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Учасники - члени Всеукраїнської громадської організації “Консорціум
закладів післядипломної освіти” -

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії
педагогічних наук України в особі ректора

Олійника Віктора

Васильовича

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти в особі ректора
Олешка Петра Степановича

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
в особі ректора Романенка Михайла Ілліча

Житомирський

обласний

інститут

післядипломної педагогічної освіти

в особі ректора Смагіна Ігора Івановича

Закарпатський
* директора

інститут

післядипломної

педагогічної

освіти в особі

Палько Тетяни Василівни

Запорізький
особі ректора

обласний

інститут

післядипломної педагогічної освіти

Пашкова Володимира Васильовича

в

Івано-Франківський

обласний

інститут

післядипломної

педагогічної

освіти в особі ректора Зуб'яка Романа Миколайовича
Луганський

обласний

інститут

післядипломної

педагогічної освіти в

особі ректора Цимбал Ірини Іванівни

Львівський

обласний

інститут

післядипломної

педагогічної освіти в

особі директора Шияна Романа Богдановича

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів в особі заступника
директора

Богатого Юрія Валентиновича

Полтавський

обласний

інститут

імені М. Остроградського

в

післядипломної
особі

педагогічної освіти
Зелюка

ректора

Віталія

Володимировича
Рівненський обласний

інститут післядипломної

педагогічної освіти

в

особі в. о. ректора Лавренчука Андрія Олександровича

Харківська академія неперервної освіти

в особі

Покроєвої

ректора

Любові Денисівни
Херсонська академія неперервної освіти в особі ректора

Зубка

Анатолія

Миколайовича
Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти в особі ректора
Береки Віктора Євгеновича

л

Черкаський

післядипломної

обласний

інститут

освіти

працівників в особі ректора Чепурної Наталії Миколаївни

педагогічних

ВИРІШИЛИ:
створити
в
Україні в структурі
ВГО “Консорціум закладів
післядипломної освіти” самоврядний (автономний) навчальний заклад за
типом розподіленого університету, який має провадити освітню діяльність,
пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації, перепідготовки та
підвищення кваліфікації в галузях знань «освіта», «соціальні і поведінкові науки»,
«управління та адміністрування» і інших, проводити фундаментальні і
прикладні наукові дослідження та покликаний стати провідним науковометодичним центром післядипломної освіти з розвинутою інфраструктурою
навчальних, наукових, науково-освітніх і науково-виробничих підрозділів з
відповідним рівнем кадрового і матеріально-технічного забезпечення, що
сприятиме поширенню наукових знань та освіти дорослих. При цьому з
метою задоволення статутних вимог та досягнення поставлених цілей у
неперервному фаховому зростанні керівних та педагогічних кадрів освіти:
- об’єднати кадровий та науково-методичний потенціал для спільної
реалізації інноваційних програм;
- керуватись прагненням максимально задовольняти вимоги працівників
системи освіти щодо змісту та якості програм перепідготовки та підвищення
кваліфікації, які пов’язані із проведенням освітньої реформи;
- поширити практику започаткування спільних проектів в системі надання
освітніх послуг;
- надати можливість обласним інститутам післядипломної педагогічної
освіти
(академіям неперервної освіти)
працювати
за
акредитованими
програмами, об’єднувати науковий потенціал, проводити наукові дослідження
та атестувати свої науково-педагогічні кадри на Вченій раді головного
навчального закладу Українського відкритого університету післядипломної
освіти - ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Виходячи з цього,
договірні Сторони,
надалі
іменовані «партнери» або «засновники» уклали даний договір про наступне:

1.

Створити

за

ініціативи

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

НАПН України у складі Всеукраїнської громадської організації “Консорціум
закладів

післядипломної

освіти”

післядипломної освіти.

2.

Затвердити

післядипломної освіти.

І

Український

відкритий університет

А.

Статут

Українського

відкритого

університету

3. Визначити головним навчальним закладом створеного Українського
відкритого університету післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України, як вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

4. Партнери будуватимуть свої відносини, виходячи з реальних фінансових
можливостей і взаємних домовленостей, Конкретні заходи і фінансові

умови

співпраці партнери відображають на основі статуту Українського відкритого
університету післядипломної освіти в окремих договорах та проектах,

5. Договір укладено на період діяльності Всеукраїнської громадської
організації “Консорціум закладів післядипломної освіти”. Дія договору може
бути припинена за ініціативою однієї із сторін, Сторона-ініціатор зобов'язана
письмово повідомити

інші

сторони не пізніше,

ніж за один рік до

припинення виконання нею своїх зобов’язань.
Зміни

і доповнення умов договору

вносяться шляхом підписання

додаткових договорів,

6. Цей договір укладений українською мовою в кількості дев’ятнадцяти
оригінальних

примірників,

по

одному для

кожної

із

Сторін

та

для

Всеукраїнської громадської організації “Консорціум закладів післядипломної
освіти”,

Національної академії педагогічних наук України та Міністерства

освіти І науки України, які мають однакову юридичну силу.
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