
УГОДА 
про надання освітніх послуг, методичної  допомоги та науково- 
методичного супроводу освітнього процесу між КЗ «Інститутом 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області» та 
гуманітарним відділом — відділом освіти, культури, молоді та спорту

Топорівської сільської  ради

м. Чернівці «

КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області», далі - II1110 40, в особі в.о. директора Біляніна Г.І., який діє на 
підставі Статуту та Гуманітарний відділ — відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Топорівської сільської ради, надалі - «Гуманітарний відділ», в особі 
начальника Кирнац Надії Дмитрівни, яка діє на підставі Закону України «Про 
освіту», відповідно до Положення про гуманітарний відділ - відділ освіти, 
культури, молоді та спорту Топорівської сільської ради, затвердженого 
рішенням ІУсесії VIII скликання 22 січня 2021 року за №03-04/21, з іншої 
сторони (далі - Сторони), розуміючи необхідність та важливість співпраці, 
керуючись прагненням до взаємовигідних відносин співпраці та партнерства, 
дотримуючись вимог чинного законодавства, розробили керівні засади 
співпраці щодо виконання взаємопов’язаних функцій і завдань, а саме:
- у наданні кваліфікованого науково-методичного супроводу, методичної 
допомоги педагогічним працівникам в організації освітньої діяльності, 
забезпеченні підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, науково- 
методичного супроводу освітнього процесу в закладах освіти, підпорядкованих 
Топорівській сільській раді, забезпеченні професійного зростання педагогів 
Топорівської об’єднаної територіальної громади;
- у сприянні професійному розвитку педагогічних працівників, забезпеченні 
їхньої психологічної підтримки та консультування із широкого кола питань, 
пов’язаних з освітнім процесом;
- в узагальненні та поширенні інформації про можливості професійного 
розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації, вебресурси та інші 
інструменти, що можуть стати у нагоді для їхнього професійного зростання;

координації діяльності професійних спільнот педагогів і наданні 
психологічної підтримки педагогічним працівникам.
- наданні навчальних та дослідницько-виробничих баз закладів освіти з метою 
підвищення якості освіти, формування в учнівської молоді інтересу до 
навчальних дисциплін уклали угоду про співпрацю (надалі - Угода):

І. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА УГОДИ

1.1. Предметом цієї Угоди є співпраця у сфері науково-методичної, 
навчальної та професійної діяльності, а також підвищення ефективності 
педагогічної, методичної, виховної роботи та інших видів діяльності 
Сторін.
1.2. Об’єднання наукових і педагогічних потенціалів, навчальних та 
дослідницько-виробничих баз Сторін з метою підвищення якості освіти, 



формування в учнівської молоді інтересу до навчальних дисциплін.
1.3. Координація діяльності Сторін з метою повної реалізації положень Законів 
України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 
освіту», «Про позашкільну освіту», «Про співробітництво територіальних 
громад», розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», 
інших законодавчих актів України, рішень обласної державної адміністрації, 
обласної ради, Топорівської сільської ради, Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.
1.4. Формування відносин між Сторонами у системі освітньої діяльності через 
співпрацю ІППО ЧО, Гуманітарного відділу, закладів освіти, підпорядкованих 
Топорівській сільській раді.
1.5. Інформаційна, практична та методична підтримка акцій та заходів 
профорієнтаційного, екологічного, культурного, просвітницького і виховного 
спрямування, які проводяться Сторонами разом або окремо.
1.6. Обмін наявною у розпорядженні Сторін інформацією з аспектів взаємного 
інтересу.
1.7. Проведення силами працівників І1Н10 ЧО, Гуманітарного відділу та 
вчителів закладів освіти, підпорядкованих Топорівській сільській раді, спільних 
круглих столів, методичних студій, наукових конференцій, майстер-класів, 
консультацій, вебінарів, семінарів з погодженої тематики тощо для підвищення 
професійної майстерності педагогічних працівників.
1.8. Спільна розробка і в подальшому реалізація ефективних програм роботи в 
освітній галузі.
1.9. Цей Договір не переслідує комерційної мети.

II ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. КЗ «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 
області» бере на себе зобов’язання:
- здійснювати консультування щодо актуальних питань науково-методичної 
роботи в закладах освіти, надавати консультаційну допомогу щодо здійснення 
науково-методичного супроводу освітнього процесу у закладах дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти;
- організовувати та проводити курси підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників; забезпечувати оптимальну періодичність та терміни підвищення 
кваліфікації керівних і педагогічних кадрів з урахуванням нормативно- 
правових документів;
- схвалювати методичні напрацювання педагогічних працівників, які 
претендують на присвоєння педагогічних звань відповідно до п.5.2. Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників;
- сприяти підвищенню фахового рівня педагогічних працівників шляхом 
залучення їх до участі у різноманітних освітянських програмах та проектах 
міжнародного та всеукраїнських рівнів;
- організовувати і проводити спільні заходи неформальної освіти (тренінги, 
навчання, науково-практичні семінари, круглі столи тощо), які сприяють 
професійному розвитку педагогічних працівників;
- проводити у міжкурсовий період виїзні методичні студії, практикуми, 
майстер-класи, тренінгові заняття та інші навчальні заходи;



- залучати педагогічних працівників до участі у науково-практичних 
конференціях, семінарах, круглих столах та інших освітянських заходах 
міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів;
- координувати реалізацію експериментально-дослідницької роботи, 
проведення наукових досліджень, розробку і впровадження інноваційних 
педагогічних технологій та компетентнісного підходу в практику роботи 
закладів освіти;
- проводити аналіз, оцінку, узагальнення і поширення перспективного 
педагогічного досвіду, педагогічних інновацій та досягнень педагогічних 
колективів;
- надавати Гуманітарному відділу, закладам освіти, педагогічним працівникам 
консультацій науково-методичного характеру щодо оновлення змісту освіти, 
організації та управління освітнім процесом та інших питань, що входять до 
компетенції II11Ю ЧО;
- проводити науково-консультативну роботу щодо написання навчальних та 
авторських програм, оформлення педагогічного досвіду, навчальних 
підручників, здійснення експертизи підручників та інших навчально- 
методичних матеріалів;
- брати участь у розробці та практичній реалізації програм науково- 
експериментального характеру;
здійснювати надання наукової, методичної та навчальної допомоги за запитами 
закладів освіти;
- вчасно реагувати на запити Гуманітарного відділу з питань діяльності 
закладів освіти, організації освітнього процесу, підвищення фахової 
компетенції і атестації педагогічних працівників та інших питань, що входять 
до компетенції ІППО ЧО;
- сприяти залученню науково-педагогічних працівників до вивчення проблем, 
потреб та запитів дітей, педагогічних колективів та батьківських громад із 
подальшим наданням відповідної кваліфікованої науково-методичної 
допомоги;
- надавати начальнику Гуманітарного відділу пропозиції щодо реалізації 
державної політики у сфері освіти, можливостей її розвитку з урахуванням 
потреб, запитів та проблем закладів освіти, які розташовані на території 
Топорівської об’єднаної територіальної громади;
- долучатися до розробки програми розвитку освіти Топорівської об’єднаної 
територіальної громади та інших програм;
- сприяти роботі з обдарованою та здібною учнівською молоддю закладів 
загальної середньої освіти, підпорядкованих Топорівській сільській раді, 
шляхом дистанційного навчання з використанням Internet-ресурсів для обміну 
навчальними завданнями між викладачами та слухачами (учні, вчителі) та 
організації відкритого доступу для слухачів до інформаційних ресурсів 
ІППО ЧО.
- співпрацювати з педагогічними працівниками у підготовці випускників 
11-х класів закладів загальної середньої освіти, підпорядкованих Топорівській 
сільській раді, до ЗНО через проведення уроків на платформі ІППО ЧО.

2.2. Гуманітарний відділ - відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Топорівської сільської ради бере на себе зобов’язання:
- здійснювати реалізацію державної політики у сфері освіти;



- сприяти організації та реалізації варіативної складової змісту повної 
загальної середньої освіти;
- організовувати відповідну роботу з підвищення кваліфікації та атестації 
педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників України;
- дотримуватися періодичності та термінів підвищення кваліфікації керівних і 
педагогічних кадрів з урахуванням нормативно-правових документів;
- забезпечувати участь педагогічних працівників у курсах підвищення 
кваліфікації, науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, 
конкурсах, різноманітних освітянських програмах, проектах та інших заходах 
міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів;
- сприяти організації та проведенню у міжкурсовий період виїзних 
методичних студій, практикумів, майстер-класів, тренінгових занять та інших 
навчальних заходів на базі закладів освіти, підпорядкованих Топорівській 
сільській раді;
- залучати до розроблення програми розвитку освіти Топорівської 
об’єднаної територіальної громади науково-педагогічних працівників IIП10 
40, а також залучати їх до участі у розгляді інших питань, що належать до 
компетенції Інституту;
- вчасно реагувати на запити (накази, листи, пропозиції, рекомендації, інші 
документи) науково-педагогічних працівників ІППО 40;

виступати ініціатором організації та проведення конференцій, семінарів, 
нарад, круглих столів, практикумів, майстер-класів, фестивалів, конкурсів, 
художніх виставок, обміну педагогічним досвідом та інших заходів у галузі 
освіти спрямованих на підвищення фахової компетенції педагогічних 
працівників та всебічного розвитку учнівської молоді;
- вивчати потреби, проблеми, запити дітей, батьківської громади, 
педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу, підвищення 
професійної компетенції, створення додаткових можливостей для повноцінного 
розвитку та творчої самореалізації дітей шляхом проведення анкетування, 
діагностування, моніторингів. Результати проведених досліджень (за потреби) 
представляти відповідним працівникам ІППО 40 з метою залучення їх до 
вирішення проблем, надання допомоги у реалізації запитів та потреб.
- створювати представникам ІППО 40 належні умови для проведення виїзних 
засідань з метою надання методичної та практичної допомоги педагогічним 
працівникам Топорівської ОТГ та проведення інформаційно-просвітницької 
роботи серед громадськості.
- надавати навчально-лабораторну базу закладів освіти, підпорядкованих 
Топорівській сільській раді, для проведення спільних заходів Сторін.

IV. ВИТРАТИ СТОРІН

4.1. Витрати, пов'язані з реалізацією заходів, передбачених цією Угодою, 
Сторони здійснюють самостійно на умовах взаємності, якщо не буде 
узгоджений інший порядок.

V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, 
передбачених цією Угодою, Сторони несуть відповідальність відповідно



до чинного законодавства України.

VI. ІНШІ УМОВИ УГОДИ

6.1. Для швидкого досягнення цілей за даною Угодою, Сторони зобов’язуються 
обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів 
взаємного інтересу в межах діючого законодавства.
6.2. При будь-яких змінах, що впливають на виконання умов даної Угоди, 
Сторони зобов’язуються повідомити один одного у письмовій формі.
6.3. Питання співробітництва Сторін, які не передбачені Угодою, регулюються 
за спільною домовленістю та оформлюються у вигляді додаткової Угоди.
6.4. Усі спірні питання, що виникають між сторонами, які уклали дану Угоду 
мають вирішуватися шляхом взаємних переговорів та пошуку компромісів.
6.5. Зміни, які не передбачені Угодою, регулюються за спільною домовленістю 
та оформлюються у вигляді додаткової Угоди, яка набирає чинності з моменту 
її належного оформлення та підписання Сторонами.
6.6. Жодна із сторін, що уклали цю Угоду, не може протягом усього терміну дії 
в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, 
положення, зобов'язання Угоди.
6.7. Дія Угоди може бути припинена за спільним рішенням Сторін.
6.8. У разі реорганізації чи перейменуванні однієї із Сторін, її права та 
обов’язки, передбачені цією Угодою, за погодженням Сторін, 
передаються правонаступнику.

VII. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

7.1. Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє до 31 
грудня 2021 року.

Якщо за місяць до закінчення терміну дії Угоди жодна із Сторін не 
виступила з ініціативою про її припинення, Угода вважається пролонгованою 
на тих же умовах і на той же період часу.
7.2. Угоду складено й підписано у двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, один із яких знаходиться у ІППО ЧО, другий - у 
Гуманітарному відділі Топорівської сільської ради.

КЗ «Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької 
області»
58000

Гуманітарний відділ — відділ 
освіти, культури, молоді та спорту 
Топорівської сільської ради 
60311

м. Чернівці 
вул.І. Франка, 20 
факс- (0372)527336 
e-mail-' cv_ipo@ukr.net

вул. Топорівська, 60 
с. Топорівці

тора КЗ«ІППОЧО»

Г. І. Біля нін

Чернівецька область 
Чернівецький район
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