. Надають організаційну допомогу у проведенні семінарів, відкритих лекцій, 

практичних занять, конкурсів тощо за напрямами підготовки / спеціальностями 
Університету.

3.4. Сприяють участі учнів з ООП у наукових, просвітницьких, культурно-масових, 
спортивно-оздоровчих заходах, організованих Університетом.

3.5. Забезпечують своєчасне і в повному обсязі виконання юридичних і фактичних 
дій, необхідних для реалізації спільних проектів і програм.

3.6. Обговорюють питання та узгоджують рішення, пов’язані з реалізацією цього 
Договору.

3.7. Визнають, що право інтелектуальної власності на розробку матеріалів належить 
тій стороні, яка їх створила.

3.8. Визнають, що інформація та матеріали, створені під час дії цього договору є 
конфіденційними та не підлягають розголошенню або передачі третім особам; 
крім випадків визначених вимогами чинного законодавства України.

4. Обов’язки Університету:
4.1. Забезпечує рекламно-інформаційними матеріалами, організовує виступи і 

консультує вступників та їх батьків щодо спектру освітніх послуг та 
особливостей організації навчально-виховного процесу в Університеті.

4.2. Здійснює науково-педагогічне консультування педагогічних працівників ІРЦ.
4.3. Надає методичну допомогу при плануванні та проведенні науково-методичних 

заходів в ІРЦ.
4.4. Залучає педагогічних працівників ІРЦ до участі в наукових конференціях, 

семінарах, круглих столах тощо з проблем спеціальної освіти.
4.5. Організовує спільні науково-дослідницькі проекти з проблем спеціальної освіти.
4.6. Бере участь у розробці та впровадженні інноваційних технологій, новітніх форм 

організації освітнього процесу та методів навчання.
4.7. Надає консультації щодо особливостей проведення незалежного оцінювання 

якості знань особам з ООП, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 
закладів.

4.8. Надає освітні послуги з відповідних предметів на курсах доуніверситетської 
підготовки.

4.9. Проводить пробне незалежне тестування.
4.10. Пропонує додаткові освітні послуги з підготовки старшокласників, які 

отримали слабкі результати під час пробного тестування, до незалежного 
оцінювання якості знань.

4.11. Надає консультації учням щодо напрямів підготовки Університету.
4.12. Пропонує профорієнтаційне тестування з метою професійного визначення 

молоді.
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4.13. Запрошує учнів з ООП до участі в освітньому проекті «Школа кар’єрного 
зростання» з метою самопізнання молоді, знайомства з професіями, планування 
кар’єри і побудови прогнозу професійної успішності.

4.14. Створює умови щодо залучення найбільш підготовлених педагогічних 
працівників ІРЦ до проведення занять зі здобувачами вищої освіти на правах 
викладача з погодинною оплатою праці.

4.15. Сприяє залученню педагогічних працівників ІРЦ до спільного проведення 
практичних занять зі здобувачами вищої освіти.

4.16. Надає консультативну допомогу старшокласникам з ООП, які ведуть 
науково-дослідницьку роботу в МАН за напрямом досліджень.

4.17. Проводить семінари, конкурси, олімпіади з метою підвищення мотивації 
учнів з ООП до навчання і розкриття їх здібностей.

4.18. Організовує профільні класи у відповідності з напрямами підготовки / 
спеціальностями, ліцензованими в університеті.

4.19. Організовує спільні студентсько-учнівські наукові, просвітницькі, 
культурно-масові, спортивно-оздоровчі заходи з метою ознайомлення учнів з 
ООП школи із особливостями студентського життя.

4.20. Проводить навчально-практичні семінари, відкриті лекції тощо для 
педагогічних працівників за актуальною тематикою з метою підвищення їх 
науково-теоретичного і методичного рівня.

5. Відповідальність Сторін і порядок вирішення спорів.

5.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цього Договору в межах
взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України. ,,У''

5.2. Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 
переговорів з урахуванням прав та інтересів Сторін, а у випадку недосягнення 
згоди, у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Сторони погодились, що цей Договір не є підставою для будь-якого грошового 
зобов’язання між Сторонами та не може бути підставою для стягнення грошових 
коштів, в тому числі будь-яких штрафних санкцій.
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6. Інші умови

6.1. Хід та результати виконання цього договору розглядаються Сторонами на 
спільних засіданнях, у строки, визначені Сторонами за спільним погодженням.

6.2. Перелік видів та заходів співробітництва Сторін не є вичерпним і може бути 
доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими 
угодами.

6.3. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами та скріплення підписів печатками Сторін.

6.4. Термін дії цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.6.3. 
цього Договору та діє до 31 грудня 2023 року. Якщо жодна із сторін в письмовій 
формі не заявила про намір припинити дію цього Договору, то він вважається 
продовженим на наступний строк.

6.5. Для оперативного вирішення питань та забезпечення контролю за своєчасним та
повним виконанням зобов’язань за Договором Сторони призначають 
відповідальних осіб:

з боку ІРЦ Рябущиць Тетяна Григорівна (Директора КУ «ІРЦ» Бородянської

З

селищної ради Київської області (067) 417-45-92);



з боку Університету Самойленко Євгеній Вікторович (Директора Департаменту 
формування контингенту та рекламної діяльності (066) 692-57-80.

6.6. Кожна із Сторін за власним бажанням може розірвати цей Договір в 
односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій 
формі за ЗО календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Договір.

6.7. Зміни і доповнення до цього Договору, а також усі додаткові угоди, додатки до
нього вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову 
форму і підписані уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх 
печатками.

6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов і 
термінології українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

6.9. Сторони за цим Договором не уповноважені виступати як юридичні 
представники одна одної.

7. Реквізити Сторін

Комунальна установа «Інклюзивно- 
ресурсний центр» Бородянської селищної 
ради Київської області

Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини
«У країна»

07801, Київська область, смт.Бородянка, 03115, м. Київ,

вулиця Нова, 1а
тел. +38067-406-53-92

вул. Львівська, 23

(AZ '


