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Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
в особі ректора Прокопенка І.Ф., з одного боку, і директора
Харківського університетського ліцею Харківської міської ради Харківської
області, в особі Д ячкова Сергія Володимировича
з іншого боку, склали цей договір про творчу співпрацю, на основі якої

1. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
зобов 'язусться:
1.1

Надавати науково-теоретичну та науково-методичну
відповідно до визначених напрямів роботи.

допомоіу

школі

1.2 Сприяти підвищенню професійного рівня шкільного вчителя з метою
забезпечення високої якості навчально-виховного процесу й відповідальності
його потребам суспільства та особистісним потребам учнів як головних
суб'єктів процесу пізнання.
1.3 Здійснювати науковий супровід педагогічно-фахової діяльності шкільного
вчителя.
1.4 Сприяти вдосконаленню навичок науково-дослідної роботи.
1.5 Надавати допомогу в написанні методичних посібників, у складанні програм
та їх упровадженні в навчальний процес.
1.6 Здійснювати наукове керівництво експериментальною роботою.
1.7 Забезпечувати школу педагогічними кадрами з числа кращих випускників
університету.
^
1.8 Проводити роботу з удосконалення моніторингу якості освіти школярів.
1.9 Надавати можливість для стажування учителів шкіл на базі ХНПУ.
1.10 Проводити системну профорієнтаційну роботу серед школярів.
1.11 Проводити на базі середніх навчальних закладів семінари, тренінги,
конференції, «круглі столи» з питань підвищення якості освіти.
1.12 Забезпечувати роботу університетських кафедр у школі.
1.13 Проводити роботу з учителями та учнями щодо розвитку їх творчих
здібностей.
1.14 Залучати вчителів для розробки, розгляду, рецензування та вдосконалення
проектів освітніх програм за якими навчаються студенти університету.

2. Школа зобов ’язуеться:
Розрооляти та узгоджувати освітні програми зі спеціальностей з відповідними
кафедрами та проектними групами з розробки освітніх програм ХНГТУ.
— Проводити апробацію навчальних програм, розроблених науковцями та
вчительськими колективами.
-

2.3

Проводити на базі школи науково-практичні конференції за участю
професорсько-викладацького складу ХНІ1У з питань сучасних вимог до
навчально-виховного процесу.

2.4 Призначити провідних учителів школи для керівництва педагогічною
практикою студентів ХНПУ.
2.5 Забезпечувати механізм поглиблення студентами-практикантами навичок,
одержаних у ході практики.
2.6 Виділяти навчальні години, передбачені на курси за вибором для проведення
занять викладачами та аспірантами ХНПУ.
2.7 Проводити системну орієнтацію на вчительську професію.
2.8 Запроваджувати різні форми індивідуальної роботи з учнями, схильними до
педагогічної діяльності.
2.9 Брати активну участь у роботі навчального науково-педагогічного комплексу.
2.10 Широко пропагувати кращий досвід викладачів через видання методичних
розробок, а також через засоби масової інформації.
2.11 Складати угоди з окремими кафедрами ВНЗ про спільну науково-методичну
роботу.
2.12 Надати «експериментальні майданчики» кафедрам ХНПУ для проведення
наукових досліджень та експериментів.
2.13 Проводити апробацію нового змісту освіти, нових методів і форм навчання
та виховання.
Цей договір вступає в дію після його підписання обома сторонами.
Термін дії договору - 5 років.
Допускається можливість його коригування.
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