
договIр
rrро етliвробiтrrшrтво мЬк МиrсолаЬсъким ýацiýшfiлъrrим укЬqрсктетом

iMeнi В.О. Сухомлинсъкого (в подальшому <Унiверситет>>),

механiко-математичним факультотом

миколаiъського нацiонаrъного унiверситеrу iMeHi В. о. Сухомлинського

(в подапьшому кФакультеm}

та Мрколаrвською загаJIьЕоосвiтньою шкOJIою I-III ступенiв ýс З 1

(в подальшому <<Школш)

Обов'язrсп сгорiн;

t. <йtlкwrп> зо,6овrязусT ься;

1.1.3шr_рати }"lHiB цIкоJIи до науково*дослiдtl.щькоi роботи в paMKaJ(

спiвrrрацi у Вiлкркгому ocBiTнboмy шроектi кКрок до Еауш{}.

1.2. Проводити rгрофорiентацiйну робоry серед 1"lнiв школи. Гоryвати

впrryсшrикiв до встуýу до МНУ iM. В. О. СухомлиЕсъког0, забезпечуgати виgокий

рiвеrъ освiти учнiв з обраuого профi.тло навчання.

I.3. ВдосконаJIIовати методи i форми навчаfiЕя та вID(свзIIIýя, розробляти,

впроваджувати HoBi педагоriчнi тохнологii дrrя пiдвищенюt резуJIьтативноотi

HaBIraJБHCI_BиxoBHoIý fiрýцесу.

1.4. Надавати yчriltм можливiстъ реалiзувати свй творчий потеrщiал через

ýистему курсЬ за вибором, iндивiдуальних, цруIIовIfi( занfiIь, консультацiйо

позglкJlасноi роботи.

l"5. СтворюватЕ експеримеrпагrькi майданчики дJIя апробацii унiверситетом

чfi ощремими педагогаIйи нOвих метод{чнIФ( сЕстем, педаrогiчrткх техпологiй,

iнlцloc ýауково-практитlнIоr розробок.

1.6. Сприяти творчому розвитку особистостi, форьтуванflю нових основних

груfi профльноi корrrгетеншоýтi шкоJIярff .

1.7. Створювати умови для прходженшt педагогiтноi практики студеIIтами

факулътету.
t

l



2" <<Факуrrьтеtr> зобовПязусrься :

2.t, Забезпечи:tи gоr{iальне парткерствt} к,Флективу школи в унiверсиТýТсЬкИХ

SТЕМ_сryдiях ЕрOекгу та надавати доýомоry в органiзачiТ i гtроведеннi

експериментшльноi наукоýо-дослiдницъкоТ роботи з уч}uIми i кедагоrапrи.

2.2, Надават}I доIiомогу навчацьýому закла"ду в розробчi навчальних шланiв,

fipolpaý{, у запровадженнi Еавч€tJIьких дисциплir* та технологiй.

2.3. За;rучати учнiв до участi в студеýтýъких науково-практичнпi

конференцiяк, Еро9ктах t<Щiкава }rayкa ýа вулиця)Ё MicTm>, t<Гапсрея творчих

осоfiистостей> та ýТЕМ-маfiдан.lиках тOщо.

2,Э. Консультувати учнiв Iýкsли * членiв МАН.

2.4. Налагодlа"ги спiвпрацiо мiж учнямлr i сryдентами в SТЕМ-сryяiях в

рамках фесrvвалю твOрqостi, натхнення i науки кМояолiжýа xBI]t IlI)>.

2.6" Забезпечити фахове стажуtsання вчителiв школи на вiдповiдних

кафелрах факуль,rету"

2,7. Надавати науковO-методичну лiтераryру, провсднти консультацii для

учнiв та вчите.зriв.

2.8. ýрати участь у пiдсумковiй ат,естацii учнiв i запрошуватfl вчнтелiв школи

на державнi iспити до унiверсит€ry.

3" <<УпiверсIfг*т> кlбов'язусгься:

3"1. IIрдсвжити в Школi органiзашiйно,метод}rчну роботу в

профорiентованих юIacax пiдготовцих KypciB, щ0 дiтотъ за навчаJIъними

прсrрамами, гlланам}I та згiдно з Положенням про пiдготовчi курси Унiверсит9ту

{Лiшензiя MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни Серiя АЕ M527l 1 1 вiд

02"С9"2014 р.}"

З.2" ЗабезЕечувати вЕкладачiв та слухачiв профорiснтованих K:laciB Школи

необхiдними навчаJIьними ilрOграмами, методичииl\,fи матерiалами, посiбникапли

тsщо; нашравýяти до Школи виýококвшriфiкованих викладачiв Унiверситету ддя

проведен}ш сглжOвих лскцiй; органiзовувати зустрiчi з керiвництвом,

провiдн им}1 викладачами та спiвробiтниками Ун iверситету 
"

Надавати ýри зарахуваннi до Унiверсrтсrу сý}цечамо якi закiнчилн



пiдtrотовчi курси i виконали пiдсумкову ксЕгроJIьýу роботу (пробне

тестувашкя} до 2S додажбвих балiв rriд час встуfrу на сrrецiаfiьностi "tDiзиlса" та

"Математика". ýaнi пМи надtlютьс, ýfi}rrfflчt}м нiдготовчшr щурсiв згiдно з

"Правлrtами прлйому до Мкколаiвського нацiональilоIu унiверситеry iMeнi

В.О. Сропшпшськоrо" на потоtIнкй piK та "Положýннltм про вiддiл довузiвськоi

шiдготовки Миколаiвgькоrо нацiонального унiверси,гету iMeKi В.О. Сухом-

лLIнськоrо".

3.4. Виктrqдачi мехаgiко-матем*тIfrшого факуrьтrrу, якi цроводtrtъ робоry в

rrрофорiентованих кпЕюах, црацюютъ Еа громадськшх засадах.

Адреси cTopiн
"УпiвФрсштет"
540з0
м. МикодаiЪ

Будак

вул. Нiколъська,24
мнУ iM. В.о.
Сухомлrrпськоrtr

,Щеклш
А.Ю.IIархоil{ешко

'rШкола"
54055
м. Миколаiз
Byrr. 1 Сrrобiдська,42
миrсо.llаiвськв
зош }l!
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