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Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі -  
Сторона 1) в особі директора Шуляра Василя Івановича, що діє на підставі Статуту, 
з однієї сторони, та Одеська академія неперервної освіти (далі -  Сторона 2) в особі 
ректора Задорожної Любові Кирилівни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, 
(разом -  Сторони), у сфері освіти та науки, уклали цей меморандум (далі -  
Меморандум) про таке.

1. Мета і предмет Меморандуму
1.1. Предметом цього Меморандуму є співпраця Сторін у сфері освіти дорослих 
із метою ефективного використання спільних можливостей щодо реалізації 
Закону України «Про освіту», безперервного професійного розвитку та 
формування/удосконалення професійних компетентностей керівних, 
педагогічних і науково-педагогічних кадрів в інноваційній освітній діяльності й 
освітньому проектуванні; підготовки керівних, педагогічних і науково- 
педагогічних кадрів Миколаївської та Одеської областей до роботи за 
інноваційними освітніми технологіями; втілення в освітню практику надбань 
вітчизняного й міжнародного педагогічного досвіду, що дасть змогу покращити 
стандарти професійної діяльності.

2. Напрями співпраці
2.1. Організація та реалізація спільних освітніх ініціатив і заходів (проектів, 

професійних конкурсів, фестивалів, семінарів, вебінарів, тренінгів, майстер-класів 
тощо) за узгодженим обома Сторонами планом спільних заходів.

2.2. Поширення інформації про спільні освітні ініціативи та заходи Сторін, а 
також заходи, що ініційовані або реалізуються однією зі Сторін (за взаємним 
погодженням) за допомогою друкованих та онлайн-ресурсів Сторін.

2.3. Сторони надають науково-методичну й організаційну допомогу в реалізації 
освітніх ініціатив і спільних заходів.

2.4. Сторони сприяють налагодженню партнерських стосунків між іншими 
стейкхолдерами сфери освіти (державними, громадськими, комерційними 
організаціями чи приватними особами) задля об’єднання зусиль у спільних цілях.

3. Зобов’язання Сторін
3.1. Будь-яка діяльність у межах цього Меморандуму на території України 

регулюється цим Меморандумом, законодавством України й іншими узгодженими 
Сторонами документами. Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, 
відкритості та доброчинності.

3.2. Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є 
конфіденційними та можуть надаватися зацікавленим третім сторонам у разі 
необхідності.

3.3. Цей Меморандум не передбачає жодних фінансових стосунків між 
Сторонами.




