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Керуючись Законом України " Про освіту", Указом Президента України "Про основні 
напрями реформування вищої освіти в Україні", підзаконними актами, що регулюють 
відносини у сфері надання освітніх послуг з метою формування ранніх орієнтирів на 
здобування майбутньої професії та вдосконалення зв'язків між середньою і вищою ланками 
освіти, а також із метою спільної навчально-виховної роботи гімназії ім. Осипа Осипа 
Маковея м. Яворова (далі Гімназія) в особі директора Лещишина Михайла Дмитровича з 
одного боку і Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 
(далі Медичний університет) в особі ректора Зіменковського Бориса Семеновича з другого 
боку уклали цю угоду про наступне:

I. Гімназія зобов'язується:
1. Створювати умови для поглибленого вивчення учнями Гімназії предметів медико- 
біологічного спрямування.
2. Для поглибленого вивчення предметів медико-біологічного профілю на конкурсній основі 
підбирати педагогічні кадри та залучати до педагогічного процесу викладачів Медичного 
університету.
3. Співпрацювати з Медичним університетом у розробці та реалізації спільних навчальних 
програм.
4. Брати активну участь в проведенні "Днів відкритих дверей" Медичного університету.
5. Співпрацювати з Обласною дирекцією Малої Академії Наук для залучення кращих учнів 
перед- і випускних класів до НДР в секції "Медицина" Малої Академії Наук.
6. Забезпечувати погодинну оплату праці викладачам Медичного університету, які будуть 
запрошенні для читання лекцій та проведення практичних занять.

II. Медичний університет зобов'язується:
1. Надавати методичну допомогу в організації навчально-виховного процесу в Гімназії, 
корегуванні навчальних планів, програм спецкурсів.
2. Проводити перевірку знань та брати участь у проведенні випускних іспитів.
3. Дозволити вчителям та учням Гімназії користуватись у визначеному порядку книжковим 
фондом бібліотеки Медичного університету.
4. Умови прийому випускників Гімназії до Медичного університету визначати щорічно 
рішенням приймальної комісії і представляти у "Правилах прийому до Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького", які затверджуються МОЗ
України.

III. Сторони відповідають за виконання угоди в рамках чинного законодавства.
IV. Угоду надруковано в двох примірниках, які мають рівну юридичну силу і 

зберігаються: перший в гімназії ім. Осипа Маковея м. Яворова, другий в Львівському 
націон ' ”  ^  цького.
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