
ACCORD de COOJ)ERA TION 

E11trc 

la Federatio11 Echanges Francc Ukraine, dite 
FEFU, doпt le siege social est situe а la Mairie de 
La Souterтaiпe-23300 - Fraпce, 1·eprese11tee par 
Jacques FORGERON, Co-President, 
геsропsаЫе de \а Bra11c\1e Coope1·atio11, d'uпe 
рагt. 

rY 
et 

L'Universitc nationale pcdagogiquc de 
Tcrnopil Volodymyr Hnatiuk, \е siege social 
- 02, пrе М. Кгуvопоsа, Тегпорil 46027, Ukraiпe, 
гсргеsеп1ес pai· Bog<la11 BUY ЛК, Rcctc11r, 
d ' aL1tгe pai1. 

УГОДА про СПIВПРАЦIО 

Мiж 

Фсдсрацiсю «Обмi11и Францiя - Укра'i11а)), 

мiсце знаходження яко'i: мерiя мiста Ля 
Суrерен-23300 - Францiя, i яка представлена 
Жаком ФОРЖЕРОНОМ, спiвпрезидентом 

з питань спiвпрацi, з однiе"i сторони. 

та 

Тер11опiльським нацiо11аль11им 

педагогiчним унiверситетом iменi 

Володимира Гнатюка, мiсце знаходження -
02, вулиця М.Кривоноса, Тернопiль 46027, 
Укра'iна, i який представлений Богданом 

БУЯКОМ, ректором, з iнwo'i сторони. 

11 est precise que la Federatioп Echaпges Fraпce Зазначаеться, що Федерацiя « Обмiни 
Ukraiпe pourra donner delegation pot1r l'executioп Францiя-У кра'iна » передасть повноваження 
de cet accord de Cooperatioп а uпе de ses для виконання дано'i угоди однiй зi сво'iх 
associatioпs membres, pot1r des raisons de асоцiацiй-членiв задля rеографiчного 

si111plificatio11 geograp\1iqt1e еп foпctioп des liellx спрощення, вiдповiдно до мiсць, де 

ой se de1·ot1le1·oпt les sejouгs, stages et aL1tгes вiдбуватимуrься перебування, стажування та 
activites pгevues aux tem1es de cet ассогd. Daпs iнwi види дiяльностi, передбаченi угодою. 

le саdге de cette delegatioп, l'assoc iatioп В рамках цих повноважень така асоцiацiя 
mandatee аuга \а p1·erogative de \'епsеmЫе de матиме виключне право на виконання всiх 
l'execut ioп de tot1tes les dispositioпs et sera положень i вiдповiдатиме за реалiзацiю всiх 
respoпsaЫe de la reali sat ioп de tous les зобов'язань. 

engagemeпts. 

« Les Paгties » no1111nees ci-dessot1s etaЫ isseпt «Сторони», зазначенi вище, укладають цю 

се1 acco1·d de coope 1·atioп daпs le do111ai11e de угоду про спiвпрацю в галуз i орган iзацi'i 
l 'o 1·ga11i sat ioп de sejoшs et de stages еп Fгапсе перебувань та стажувань у Францi'i для 

pour des etudiaпts, des eпseignants et des студентiв, викладачiв, наукових працiвникiв 

cl1e1·cl1eшs de UNPT aiпsi que роuг l'oгgaпisation ТНПУ, а також для органiзацi'i перебувань та 
de sejoшs et stages еп Ukгaiпe рош des etLJdiants стажувань в Укра'iнi французьких студентiв та 
et des professet1rs des etaЫisse111ents викладачiв навчальних закладiв-партнерiв, 

d 'enseigne111ent fraщ:ais partenaires, des представникiв установ, яю приймають 
represeпtants des stп1ctшes accueil\ant des стажистiв i представникiв Федерацi'i «Обмiни 
stagiai1·es et des 1·ep1·ese11tants de \а Fedeгation Фра1щiя-Укра'iна» та будь-яких проект1в, 

Ecl1a11gcs Г-1·а псе Ukгaiп e aiпs i qt1e toLJt pгojet спрямованих на розвиток обмiн iв мiж 
,1 i saпt at1 developpemeпt des Ecliaпges entгe la Францiею та Укра'iною у галуз i компетенцi"i 

France et l ' Ukгaiпe daпs le do111 aiпe de кожного з партнерiв. 
co111pete11ce de с l1ас ш1 des pa1·te11ai1·es. 



Les Pш·ties 011t co11vent1 de се qt1i st1it : Сторони домовились про наступне : 

Articlc 1. Les Paгties гесоппаissепt : Статrя 1. Сторони визнають 
- Pour les etudiaпts ukгaiпieпs de UNPT: la -Для укра'iнських студеmiв ТНПУ можливiсть 

possiЬilite d'iпteg,·er uп curst1s пройти курс, який складасrься з трьох етапiв: 

соmргепапt tюis etapes : 1 - Перший рiк лiнгвiстична практика або 

1-Uп sejour liпguistique ou stage ознайомлююче стажування на пiдприемствi в 

d'iпitiatioп daпs uпе eпtreprise de галузi виробництва та послуг. 
productioп ou de services. 2 - Другий рiк лiнгвiстична практика або 

2- Uп sejoш li11gнistiqt1e ott t111 stage ознайомлююче стажування поглибленого 
d'i11itiatio11 pllls app1·otoпdi da11s t111e характеру на пiдприемствi в галузi виробництва 
eпt,·epгise de рюdнсtiоп он de seгvices si та послуг, в разi необхiдностi. 
besoiп, la deuxieme аппее 3 - Другий або третiй рtк професiйне 
3- Un stage professioпnel еп eпtreprise de стажування на пiдприемствi в галузi 
pгodttction ou de seгvices dans le domaiпe виробництва та послуг, що вiдповiдае навчанню 
d'enseignemeпt de l'etudiaпt, la deuxieme студента. 
он la troisieme аnпее Даний курс в сукупностi повинен допомогти 
L'eпsemЫe de се cursus doit permettre студентам, яю цього бажають, полегшити 
aux etudiants qui le soul1aite11t, de faciliter доступ до унiверситету або спецiалiзовано'i 
let1r acces а нnе Universite ou ш1е Ecole вищо'i школи у Францi'i пiсля закiнчення 
St1peгieure specialisee Cll Fraпce 3 l'issue навчання В Укра'iнi. 
de leur parcours uпiversitaire еп Ukraiпe. 

- Ранг les etudiaпts et pгofesseurs fraщ:ais - Для французьких студентiв I викладачiв iз 
des etaЫissements parteпaires, la закладiв-партнерiв можливiсть ознайомитись з 
possiЬilite de faire co1111aissance avec укра'iнським досвiдом. 
1 'ехрегiепсе ukraiп iеппе. 

Elles mettroпt leurs competences en commun pour Вони застосують спiльно своi' компетенцi'i для 
la Ьоnпе realisatioп de се progгamme. якiсно'i реалiзацi'i цie'i програми. 

Articlc 2. La l~EFU assшe tot1te la logistique liee 
а l'l1ebeгgeme11t et at1x trajets а pai·tiг de Kyiv 
jusqu'at1 lieu de sejour ou de stage des etudia11ts 
ukrai11ie11s еп Fгапсе et au retour jнsqu'a Kyiv. 
Pour cela, l'ett1dia11t acqнitte aнpres de la FEFU 
une somme comp1·e11a11t le transport de Kyiv а 
son lieu d'accueil et ,·etour, l'assurance, les f,·ais 
de constitt1tio11 de dossier. Cette somшe est fixee 
cliaqt1e аппее раг la FEFU qt1i en informe 
l'U11ivc1·sitc aL1 debt1t de l'анпее ш1iveгsitaiгe 

(septe111bгe-octobгe). U11 aco111pte sега ve1·se le 
jош· de la selection. Cet aco111pte, egalement fixe 
au debнt de l'а1шее universitaire, restera propriete 
de la FEFU е11 cas de desistement non jt1stifie de 
la part de l'etнdiant . Le tat1x du remboursement 
de toL1te la somme рауее раг les etudiants 
tikrainiens est regle раг le docшnent а part signe 
ра,· les det1x parties. FEFU remboнrseгait 
l'iпtegгalite des SOlnlllCS veгsees, saпs at1tre 
i11dc11111ite еп cas d'a111шlatio11 dн voyage de sa 
рагt 

Стаття 2. ФОФУ забезпечуе усю роботу, 

пов'язану з поселениям та транспортуванням 
вiд Киева до мiсця перебування або мiсця 
проходження стажування укра'iнських 

студентiв у Францi'i та поверненням до Киева. 
3 цiею метою студент сплачуе суму для 
Федерацi'i «Обмiни Францiя-Укра'iна», що 
включае транспортування з Киева до мiсця 

зустрiчi та повернення, страхування та 
витрати, пов'язанi з формуванням досье. Дана 

сума встановлюсrься щорiчно Федерацiею 

«Обмiни Францiя-Укра'iна», яка повiдомляе 
про це Унiверситет на початку навчального 
року (вересень-жовтень). Завдаток буде 
сплачено в день проведення конкурсного 

вiдбору. Цей завдаток, сума якого також буде 
встановлена на початку навчального року, не 

повертасrься Федерацiею «Обмiни Францiя

Укра'iна» в разi необrрунтовано'i вiдмови 
студента. Розмiр компенсацi'i вcie'i суми, 

сплачено'i укра'iнськими студентам, 

регулюсrься окремим документом, який 

пiдписусrься обома сторонами. ФОФУ 
повертае всю одержану суму без утримання 

збиткiв у разi вiдмiни подорожi зi свое'~' 
сторони 



Article 3. UNPT s'engage а prepare1· ses etudiants 
еп langue f1·aщ:aise afiп qн'ils pнissent avoir le 
niveau necessaire. Ронr cela, un partenariat pourra 
etre conclu soit avec l'association Fraщ:ais 

Langues Etrangeres (FLE) de la FEFU soit avec 
1' Alliance Fraщ:aise la plus proche pour 
l'o1·ga11isatio11 d ' uпe foпnatioп. Cette formation 
est 0Ыigatoi1·e pour chaque etudiant venant сп 
France. Elle fera l'objet de la delivrance d'un 
diplбme ou d'un certificat а presenter aux 
representants de la FEFU lors de la selection 
ou а fournir а l'antenne de Kyiv avec Ie dossier 
complet. UNPT s'engage egalement а faire une 
pre-selection prealaЬ\e. 

Article 4 : UNPT s'engage а fournir а chaque 
etudiaпt, en uk1·ainien et en fraщ:ais, le 
programme complet de la formation suivi durant 
l'annee universitaire. L'etudiant le presentera 
Iors de l'entretien de selection avec la 
deleo:ation 
Article 5. Les Parties cont1·actantes feront en 
com111u11 !а selection des etudiaпts pour les sejours 
et les stages еп Fraпce. Tot1tefois, la decision 
fiпale de I'acceptatioп ou du refus d'une 
candidatнre de stagiaire sera du resso11 de !а partie 
fraщ:aise, qш deteпninera egalemeпt les 
conditions applicaЬ\es pour les epreuves de 
selection. 

Article 6: La FEFU s'eпgage а fournir а UNPT 
et а l 'etudiant ш1 docнment p1·ecisa11t les 
cooгdo1111ees et l' activite de l'e11trep1·ise d'acct1eil, 
sa localisation et les co11ditio11s d'l1ebe1·gement 
lorsque Ie placement анга ete effectt1e. L'ett1dia11t, 
apres en avoir pris connaissaпce, devra Ie signer et 
le retoнrner а !а FEFU, antenne de Kyiv, avant 
son depart pot1r !а Fraпce. 

Article 7. UNPT s'engage а assurer l'iпvitation, 
l'acct1eil, Ie prog1·amme dн stage et la sнpervision 
des stagiai1·es fraщ:ais. Tot1tefois, elle reste lib1·e 
d'accepter ot1 11011 t1n stagiaire propose par la 
partie fraщ:aise. 

Стаття 3. ТНПУ зобов'язусться пiдrотувати 
студентiв з французько"i мови, щоб вони 

отримали необхiдний рiвень. Для цьоrо може 

буги укладене партнерство з асоцiацiсю 

«Французька Iноземна Мова (FLE)» ФОФУ, 
або з найближчим французьким альянсом для 

opraнiзaцi"i навчально"i ceci"i. Це навча1111я с 
обов'язковим для кожного студента, що iде 

до Францii. По закiнче1111ю цього 11авча1111я 

студент отримас диплом або сертифiкат, 

який необхiдно надати представникам 

ФОФУ пiд час спiвбесiди, або надати до 

киiвського офiсу з пов1rим пакетом 

документiв. ТНПУ зобов'язусrься також 

провести попереднiй вiдбiр. 

Стаття 4. ТНПУ зобов'язусrься надати 

кожному студенту повну рiчну навчальну 

проrраму укра"iнською та французькою 

мовами . Студент надасть "ii пiд час 

спiвбесiди з французькою делегацiсю. 

Стаття 5. Сторони, що домовляються, 

проведугь разом вiдбiр студентiв для 

перебування й стажування у Францi"i. Однак 
французька сторона залишас за собою право 

на остаточне рiшення про прийняття 

кандидата на стажування, як i на визначення 
умов проведения вiдбору. 

Стаття 6. ФОФУ зобов'язусться надати 

ТНПУ та студенту документ, в якому 
зазначаються координати та вид дiяльностi 

приймаючоrо пiдприсмства, мiсце 

знаходження та умови проживания, як тiльки 

призначення буде здiйснене. Студент, пiсля 
ознайомлення, пiдпише цей документ 1 
надiшле його в ки"iвський офiс ФОФУ, до 
вiд'"iзду у Францiю. 

Стаття 7. ТНПУ зобов' язусrься забезпечити 
запрошення, прийом, програму стажування та 

контроль французьких студентiв. Проте вiн 
залишас за собою право прийняти чи нi 

студента, запропонованого французькою 

стороною. 



Articlc 8 : Ecl1ange de delegatioпs 

Рош· assш-er· la rпeilleшe applicatioп des a11icles 
ci-desstts, il est conve1ш d'trп ecl1aпge annttel de 
delegatioпs, attx conditions suivantes : 

□ Uпе delegation de la FEFU ott de ses 
associatioпs mandatees sera accueillie en 
Ukraine cl1aque annee, afin d'organiser la 
selectioп des futurs stagiaires. Elle paiera 
ses frais de venue jusqu'a UNPТ. UNPT 
рr·епdга alo1·s en cl1arge les frais, au 
nivcau local, de transpo11, d'llebergemeпt 
et de пoштiture, aiпsi que le programme 
culturel. 

□ Une delegatioп de UNPT sera accueillie 
en France pour faire le Ьilan de l'accueil 
(sejour, stage) des ett1diants ukrainiens. 
Elle paiera ses frais de ve11t1e jusqt1'a s011 
poiпt d'acct1eil en Fгапсе. La FEFU ou 
sоп associatioп maпdatee ргепdrа еп 

cl1aгge les frais, au nivcau local, de 
tгa11spo11, d'hebergemeпt et de nourriture, 
ainsi que le programme culturel. La FEFU 
se chargera du dossier complet de la 
veпue en Fraпce de la Delegatioп 
(transport, assurance et demande de visa) 
apres acceptation de candidature par fiche 
еп franyais et еп t1krainien. 

□ Pour le cas ou les delegatioпs пе 

sejot1rneraient pas Lrп temps ideпtique еп 
Ukraiпe et еп Fraпce, les dcux parties 
fixeront le nombre de chacuпe att 
« prorata temporis ». 

Articlc 9. Le preseпt accord eпtre еп vigt1eL1r le 
jotrr· de sa sigпatш·e раг les dettx Pai·ties et sera 
valaЫe рош dettx апs, sattf de110nciatio11 раг l'uпe 
des det1x Parties avec L111 pгeavis de deL1x mois. 

Стаття 8. Обмiн делегацiями 

Щоб забезпечити належним чином виконання 

попереднiх статей угоди, обумовлюеться 
щорiчний обмiн делегацiями на такиих 
умовах: 

□ Делегацiя ФОФУ або П уповноважених 

асоцiацiй буде прийнята в Укра'iнi 
кожного року для органiзацi"i вiдбору 

майбутнiх учасникiв стажування. 

Делегацiя сплачуе про"iзю витрати до 

ТНПУ. ТНПУ, в свою чергу, вiзьме на 
себе витрати на мiсцевому рiвнi, 

забезпечить витрати на транспорт, 

проживания, харчування та культурну 

програму. 

□ Делегацiя ТНПУ буде прийнятою у 
Францi·i, щоб пiдбити пiдсумки прийому ( 
перебування, стажування) укра"iнських 

студентiв. Вона сплатить сво"i витрати на 

про"iзд до пункту прийому у Францi"i. 
ФОФУ або П уповноважена асоцiацiя на 

мiсцсвому piв11i забезпечить витрати на 

транспорт, проживания, харчування та 

культурну програму. ФОФУ вiзьме на 

себе повнiстю оформления документiв для 

при"iзду делегацi"i у Францiю (транспорт, 

страхування, запит вiзи), пiсля отримання 

анкети на французькiй та укра"iнськiй 

мовах. 

□ У випадку, якщо термiни перебування 
делегацiй в УкраУнi 1 Францii" 

рiзнитимуться , двi сторо1111 

визначатимуть юльюсть кожноi· на 

пропорцiйнiй основi. 

Стаття 9. Дана угода набувае чинностi з дня 
"ii пiдписання обома Сторонами I буде 

дiйсною протягом двох рокiв, за вiдсутностi i"i 
розiрвання однiею iз сторiн з попереднiм 

повiдомленням за два мiсяцi. 



Fait а Temopil, le 24 осtоЬге 2019 
exemplaires cl1acu11 en fraщ~ais et en 
les deux textes faisant egalement foi . 

en quatre У кладено в м.Тернопiль, 24 жовтня 2019р., в 

ukrainien, чотирьох екземплярах, кожен з яких вмiщуе: 

автентичний текст на французькiй та 

укра,нськiй мовах. 
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Bogdan BUYA 
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вiдповiдальний за вiдцiл спiвпрацi 

(за дорученням Фiлiпп ГОДIЙО) 

de Тер11опiльський 11ацiо11аль11ий 

педагогiч11ий унiверситет iмe11i Володимира 

Гнатюка 

Ректор 


