
УГОДА
про співпрацю між Полтавським 

національним технічним 
університетом 

імені Юрія Кондратюка 
та Гадяцьким обласним науковим 
ліцеєм-інтернатом II - III ступенів 
імені Є.П. Кочергіна Полтавської

обласної ради



Угода
про співпрацю між Полтавським національним технічним 

університетом імені Юрія Кондратюка та 
Гадяцьким обласним науковим ліцесм-інтернатом II - III ступенів 

імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради

м. Полтава 13 грудня 2018 р.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка в особі 
ректора Онищенка Володимира Олександровича, який діє на підставі Статуту 
університету (в подальшому -  Університет), з однієї сторони, та Гадяцький обласний 
науковий ліцей-інтернат II - III ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної 
ради в особі директора Беседи Ольги Григорівни, котра діє на підставі Статуту ліцею 
(у подальшому -  Ліцей), з другої сторони, домовились про наступне:

1. Мета угоди
1.1. Забезпечення співпраці сторін угоди для реалізації статутних видів

діяльності навчальних закладів у контексті профорієнтаційної, науково-
дослідницької, експериментальної, пошукової, конструкторської, винахідницької, 
раціоналізаторської та інших напрямків діяльності.

1.2. Забезпечення доступної якісної освіти для кожної дитини незалежно від 
матеріального стану сім’ї.

1.3. Забезпечення відкриття щорічних підготовчих курсів для якісної підготовки 
випускників до незалежного оцінювання знань та вступу до ЗВО.

1.4. Реалізація принципу безперервної освіти: ліцей -  підготовчі курси -  вищий 
навчальний заклад.

2. Організація спільної роботи
2.1. Реалізація даної Угоди здійснюється відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», інших норм чинного 
законодавства, що стосуються діяльності закладів освіти.

2.2. Співпраця Сторін спрямовується на професійну орієнтацію випускників 
Ліцею, забезпечення потреб молоді в отриманні вищої освіти, організацію науково- 
дослідницької, експериментальної, пошукової, конструкторської, винахідницької, 
раціоналізаторської та інших напрямків статутної діяльності Ліцею.

2.3. Університет є базовим в організації профорієнтаційної роботи серед 
випускників Ліцею, організації діяльності, спрямованої на особистісне та професійне 
зростання педагогів Ліцею, що реалізується шляхом відвідування педагогами лекцій 
провідних науковців та спеціалістів Університету відповідних кафедр, проведення 
спільних заходів, круглих столів, Днів знайомства учнів Ліцею з ПолтНТУ, семінарів 
різних напрямків, зустрічей із науковцями і студентами університету, спортивних та 
культурно-мистецьких заходів.

2.4. Для реалізації умов цього договору залучаються досвідчені вчителі місцевих 
закладів загальної середньої освіти, провідні науковці та спеціалісти Університету. 
Навчальні плани і робочі навчальні програмам для проведення відповідних занять 
розробляються і надаються Університетом.

2.5. Для координації роботи системи доуніверситетської підготовки та інших 
видів співпраці сторін залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні 
працівники Університету, котрі будуть проводити лекційні та практичні заняття, 
контрольні роботи, перевіряти їх.

2.6. Час і періодичність занять на курсах установлюється Ліцеєм за погодженням 
з Університетом шляхом складання графіка занять. Початок занять відбувається по 
мірі комплектування груп.

2.7. Перелік предметів на підготовчих курсах (українська мова, математика, 
фізика, хімія, географія, іноземна мова, історія, креслення тощо) визначається Ліцеєм 
за погодженням з Університетом відповідно до переліку, встановленого Умовами 
прийому до ЗВО України, затвердженими Міністерством освіти і науки України.



3. Обов’язки сторін
„ 3.1. Ліцей зобов’язується:

3.1.1. Організовувати підготовчі курси Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка за робочими програмами і календарними 
планами Університету із загальноосвітніх дисциплін та дисциплін, які є конкурсними 
при вступі до ЗВО.

3.1.2. Залучати до роботи на курсах Університету висококваліфікованих вчителів.
3.1.3. Організовувати набір слухачів на підготовчі курси Університету.
3.1.4. Призначити особу, відповідальну за виконання цієї Угоди.

3.2. Університет зобов’язується:
3.2.1. Розробляти і реалізовувати на курсах сучасне методичне забезпечення 

навчального процесу доуніверситетської підготовки.
3.2.2. За позитивними результатами підсумкових тестів видати слухачам курсів 

сертифікат про закінчення підготовчих курсів.
3.2.3. Зарахувати слухачів курсів на навчання до університету на пільгових 

умовах згідно з Умовами прийому до ЗВО України, затвердженими Міністерством 
освіти і науки України.

3.2.4. Організувати ознайомлення вчителів Ліцею з методичним забезпеченням 
навчального процесу доуніверситетської підготовки, проводити консультації та інші 
заходи на базі Університету на запит Ліцею.

3.2.5. Призначити відповідального виконавця за цією Угодою.

4. Відповідальність сторін
4.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Угоди Сторони несуть 

відповідальність у порядку, що передбачений чинним законодавством України.

5. Інші умови
5.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до моменту 

розірвання чи вичерпання предмета домовленості.
5.2. Угода може бути розірвана за домовленістю Сторін чи в інших випадках, що 

передбачені чинним законодавством України.
5.3. Усі зміни до Угоди вносяться шляхом укладання Додаткової угоди.
5.4. Угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
5.5. Фінансові умови, у разі необхідності, визначаються Сторонами шляхом 

укладання Додаткової угоди.
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