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м. МиколаiЪ

Миколаiвська нацiональний унiверситет iM. В.О. СухомлинсЬКОГО
(МНУ iM. В. О. Сухомлинського) в особi ректора унiверситеry Будака
Валерiя ,Щмитровича, який дiе на пiдставi Закону Украiни <Про вищу
ocBiry>> - з однiеi сторони та фомадська органiзацiя <<ЯвкинцЬ) (ГО Явкинцi)
в особi керiвника Ковриги Олександра Юрiйовича, який дiе на пiДСТаВi

Статуry - з другоi сторони, якi надалi разом iменуються як <<Сторони>>,

ураховуючи, що однiею iз цiлей дiяльностi МНУ
iM. В.О. Сухомлинсъкого е моделювання iнновацiйного освiтнъОгО
середовища, яке забезпечуе пошук, розвиток i пiдтримку талановитоi молодi,
створення умов дJuI виховання й рiзностороннього розвитку МоЛоДих

вiдповiдальних громадян Украiни, якi здатнi спричинити змiни у суЧасних

реалiях та створення умов для саморозвитку молодих украiЪцiв.
та усвiдомлюючп необхiднiсть:
об'еднання зусиль з метою створення iнновацiйного освiтнього

середовища, що сприяе розвитку молодiжноi полiтики, свiдомот нацiональноi
iдентичностi на всеукраiЪському та мiсцевих рiвнях;

формування р(ов дJlя iнтелекryаJlьного, творчого Та емоцiйНОГО

самовдоскон€IJIення, розвитку моJIодi, пiдтримки Ti потенцiалУ та аКТивНОi

громадянськоi позицii;
створення умов дJIя с€ll\dовираження та саморе€rлiзацii шлЯХОМ

формування творчих, креативних фахiвцiв га-пузi природничо-маТеМаТИЧНОi
освiти.

укJI€IJIи цей ,Щоговiр про спiвпрацю та взаемодiю.

I. ОбовОязки cTopiH:
1 . Унiверситет зобов'язуеться:
впроваджувати вiдкритий освiтнiй проект кКрок до науки) З МеТоЮ

попуJIяризацii науки, як сфери дiяльностi особистостi;
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слрIUlти реалiзацil проекта-суryтника <<l--iитячо-юнацъкий експеринтарiум>
в Явкiнсьчiй ЗОlI] I-I[I ступенiв з ь{*т$ю ро:зеиткir тR+рчог{} ц+течliiа,]}, та
удосконален}UI пвофесil-iноi MalicTepHocTi майблтнiх фахiвшiв Природничо-
ма1 eмal,иLlH1.1x дисциI lll iH :

Jil-tyLtcHHя дU реtr,rilацii tl1jueKr1 кrчiu,ruлi,rкна ХtsИllЯ)) вик-lалачiв KatPcrrp

фiзики Т3. М3.1gрlатикr{ i cTv, дентiв меха_нjко-\,{а,тематичног0 Фатсlrл5lgз:ч МНУ
irvr.B.O. Сухомлинського {керiвнлrк Р.В. fiiнжос. виконавцi: I.B. Маrrъкусь. Л.С.
l iедбасвська, о,{О. Пapxci"ieнKo' В.},'{. fiapнiccioK, Л.Я. Васi.t;ъсва, o,1}',{. Чадасв"
D \ ir l\r{сr.+л_л. ,-.,,ч\.U, lvr. rv lФ,\P\rDvl)i\l,i}irir

проведення в селi Явкине STEM - майстер-класу. як елеменrа iнновацiйноi
rtayKoBoi ГirJТУЗi, яка запезпеч}lтъ розвиток творчого потенцiа-,rу молодi в ocBiTHix
закладах та установах нефорллатьнсТ +cBiTrt:

р+зlдirцення *iде*llатер iaTiB пр,J пров едення з а-чодiв lrа cal-r"ax :

hltp;1iщаф"щ ,х}С, http //sites.goggie *o*ilsite/testfizua .

2. ГО <<Явкiнцi> забовязу€тъся:

реалiзчвати шроект-сУfi}/Тник <<дiлrтячо-юнаlдъкий експериментарi,чм> з
ме]]ою с,гRорення умов .лля iнтелектуажъного. ем{)цiйного самOвлоско}I;L.Iення-

розвIrтку плолодi, формування ii активноi гроNIадянсъкоТ позицii;
спрt,Iяти впровадженню ефективних механiзмiв i кращих практик заJIгIенruI

r}iо;rоfiii до yчастi в соцiаriьijих iц]оектаý (волонтерствij;
сприяти cTвopeнfri -умов Для вихованнfi i4 1эiзностоlэоiiiiьOго }.}озвиткy

N,{олод!lх науковцiв, якi здатнi спричинItтрr змiни у сYчаснrх реа,тiях:
розмiщення вiдеоматерizuтiв про проведення заходу в засобах MacoBoi

iIэфорл'яапiТ.

lI. TepMiH дiТдOговору.
1. IJей ýоговiр набирас члrнностi з моN,{енту його пiдписання Сторонами

та дiс до Зi грудня ZO22 року.
ITT I r.r.rл!! {е tt! !!_tL а

1" l1рипинешrя дii цього ýоговор1. це вп]Iивас Era виконаЕня i cTpoKll
заходiв, узгодженrж у вiдповiдностi з його подоженняN{ та незакirтчених
на }"{c}deнf, црцЕцненн-q т?+го лi!.

2, логовiр скпадено у двох оригiнальнllх прlшлiрштках - по одномУ для
кожноi

р
KepiB проекту кКрок до Еаукю),
Ilрчэрскт*р з цавчаriьýо-ýедэг*iiч H*i р*б+тл;
МНУ iM. В.О. Сухо*tлtансъког*

t


