
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 
МІЖ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

ТА
ГО «АСОЦІАЦІЯ ВИПУКНИКІВ ТИПУ»

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА та ГО «АСОЦІАЦІЯ ВИПУКНИКІВ ТИПУ» (далі 
Сторони) з метою налагодження співпраці та координації діяльності, уклали цей Меморандум 
про співпрацю (далі -  Меморандум) про наступне:

І. Предмет Меморандуму
1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на визначення 
спільної візії Сторін на вдосконалення освітнього, наукового, інтеграційного та 
організаційного процесів.
1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін задля досягнення мети 
Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів та 
проектів.
1.3. Цей Меморандум слід розглядати як основу для розробки подальших заходів, 
спрямованих на розвиток співробітництва Сторін у межах повноважень, визначених 
Конституцією, законами України та цим Меморандумом.
1.4. Сторони мають намір забезпечувати одна одній всебічну підтримку для розвитку 
співробітництва Сторін згідно з положеннями цього Меморандуму та інформувати одна одну 
про заходи, спрямовані на її розвиток.
1.5. Для досягнення мети, визначеної цим Меморандумом, Сторони можуть за взаємною 
згодою запрошувати до співробітництва в рамках узгоджених напрямів інші установи та 
організації незалежно від форм власності, фахівців, інституції громадянського суспільства.

Стаття 2. Напрями співпраці
2.1. Сторони домовилися реалізовувати положення Меморандуму через наступні форми 
співпраці:

1. Залучення випускників ТИПУ до реалізації програм професійного розвитку, підвищення
кваліфікації, проходження стажувань тощо на базі та з використанням ресурсних 
можливостей університету.

2. Залучення випускників до розробки, оновлення змістовного контенту та удосконалення
освітніх програм, участь у програмних радах.

3. Залучення випускників Університету до участі у конференціях, симпозіумах та семінарах,
які проводяться на базі ТИПУ.

4. Обмін актуальною інформацію.
5. Спільне проведення інформаційних, промо- заходів, участь у «Клубі успішних людей»,

днях відкритих дверей, ярмарках професій та ярмарках вакансій на базі «Бюро кар'єри».
6. Спільне проведення заходів неформальної та інформальної освіти.
7. Безкоштовне використання електронного репозитарію Університету випускниками ТИПУ.
8. Відбір здобувачів вищої освіти (ТНПУ) для проходження практик, реалізації програм

дуальної освіти за напрямками та менторство/коучинг (Стейкхолдери з числа випускників 
ТНПУ) на базах освітніх закладів, підприємствах тощо.

9. Участь випускників у профорієнтаційних проектах ТНПУ.



10. Сприяння працевлаштуванню випускників шляхом автоматичного відстеження вакансій 
на роботу та їх оприлюднення в соцмережах, веб-сторінці «Бюро кар’єри» університету,

11. Спільний пошук фінансової підтримки для реалізації освітніх, організаційних та наукових 
заходів, які проводяться з метою імплементації основних положень Меморандуму.

2.2. Перед вчиненням будь-яких дій про співпрацю, Сторони мають обговорити доцільність 
укладення Договору на проведення окремого заходу, в якому визначено основні положення 
щодо фінансового забезпечення заходу, дотримання права інтелектуальної власності, 
відповідальності Сторін та інші істотні умови Договору, які виникають відповідно до 
особливостей заходу.

3. Обов’язки Сторін
Для дотримання норм, передбачених Меморандумом, Сторони повинні дотримуватись 

наступних умов:
3.1. Обидві сторони підтримуватимуть постійну взаємну комунікацію та вчасно надаватимуть 
одна одній інформацію.
3.2. Обидві сторони погоджуються, що усі фінансові договори, які є необхідними для 
імплементації Меморандуму, повинні бути укладеними в результаті переговорів та з 
урахуванням розмірів фінансового фонду. Виходячи із цього Меморандуму, жодна із Сторін 
не є фінансово зобов’язана перед іншою.
3.3. Реалізація окремих проектів в рамках положень, викладених у Меморандумі, 
регулюватиметься окремими Договорами.

4. Терміни та Порядок реалізації Меморандуму
4.1. Цей Меморандум стає дійсним з моменту підписання його уповноваженими 
представниками Сторін, і у випадку необхідності, може затверджений відповідним органом 
державної влади своєї країни.
4.2. Термін дії Меморандуму становить 5 роів і може бути продовжено шляхом укладення 
Сторонами письмового Договору на наступний термін. Кожна Сторона, бажаючи внести зміни 
до Меморандуму або припинити співпрацю достроково, повинна повідомити про свої наміри 
іншу Сторону не пізніше 6 місяців до моменту як запропоновані зміни стануть фактичними.
4.3. Кожна Сторона має право припинити дію Меморандуму в односторонньому порядку за 
умови, якщо інша Сторона не дотримується обов’язків, покладених на нею цим 
Меморандумом.

5. Обов’язки Сторін
5.1. Зважаючи на те, що кожна Сторона від свого імені вступає у зносини із третіми 
Сторонами, жодна із Сторін Меморандуму не є відповідальною за дії іншої щодо правочинів, 
які не регулюються даним Меморандумом.
5.2. Сторони є незалежними одна від одної, а тому нічого з вищезазначеного не може 
трактуватись відмінно від зазначеного через партнерські зносини, діяльність, спільну 
господарську діяльність чи будь-які інші бізнес-асоціації однієї із Сторін.
5.3. Обидві Сторони погоджуються дотримуватися політики рівних можливостей і не 
дискримінувати не лише за расовою, кастовою, статевою, віковою, етнічною, релігійною 
ознакою чи національним походженням.



6. Інші умови
6.1 Меморандум є письмовим документом, який укладений у 2 примірниках українською 
мовами, що мають однакову юридичну силу, кожна сторона отримує 1 копію на двох мовах.
6.2. Цей Меморандум може бути змінено або доповнено, якщо обидві Сторони дійдуть згоди 
щодо цього. Зміни та доповнення до Меморандуму мають бути запропонованими у письмовій 
формі і підписані двома Сторонами або їхніми офіційними представниками. Зміни до 
Меморандуму повинні бути представлені в окремих Додатках або у формі робочої програми. 
Цей додатковий робочий план має бути запропонований однією із Сторін, але має бути 
погоджений двома Сторонами щодо всіх позицій.

7. Юридичні адреси та підписи Сторін:

Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка
М. Кривоноса, 2, Тернопіль, 46027, Україна 
Тел. +380352-43-60-55
Електронна пошта: іп Ґ о Т г - tn p u .ed u . ііа__— ----------

ГО «Асоціація випускників ТИПУ»

М. Кривоноса, 2, Тернопіль, 46027, Україна
Тел. +380352-43-60-85
Електронна пошта: ТОВП ,А8(о)Дпри.edu.ua
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