
ДОГОВIР ПРО СШВПРАЦЮ Nч !'t ;Ц

чЕркАсъкоi мЕдичноi АкАдЕмli тд смIлянського нАвчАлъно-
виховного ком]плЕксу dАгАльно-освIтtLя школА I ступЕIrя -

ГIМнАЗIя IMEHI В.Т.СВнАТоРА)

,ф, /Ёё{ #z,./a{/t| 20h.

черкаська медична академiя, в особi ректора, доктора фiлософiт (кандидата медичних
наук), доцента, заслуженОr,о лiкарЯ УкраТнИ ГубенкО Iнни ЯкiвНИ, ЩО дiе на пiдставi Статуту,
з однiеi сторони (далi Сторона 1), з одного боку, та Смiлянський навчаJIьно-виховний

комплекС кЗагально-освiтпtЯ школа-гiМназiя iMeHi в.т. Сенатора>, в особi директора Бойчук
Лесi Миколаiвни, що дiе на пiдставi Статуту (ла,,li Сторона 2), з iншоi сторони, з метою

розвитку i вдосконалення системи безперервнот освiти, iнформацiйних та консультативних
послуг, взасмного обмiну ,цосвiдом, з метою полiпшення якостi пiдготовки фахiвцiв уклали
цей Щоговiр про наступне:

1. прЕдмЕт договору
1.1. Сторони цього .щоговору зберiгають юридичну i фiнансову самостiйнiсть i

домовляються спiвпрацювати (без створення юридичноi особи) з метою вдосконrulення

освiтнього, методичного та, наукового процесiв.

1.2. Спiвпраця за даним ,Щоговором визначасться як - спiльна, визначена Щоговором
профорiентацiйна, освiтн.я дiяльнiсть (KpiM фiнансово-господарськоi) CTopiH, котра
здiйснюеться за пропозицiс:ю однiеТ зi cTopiH до iншоi, проте не с обов'язковою.

2. нАпрямки спIвпрАцI
2.1. Основними напрямками спiвпрацi с:

а) удосконаJIенняосвiтньоiроботиСторiн;

б) обмiн методиками навчання iз загальноосвiтнiх дисциплiн;
в) орiентування випускникiв школи ло вибору професiт за освiтнiми програмами

га,тузi знань 22 Охорона здоров'я, за якими проводиться пiдготовка фахiвцiв в академii:
на ocHoBi базовоi середньоi освiти:

ОП Лiкувальна спра]]а

ОП Сестринська сtrрава;



ОП Фармачiя;

на базi пOвноi cepellнboi освiти:

ОП Лiкувальна справа

ОП Сестринська справа;

ОП Акушерська справа

ОП Фармацiя;

ОП Фiзична терапiя, ерготерапiя;

ОП Екстрена медицина;

ОП Медицина (Лiкар).

г) навчання учнiв в]{пускних класiв школи на пiдготовчих курсах до вступу у ЗВО на

базi академii (згiдно з чинЕtою лiцензiею);

д) проведення круглих столiв, нарад для визначення напрямкiв спiвпрацi та ii
удосконаленЕя;

е) спiльна пiдготовка навчальних посiбникiв, наукових робiт та iнших видань

наукового та методичного характеру, рецензування навчальних програм, навча_пьноi та

монографiчноi лiтератури;

е) проведення сумi.сних конференцiй, ceMiHapiB та iнших наукових i методичних

форумiв;

ж) публiКуваннЯ статеЙ i тез педагогiчних працiвникiв, учнiв школи у збiрниках
MaTepiarriB конференцiй, щ,э проводяться академiею;

з) проведення спiлыrих навчаJ{ьно-наукових й iнших заходiв.

3. прАвА тА оБов,язки cToPIH

3.1. Сторони MaloTb право:

а) вносити пропозиrцii з питань спiвпрацi;

б) набувати iнших прав, передбачених законодавством УкраТни.

3.2. Сторона 1 зобо_в'язуеться:

а) додержуватися yNIoB цього .Щоговору;

б) спiвпрацювати зi Стороною 2 вiдповiдно до вимог чинного законодавства;
в) органiзОвувати й проводити для випускникiв школи, слухачiв пiдготовчих KypciB,

TxHix батькiв, учителiв днi lзiдкритих дверей, консультацiТ з особливостей вступноi кампанii;
г) длЯ ефективнОi органiзацii й функцiонування пiдготовчих KypciB, провадження

профорiеНтацiйноТ роботиt забезпечувати Сторону 2 профорiентацiйними матерiалами
(буклетами, оголошеннями тощо);



д) надавати практичtну допомогу CTopoHi 2:

О У ПiДГОТОВцi Учпiв i вчителiв Сторони 2 (згiдно з додатковою угодою) з надання

домедичноi допомоги;

. У рецензуваннi провiдними фахiвцями академii пiдручникiв, навчальних

посiбникiв, навчzulьних ]lрограм та iнших матерiа-гliв, пiдготовJIених спiвробiтниками

Сторони 2;

е) надавати консул]ьтативну допомогу викладачам Сторони 2 з питань пiдготовки з

надання домедичноТ допомtоги.

с) залучаТи вчителt,ський колектиВ школи до спiльноi науково-дослiдноi, просктноi,

iновацiйноi дiяльностi ;

ж) брати участь )/ спiльнiй пiдготовцi та видавництвi пiдрrrникiв, навчаJIьних

посiбникiв та навчально-методичноi докулrентацii;

е) запрошувати до ,участi в науково-практичних конференцiях, ceMiHapax i тренiнгах

учителiв i учнiв Сторони 2.

3.3. Сторона 2 зобов'язусться:

а) додержуватися у-мов цього Щоговору;

б) спiвпрацювати зi Стороною 1 вiдповiдно до вимог чинного законодавства;

в) проводити ocBiTlIю та профорiентацiйнУ роботУ сереД виIIускникiв школи щодо
орiентування ix до вибору професiТ за спецiальностями галузi знань 22 Охорона здоров'я, за
якими провадиться пiдготовка фахiвцiв у академii;

г) здiйснювати профорiснтацiйно-роз'яснювальну роботу серед учнiв випускних
класiв школи щодо вiдвiду,вання пiдготовчих KypciB академii зi вступу до ЗВО;

д) сприятИ органiзацii роботИ пiдготовчИх KypciB у визначений розкладом TepMiH за
погодженням cTopiH;

е) залучати вчите:riв i учнiв школи для участi в роботi науково-практичних
конференцiй, ceMiHapiB, трtэнiнгiв;

е) сприятИ участi вчителiв школи у спiльнiй науково-дослiднiй, проектнiй,
iнновацiйнiй дiяльностi;

ж)сприятИ спiльнiй: участi закладiв освiти у мiжнародних ocBiTHix i наукових
проектах, проведеннi телеконференцiй та лекцiй у режимi онлайн.

4. срокидоговору.

4,1, [оговiР е безопЛатниМ i не покладас на Сторони жодних фiнансових
зобов'язань. KoHKpeTHi фiнансовi зобов'язання CTopiH визначатимуться в окремих договорах.

J



4.2.I!ей Щоговiр всlгупас У дiю з моментУ його пiдписання Сторонами i дiс протягом 5

poKiB: з _._.20__р. по _._.20_ р.

4.з, Змiни та ДоIIовнення до цього Щоговору вносяться за згодою CTopiH i
оформлюються у письмовiй формi додатковими угодами.

4.4. I]ей ЩоговiР може бути достроково розiрваний буль-якою зi CTopiH за умови
попереднього письмового повiдомлення про розiрвання .Щоговору не менш як за два мiсяцi

до дати розiрвання.

ч. осоБливIумови.
4-1. ЗмiнИ та доповнення до даного договору приймаються шJUIхом пiдписання

сторонами додаткових угоlI, що мають силу договору.

4.2. ЩаниЙ договiр скJIадено у двох примiрниках на чотирьох аркушzlх, по одному
примiрнику Для кожноi сторони договору, якi мають однакову юридичну силу.

VI. ПОРЯДОК ВИРIШВННЯ СПОРIВ.
5.1, Спори, що вIIникають пiд час укладення, змiни, розiрвання та виконання цього

щоговору, вирiшуються шляхом проведення переговорiв в установленому законодавством
УкраiЪи порядку.

5.2. ЯКЩО ЖОДН€t СТОРОНа В TepMiH одного мiсяця до закiнчення даноi угоди не
за,IвитЬ про HaMip його розiрвати, дана угода автоматично пролонгуеться на той же TepMiH,

що i основна угода.

иI. юридиtIнI
смiлянський навчально-виховний
комплекс <<Загально-Oсвiтня школа
I сryпеня - гiмназiя iMeHi
В.Т. Сенатора>>
вул. Соборна, 109,
м. Смiла,
Черкаська обл.,
20700, УкраiЪа
Тел. : +38095-47- 1 00-35

АДРЕСИ CTOPIH.

Черкаська медична академiя

вул. Хрещатик,215,
м. Черкаси,
18000, Украiна
Тел. (0472) З7-ЗЗ-|0
Ел. пошта: medacademy@ukr.net

Ел. пошта: gumnasiasenato ra@gmatl.com

Щиректор

м.п.
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Леся БоIаIУК

м.п.


