
ДОГОВІР 

про творчу співпрацю 

«___» __________ 2015    р.                                                                               м. Харків 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» в 

особі в. о. ректора Марченка Андрія Петровича, діючого на основі Статуту, з 

одного боку, і Харківський приватний ліцей «Професіонал» Харківської області в 

особі  директора Будко Оксани Володимирівни, з другого боку, уклали угоду про 

творчу співпрацю  НТУ «ХПІ» та Харківського приватного ліцею «Професіонал» 

Харківської області з метою  створення системи безперервної освіти, розвитку 

творчих здібностей учнів шляхом ранньої профорієнтації, виявлення інтересів учнів 

і поглибленого вивчення ряду предметів шкільного курсу, повноцінного 

задоволення потреб учасників навчально-виховного процесу в навчальних, 

довідкових і науково-популярних виданнях; забезпечення швидкої адаптації учнів 

ліцею до специфіки роботи бібліотек вищих навчальних закладів, створення умов 

для якісної та змістовної підготовки старшокласників до навчання у вищих 

навчальних закладах. 

 
1. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  «ХАРКІВСЬКИЙ 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ: 

1.1 Організувати екскурсії до бібліотеки НТУ «ХПІ». 

1.2. Забезпечити доступ учителів та старшокласників до документних та 

електронних ресурсів науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ». 

1.3. Провести презентації ресурсів бібліотеки та її послуг для вчителів та 

учнів ліцею; 

1.4. Провести практичні заняття з інформаційної культури для вчителів та 

учнів ліцею. 

1.5. Надавати приміщення для проведення спільних культурно-освітніх 

заходів учнів та викладачів Харківського приватного ліцею «Професіонал» 

Харківської області та колективу НТУ «ХПІ». 

1.6. Брати участь у реалізації спільних проектів за програмою «Обдаровані 

діти». 

1.7. Надавати можливість викладачам Харківського приватного ліцею 

«Професіонал» Харківської області брати участь у науково-практичних семінарах та 

конференціях. 

1.8. Організовувати зустрічі учнів з провідними фахівцями профільних 

факультетів НТУ «ХПІ». 

1.9. Надавати можливість для стажування окремих вчителів школи на базі 

кафедр НТУ «ХПІ». 

1.10. Надавати методичну допомогу в підготовці методичних матеріалів та 

навчальних програм по роботі з обдарованими учнями. 

1.11. Проводити системну профорієнтаційну роботу серед учнів ліцею. 

1.12. Надавати консультації  учням при виконанні ними наукових робіт до 

захисту в МАН. 

1.13. Надавати учням ліцею можливість брати участь у роботі творчих 

колективів палацу студентів. 



2. ЛІЦЕЙ «ПРОФЕСІОНАЛ» ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ: 

2.1. Проводити серед учнів ліцею роботу по залученню дітей і підлітків  до 

відвідування наукової бібліотеки НТУ «ХПІ». 

2.2. Вести роз'яснювальну агітаційну роботу серед батьків учнів ліцею з 

метою популяризації спеціальностей, за якими ведеться підготовка в НТУ «ХПІ». 

2.3. Популяризувати діяльність та ресурси науково-технічної бібліотеки 

НТУ «ХПІ». 

2.4. Організовувати групи учнів для проведення спільних заходів. 

2.5. Брати участь у розробці спільних методичних та інструктивно-

методичних матеріалів. 

2.6. Брати участь в організації наукових досліджень бібліотеки.  

2.7. Залучати професорсько-викладацький склад та співробітників науково-

технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» до участі у науково-практичних конференціях з 

питань сучасних вимог до навчально-виховного процесу.  

2.8. Запрошувати працівників бібліотеки НТУ «ХПІ» для участі в Днях 

науки на базі ліцею «Професіонал».  

2.9. Надавати рекламні матеріали про спільні заходи. 

 

3. ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ 

3.1. Усі види витрат по виконанню умов Договору проводяться без взаємних 

фінансових зобов’язань. 

3.2. За необхідності фінансування окремих видів робіт Сторони укладають 

додаткову угоду. 

 

4.  СТРОКИ ДІЇ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

4.1. Термін дії Договору встановлюється на 2 роки.  

4.2. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і може бути 

продовжений або припинений за домовленістю Сторін. 

 

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

вул. Фрунзе, 21 

м. Харкiв, 61002, Україна 

тел./факс (057) 707-66-01,  

                         700-15-64 

e-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua 

В. о. ректора __________А. П. Марченко 

 

«____»_________________2015 року 

 

Харківський приватний ліцей 

«Професіонал» Харківської області 

вул. Петровського, 22/24 

м. Харків, 61024, Україна 

тел./факс (057) 700-76-97 

                          700-76-96 

e-mail: liceyp@rambler.ru 

Директор ліцею________О.В. Будко 

 

«____»_________________2015 року 

 

 

 

   
 


