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про співпрацю

«10» січня 2022 року

ЧУГУЄВО-БАБЧАНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ в особі в.о. 
директора Хворостяного Романа Федоровича, який діє на підставі Статуту з однієї 
сторони та МАЛИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ в особі директора Іванюка 
Ігоря Дмитровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі Сторони) 
уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Вдосконалення професійної підготовки педагогічних працівників шляхом 
обміну досвідом, здійснення сумісних напрацювань з навчально-методичних питань 
і запровадження в освітній процес надбань передової педагогічної науки, форм, 
методів та засобів навчання, досягнень інноваційних технологій, ознайомлення з 
науково-методичною літературою з питань набуття досвіду формування змісту 
навчання з урахуванням його цільового спрямування.

1.2. Розробка пропозицій з вдосконалення освітньої діяльності, освітньо- 
професійних програм, впровадження у практику освіти сучасних досягнень науки, 
техніки та виробництва. Підготовка навчально-методичних матеріалів, призначених 
для використання при підготовці фахівців.

1.3. Зміцнення контактів у галузі освітньої діяльності (обмін новітніми 
розробками в навчальній, науковій, виховній, культурній та методичній сферах, 
ознайомлення з навчально-методичним матеріалом та матеріально-технічним 
забезпеченням підготовки фахівців).

1.4. Розширення інформаційного обміну між Сторонами шляхом проведення 
спільних навчально-методичних семінарів, конференцій тощо.

1.5. Пошук, розробка, систематизація та аналіз положень, рішень, технологій, у 
яких Сторони мають спільний інтерес.

1.6. Здійснення систематичного обміну навчально-методичними 
напрацюваннями.

1.7. Налагодження між цикловими комісіями коледжів співпраці щодо 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

1.8. Вивчення та впровадження педагогічного досвіду організаційного та 
науково-методичного забезпечення освітньої діяльності із застосуванням новітніх 
інформаційних технологій.

1.9. Забезпечення принципів академічної мобільності учасників освітнього
процесу між коледжами.

2. Обов’язки Сторін

2.1. Забезпечення належних умов для обміну досвідом педагогічних працівників
у структурних підрозділах Сторін.

2.2. Надання консультативної та навчально-методичної допомоги в організації та 
проведені дослідницької роботи на базі закладів фахової передвищої освіти, з метою 
удосконалення освітнього процесу, його демократизації та гуманізації, 
впровадження передових ідей та технологій в педагогічну практику.

2.3. Обмін інформацією між Сторонами про основні напрями та змісту роботи 
циклових комісій, методичні заходи, сприяння проведенню спільних досліджень.

2.4. Надання матеріально-технічної бази, виходячи з наявних можливостей 
кожної із Сторін для проведення дослідної роботи та впровадження науково-



методичних напрацювань.
2.5. Висвітлення у педагогічних виданнях результатів спільної роботи.
2.6. Обмін інформацією між Сторонами про проведення навчально-методичних 

семінарів, конференцій тощо.
2.7. Сприяння розвитку науково-дослідницької творчості серед працівників 

Сторін та впровадження їх результатів у практичну та освітню діяльність.
2.8. Цей Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань Сторін.

3.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами, скріплення підписів печатками, та діє протягом п’яти років.

3.2. Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути 
доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими 
угодами.

3.3. Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 
переговорів з урахуванням прав та інтересів Сторін.

3.4. Якщо після закінчення строку дії цього договору жодна із сторін в письмовій 
формі не заявила про намір припинити дію цього Договору, то він вважається 
продовженим на наступний рік.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. 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.

3. Прикінцеві положення.

4. Адреси та реквізити Сторін

Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий 
коледж
Хапківська обл .. Чугуївський d -h.

Малинський фаховий коледж

Житомирська обл. Коростенський р-н,



ДОГОВІР
Про співпрацю

« ^<Г» 2021 року

Шацький лісовий фаховий коледж ім. В. В. Сулька в особі директора Жмурка Ігоря 
Васильовича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та Малинський фаховий 
коледж в особі директора Іванюка Ігоря Дмитровича, що діє на підставі Статуту, з 
другої сторони (далі Сторони) уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Вдосконалення професійної підготовки педагогічних працівників шляхом обміну 
досвідом, здійснення сумісних напрацювань з навчально-методичних питань і 
запровадження в освітній процес надбань передової педагогічної науки, форм, 
методів та засобів навчання, досягнень інноваційних технологій, ознайомлення з 
науково-методичною літературою з питань набуття досвіду формування змісту 
навчання з урахуванням його цільового спрямування.

1.2. Розробка пропозицій з вдосконалення освітньої діяльності, освітньо- 
професійних програм, впровадження у практику освіти сучасних досягнень 
науки, техніки та виробництва. Підготовка навчально-методичних матеріалів, 
призначених для використання при підготовці фахівців.

1.3. Зміцнення контактів у галузі освітньої діяльності (обмін новітніми розробками в 
навчальній, науковій, виховній, культурній та методичній сферах, ознайомлення 
з навчально-методичним матеріалом та матеріально-технічним забезпеченням 
підготовки фахівців).

1.4. Розширення інформаційного обміну між Сторонами шляхом проведення 
спільних навчально-методичних семінарів, конференцій тощо.

1.5. Пошук, розробка, систематизація та аналіз положень, рішень, технологій, у яких 
Сторони мають спільний інтерес.

1.6. Здійснення систематичного обміну навчально-методичними напрацюваннями.
1.7. Налагодження між цикловими комісіями коледжів співпраці щодо навчально- 

методичного забезпечення освітнього процесу.
1.8. Вивчення та впровадження педагогічного досвіду організаційного та науково- 

методичного забезпечення освітньої діяльності із застосуванням новітніх 
інформаційних технологій.

1.9. Забезпечення принципів академічної мобільності учасників освітнього процесу 
між коледжами.

2. Обов’язки Сторін

2.1. Забезпечення належних умов для обміну досвідом педагогічних працівників у 
структурних підрозділах Сторін.

2.2. Надання консультативної та навчально-методичної допомоги в організації та 
проведені дослідницької роботи на базі закладів фахової передвищої освіти, з 
метою удосконалення освітнього процесу, його демократизації та гуманізації, 
впровадження передових ідей та технологій в педагогічну практику.

2.3. Обмін інформацією між Сторонами про основні напрями та змісту роботи 
циклових комісій, методичні заходи, сприяння проведенню спільних досліджень.

2.4. Надання матеріально-технічної бази, виходячи з наявних можливостей кожної із 
Сторін для проведення дослідної роботи та впровадження науково-методичних 
напрацювань.

2.5. Висвітлення у педагогічних виданнях результатів спільної роботи.
2.6. Обмін інформацією між Сторонами про проведення навчально-методичних 

семінарів, конференцій тощо.



2.7. Сприяння розвитку науково-дослідницької творчості серед працівників Сторін та 
впровадження їх результатів у практичну та освітню діяльність.

2.8. Цей Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань Сторін.

3. Прикінцеві положення.

3.1. Договір набуває чинності з дня його підписання і дії до «<2£» /  <2. 20 2 б'року.
3.2. Договір складений у двох примірниках, які зберігаються в кожної Сторони і 

мають однакову юридичну силу.
3.3. Договір може бути змінений за погодженням Сторін.
3.4. Зміни та доповнення до Договору Сторони оформлюють шляхом укладання 

додаткових договорів.
3.5. Кожна Сторона має право розірвати Договір, попередивши про це іншу Сторону 

за два місяці до моменту розірвання.

4. Адреси та реквізити Сторін.

Малинський фаховий коледж 
Житомирська обл. Коростенський р-н, с. 
Гамарня, вул. М. Маклая, 1 

д ЄДРПОУ 00993-950

Ігор ІВАНЮК


