
Угода про співпрацю ___
ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" 

та Слов’янська спеціальна школа №23 Донецької обласної ради

м. Слов'янськ 2020 р.
Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний 

педагогічний університет" (надалі Університет) в особі ректора Омельченко 
Світлани Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку та 
Слов’янська спеціальна школа №23 Донецької обласної ради в особі - 
директора Ушкалової Нани Вікторівни з другого боку, що діє на підставі 
Статуту разом, (надалі іменовані Сторони), уклали угоду з метою 
впровадження в навчальний процес науково-методичних розробок, методичних 
систем навчання та програмно-методичного забезпечення навчальних 
предметів, а також забезпечення організації і проведення на базі Слов’янської 
спеціальної школи №23 Донецької обласної ради навчальної 
професійно-розвивальної практики здобувачів вищої освіти факультету 
фізичного виховання спеціальності "227 Фізична терапія, ерготерапія".

1.1. Поглиблення співпраці викладачів Університету та працівників 
Слов’янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради в галузі 
науково-методичної роботи з метою підвищення ефективності та 
результативності реабілітаційного процесу. Проведення спільних 
науково-методичних конференцій, семінарів, "круглих столів", нарад, 
практикумів з проблем здорового способу життя, обговорення актуальних тем 
медицини, фізіотерапії, ерготерапії.

1.2. Сприяння впровадженню результатів наукових досліджень і розробок 
у навчальний процес Університету та практичну діяльність Слов’янської 
спеціальної школи №23 Донецької обласної ради.

1.3. Організація навчальної професійно-розвивальної практики здобувачів 
вищої освіти факультету фізичного виховання спеціальності "227 Фізична 
терапія, ерготерапія" на базі Слов’янської спеціальної школи №23 Донецької 
обласної ради.

1.4. Реалізація за домовленістю інших спільних дій, спрямованих на 
поглиблення співпраці між договірними сторонами, і які не суперечать чинному 
законодавству.

2.1. Університет зобов'язується:
2.1.1. Сприяти здійснюванню допомоги у професійному зростанні та
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2. Зобов'язання сторін



підготовці практичних фахівців, реабілітологів, інструкторів лікувальної 
фізичної культури та спеціалістів по масажу на базі Слов’янської спеціальної 
школи №23 Донецької обласної ради до оздоровчої діяльності з питань 
здорового способу життя.

2.1.2. Може залучати фахівців Слов’янської спеціальної школи №23
Донецької обласної ради до участі у нарадах, семінарах, наукових 
конференціях, засіданнях "круглого столу", спрямованих на оптимізацію 
корекційної та реабілітаційної роботи з пацієнтами.

2.1.3. Має право у разі потреби направляти здобувачів для проходження 
навчальної професійно-розвивальної практики на базі Слов’янської 
спеціальної школи №23 Донецької обласної ради згідно програми практики, 
навчальних планів та програм з курсів "Лікувальна фізична культура", "Масаж 
загальний та самомасаж", "Масаж спортивний та реабілітаційний", "Фізична 
реабілітація", "Фізична терапія, ерготерапія", "Оздоровча фізична культура", 
"Основи механотерапії".

2.1.4. Має право забезпечувати попередню професійну підготовку 
здобувачів, які направляються на навчальну професійно-розвивальну практику 
(читання курсів "Лікувальна фізична культура", "Масаж загальний та 
самомасаж", "Масаж спортивний та реабілітаційний", "Фізична реабілітація", 
"Фізична терапія, ерготерапія", "Оздоровча фізична культура", "Основи 
механотерапії".

2.1.5. Брати участь у розробці науково-методичного забезпечення для 
проведення практичних занять та проходження навчальної 
професійно-розвивальної практики на базі Слов’янської спеціальної школи 
№23 Донецької обласної ради здобувачів спеціальності "227 Фізична терапія, 
ерготерапія".

2.1.6. Має право самостійно вибирати в яких спільних заходах брати 
участь.

2.1.7. Має право реалізувати за домовленістю інші спільні дії, спрямовані 
на поглиблення співпраці між договірними сторонами і які не суперечать 
чинному законодавству.

2.2. Слов’янська спеціальна школа №23 Донецької обласної ради:
2.2.1. Надати Університету базу для проведення навчальної 

професійно-розвивальної практики здобувачів вищої освіти факультету 
фізичного виховання, які навчаються за спеціальністю "227 Фізична терапія, 
ерготерапія".

2.2.2. Призначити кваліфікованих спеціалістів для керівництва практикою 
здобувачів.

2.2.3. Сприяти створенню необхідних санітарно-гігієнічних та безпечних



умов праці здобувачів під час проходження професійно-розвивальної практики 
відповідно до програми, а також проведення навчальних занять.

2.2.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти можливість проведення 
діагностичних, профілактичних, корекційних заходів з пацієнтами на період 
проходження практики.

2.2.5. Проводити для здобувачів інструктаж з техніки безпеки та охорони 
праці на робочому місці. Якщо в період проходження практики зі студентами 
трапиться нещасний випадок, розслідувати його слід у відповідності до 
Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

2.2.6. За зверненням Університету сприяти апробації результатів наукових 
досліджень у галузі фізичної реабілітації та здоров'я людини на базі 
Слов’янської спеціальної школи №23 Донецької обласної ради, розробці та 
впровадженню нових методів корекції та реабілітації пацієнтів, збереженню 
здоров'я та психологічного благополуччя особистості.

3. Інші умови
3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання взятих на себе зобов'язань відповідно чинного законодавства.
3.2. При будь-яких змінах, що впливають на виконання умов даної угоди, 

Сторони зобов'язуються протягом двох тижнів повідомити один одного у 
письмовій формі.

3.3. Питання співробітництва сторін, які не передбачені угодою 
регулюються за домовленістю Сторін та оформляються у вигляді додаткової 
угоди.

3.4. Для швидкого досягнення цілей за даною угодою, Сторони 
зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з 
аспектів взаємного інтересу.

3.5. Сторони не несуть майнової та фінансової відповідальності за 
неповне, або неналежне виконання угоди, враховуючи її сутність виконання та 
безоплатність. Дана угода є безоплатною.

4. Термін дії угоди
Угода набирає силу з моменту підписання її Сторонами і діє протягом 

п'яти років. Якщо за місяць до закінчення терміну дії угоди жодна зі Сторін не 
виступила з ініціативою про припинення її дії, угода вважається пролонгованою 
на тих же умовах і на той же період часу. Угода складена у трьох примірниках, 
кожен з яких має однакову юридичну силу.

5. Розв'язання спорів
5.1. У випадку виникнення між Сторонами будь-яких суперечок,



пов'язаних з даною угодою, Сторони прикладуть усі можливі зусилля для їх 
врегулювання шляхом переговорів між офіційними представниками Сторін.

5.2. Якщо розв'язати зазначені суперечки шляхом переговорів виявиться 
неможливим, вони будуть розв'язуватись відповідно до чинного законодавства.

6. Юридичні адреси сторін:
Університет

Державний вищий навчальний заклад 
"Донбаський державний педагогічний 
університет",
вул. Г. Батюка, 19, м. Слов'янськ 
Донецька обл., 84116

Сторони
Слов’янська спеціальна школа № 23

Донецької обласної ради 
вул. Торська ,2, м. Слов’янськ 
Донецька обл., 84112 
тел./факс: (06262)2-61-91,


