
УГОДА 
про творче співробітництво 

м. Харків «22» березі я 2012 р. 

Кафедра здоров'я людини та корекційної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороді, надалі 

«ХНПУ» в особі завідувача кафедри, доктора педагогічних наук, п юфесора 

Ю.Д. Бойчука з однієї сторони, та Благодійного фонду «Інститут заннього 

втручання», надалі «Фонд», в особі президента, кандидата психс логічних 

наук Г.В. Кукурузи, з другої сторони, уклали цю угоду про наступш : 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

ХНПУ та Фонд укладають угоду щодо спільної науково-ме годичної 

діяльності стосовно наукових та практичних аспектів вирішення і роблеми 

надання психолого-педагогічної допомоги дітям з різними вадами 

психофізичного розвитку. 

• Надавати інформацію про новітні наукові розробки в галузі збереження 

здоров'я та психологсьпедагогічної допомоги сім'ям, що мають дітей з 

вадами психофізичного розвитку. 

• Вести обмін передовими здобутками щодо психолого-педагогічної 

підтримки дітей з психофізичними вадами в умовах інклюзивного 

освітнього середовища. 

• У навчально-виховному процесі ХНПУ ознайомлювати м шбутніх 

педагогів з сучасними методами реабілітації дітей з різними порушеннями 

психофізичного розвитку за програмою раннього втручання. 

• На базі ХНПУ та Фонду забезпечувати умови для пр< ведення 

експериментальних наукових досліджень у галузі корекційної пецагогіки 

та психології та здійснювати впровадження отриманих резул >татів в 

освітній процес ХНПУ та практичну роботу Фонду. 

2. ОБОВ ЯЗКИ СТОРІН 



\ 

• Проводити сумісні семінари, науково-практичні конференції, круглі столи 

щодо психолого-педагогічної допомоги дітям з вадами психофі :ичного 

розвитку. 

• Призначити відповідальними за виконання Угоди з боку ХНПУ старших 

викладачів кафедри здоров'я людини та корекційної освіти К.І. Васильєву 

та О.М. Потамошнєву, з боку Фонду Віце-президента Благодійного фонду 

«Інститут раннього втручання» A.M. Кравцову 
« 

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

• Дана угода набуває чинності з моменту підписання і діє до прийняття 

сторонами рішення про її припинення. 

• Угода може бути змінена за згодою обох сторін. Зміни і доповнення до 

угоди оформлюються додатковими протоколами. 

4. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗІТИ СТОРІН 
Харківський 
педагогічний 
Г.С. Сковороди 
Адреса: 
61168 Україна, м. Харків, 
вул. Блюхера, 2, к. 222-Б 
тел.:+30572684234 
e-mail: apionl@meta.ua 

національний Благодійний фонд 
університет імені «Інститут раннього втручання» 

Адреса: 
61153 Україна, м. Харків, 
вул. 50-річчя ВЛКСМ, 52-а 
тел.: +380577628283 
e-mail: akukuruza62@mail.ru 
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Завідувач кафедри здоров'я людини Президент 
та корекцій, 
ХНПУ ім 

чук Ю.Д. 

Благоді 
«І нет учанш » 

укур уза Г.В. 
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