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ДОГОВІР 
про співпрацю

Кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський 
іаціональний університет імені Василя Стефаника» в особі завідувача кафедри Поясик 
)ксани Іванівни, з одного боку, та кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту 
іедагогіки, психології та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету 
мені Михайла Коцюбинського в особі завідувача кафедри Тарасенко Галини Сергіївни, з 
фугого боку, враховуючи взаємну зацікавленість у розвитку співробітництва, з метою 
іайбільш ефективного використання спільних можливостей у сфері освіти уклали даний 
(оговір про наступне.

.1. Сторони виходять з того, що їх взаємна творча співпраця сприятиме вирішенню 
аких завдань:

- встановленню та розвитку творчих та ділових зв'язків між навчальними 
закладами та їх структурними підрозділами;

- удосконаленню організації навчального процесу у відповідних підрозділах;
- підвищенню якості підготовки фахівців Сторонами, а також найбільш повному 

досягненню ними Статутних цілей.
.2. Предметом договору є творча і ділова співпраця кафедри педагогіки і психології 
коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
"тефаника» та кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки, психології 
а мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського у вдосконаленні навчального процесу та підвищенні якості підготовки 
>ахівців за спеціальністю «Початкова освіта».

2.1. За даним договором кафедра педагогіки і психології Коломийського 
інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» забезпечує:

1. Мета і предмет договору

2. Права і обов'язки Сторін



за окремою домовленістю участь викладачів вищої кваліфікації у навчальному 
процесі ВДПУ за спеціальністю «Початкова освіта»;
стажування викладачів кафедри дошкільної і початкової освіти ВДПУ на базі 
кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 
рецензування викладачами кафедри педагогіки і психології Коломийського 
інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
навчально-методичних комплексів, підручників та навчальних посібників, 
розроблених викладачами кафедри дошкільної і початкової освіти Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 
апробацію та впровадження досліджень аспірантів і докторантів кафедри 
дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки,психології та мистецтв 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського;
апробацію та впровадження навчальних посібників, програм і розробок, авторами 
яких є викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту 
педагогіки, психології та мистецтв Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського; 

участь студентів спеціальності «Початкова освіта» Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у наукових 
конференціях, олімпіадах, що організовує кафедра педагогіки і психології 
Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»;
організацію спільних наукових проектів та програм.

2.2. Кафедра дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки, 
психології та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського згідно даного договору забезпечує умови для: 

участі викладачів кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»у 
регіональних та міжнародних конференціях, які проводяться кафедрою 
дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки, психології та мистецтв 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського;

стажування викладачів кафедри педагогіки і психології Коломийського 
інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» на базі кафедри дошкільної та початкової освіти інституту 
педагогіки, психології та мистецтв Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського
підготовку викладачів вищої кваліфікації шляхом їх навчання в магістратурі, 

аспірантурі та докторантурі Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського;

участі викладачів кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»у 
міжнародних програмах співробітництва, які реалізуються кафедрою 
дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки, психології та мистецтв 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського;
рецензування викладачами кафедри дошкільної та початкової освіти 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського навчально-методичних комплексів, підручників та навчальних 
посібників, розроблених викладачами кафедри педагогіки і психології



Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника»;
апробації та впровадження досліджень аспірантів і докторантів педагогіки і 
психології Коломийського інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»;
апробації та впровадження навчальних посібників, програм і розробок, авторами 
яких є викладачі кафедри педагогіки і психології Коломийського інституту 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

3. Термін дії договору 
Договір діє з 01 вересня 2016 року до вересня 2021 року.

Після закінчення терміну дії даного договору Сторони можуть домовитися 
про продовження його чинності, а також про додаткові умови.

4. Відповідальність Сторін 
Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства
України.

Невиконання однією з Сторін зобов'язань, взятих на себе згідно даного 
договору є підставою для його дострокового розірвання.

5. Додаткові умови
Даний договір набирає чинності з моменту його підписання.

Сторони обмінюються наявними у них інформаційними матеріалами, які 
безпосередньо стосуються даного договору.

Договір укладено у двох примірниках -  по одному для кожної сторони, які 
мають однакову юридичну силу.
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6. Реквізити та підписи сторін
юломииськии інститут
ЩНЗ «Прикарпатський національний
ніверситет імені Василя Стефаника»
уп.Ш&вщ, 8 
[. Коломия, 78200,
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)ГІЇ Коломийського інституту 

Поясик

Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського 

вул. Острозького 32, м. Вінниця, 21100 
тел. (0432) 26-30-45

Завідувач кафедри дошкільної та 
початкової освіти

Г.С. Тарасенко


