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Нацiональна академiя керiвних кадрiв культури i мистецтв, в особi
РеКТОРа, ПРОфесора Чернеця Василя Гнатовича (далi - Сторона 1), яка дiс на
пiдставi Статуту з однiеi сторони, та

Нацiональний центр народноi кульryри <Музей IBaHa Гончара>>, в особi
ДИРеКТОра Гончара Петра Iвановича (далi -Сторона 2), яка дiс на пiдставi
"Сторона") уклали угоду про спiвпрацю про наступне:
1. Загальнi положення
1.1. Сторони засвiдчують свое бажання до творчоТ спiвпрацi у сферi
галузевоi освiти i спрямовують cBoiro дiяльнiсть на забезпечення координацiI
СПiЛЬНОi роботи з пiдготовки дипломованих фахiвцiв галузi культури i мистецтва
УКРаТни зi спецiальностi 023 кОбразотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
РеСТаВРаЦiя>>. Спiвпраця здiЙснюеться через погоджену органiзацiю спiльноi
науковоi, навчапьноi, науково-методичноi та творчоi дiяльностi.
|.2. IJI УГода не визначае конкретних фiнансових зобов'язань кожноi
СТОРОНИ. Обидвi сторони зберiгають юридичну та фiнансову самостiйнiсть.
ФiНаНСОвi зобов'язання можуть встановлюватись окремими господарськими
угодами, договорами, якi слiд розгJUIдати як додаток до цiеi угоди, що
конкретизуе порядок реалiзацii взаемних зобов'язань.

2. Предмет угоди

2.1. Сторони можуть координувати спiвпрацю при пiдготовцi фахiвцiв
ГаЛУЗi кУЛЬтури i мистецтв, базуючись на досягненнях галузевоi науки i
ПракТики. Спiвпраця спрямована на пiдвищення якостi спецiальноi пiдготовки
СтУдентiв, Зобов'язуються координувати спiльну дiяльнiсть при пiдготовцi
фаХiвцiв галузi культури i мистецтв шляхом гармонiйного поеднання науковоТеоретичних знань з rrрактичними навичками, набутими в умовах навч€шьнолабораторноi та виробничоi бази, ефективного використання науковоПеДагОгiчНих кадрiв Сторони 1 та спецiалiстiв галузi культури i мистецтв.

Сторони 1
про Bci HayKoBi заходи, що проводяться

3. Зобов'язання

3.1. Iнформувати Сторону 2
Стороною 1 та за if участю, запрошувати до участi в них працiвникiв Стороrти2.
3.2. Готувати i реалiзовувати спiльнi науково-виробничi та культурноМисТецькi проекти, науково-творчi конференцii, круглi столи, творчi зустрiчi з
видатними фахiвцями гаJIузi культури i мистецтва.

4. Зобов'язання Сторони

2

4.1. Створювати умови для проходження виробничоi практики студентiв
сторони 1, запрошувати на стажування студентiв-дипломникiв.
4.2. Надавати CTopoHi 1 можливiсть проводити практичнi заняггя на базi
та в примiщеннях його структурних пiдроздiлiв.
4.3. В разi потреби залучати студентiв Сторона 1 до пiдготовки, органiзацii
та проведення заходiв вiдповiдно до Г[гrану
роботи на вiдповiдний piK.

Прикiнцевi положення
5.1. Угода укладена на 5 (п'ять). Якщо одна iз cTopiH виявить бажання
припинити iT дiю, вона мусить повiдомити iншу Сторону офiцiйним листом за 2
5.

(два) мiсяцi до моменту розiрвання угоди.

5.2. L{я угода вважаеться укладеною i набирае чинностi з моменry ii
пiдписання Сторонами та скрiплення iT печатками CTopiH.
5.3. L{я угода складена при повному розумiннi Сторонами iT
умов та
термiнологii украiнськоЮ мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають
однакову юридичну силу, - по одному для кожноi iз CTopiH.
б.
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