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State Higher Educational Institution
«University of Educational Management»
(Kyiv, Ukraine), further «University»,
represented by the Rector Viktor
Vasylovych Oliynyk, acting under the
Statute, on the one hand,
and «Lithuanian State Modem Archives»
(Vilnius, Lithuania), further «Archives»,
represented by the Director Irena
Kasciuskeviciute, on the other hand,
further
«Parties»,
concluded
an
agreement on:

Державний вищий навчальний заклад
«Університет
менеджменту
освіти»
(м. Київ, Україна), надалі іменований «Університет», в особі ректора Олійника
Віктора Васильовича, що діє на підставі
Статуту, з одного боку,
та «Литовський державний сучасний
архів»
(м.
Вільнюс,
Литовська
республіка), надалі іменований «Архів»,
в
особі
директора
Ірени
Касьюшкевичюте, з іншого боку, надалі
іменовані - «Сторони», уклали угоду про
наступне:

1. Subject and Purpose of the
Agreement

1. Предмет і мета Угоди

1.1. The Parties undertake to collaborate
on the field of postgraduate education
development; to conduct joint scientific
research and methodical work based on
the
UNESCO
Chair
"Innovative
Development of Postgraduate Education
in the 21st Century".

1.1. Сторони зобов’язуються спільно
діяти в галузі розвитку пожиттєвої
освіти: проводити спільну наукову,
дослідно-експериментальну та науковометодичну роботу на базі кафедри
ЮНЕСКО
«Інноваційний
розвиток
післядипломної освіти у XXI столітті».

1.2. Primary
purpose further
development of postgraduate educati on in
Ukraine and abroad. According the
requirements of modem society, national
and regional peculiarities, working on
improving the quality of pedagogical
education through the continuous
professional development (CPD) and
professional competencies for the
different types of educational institutions
employees.

1.2. Головна мета спільної діяльності подальший розвиток та удосконалення
післядипломної педагогічної освіти в
Україні та за кордоном, покращення
якості педагогічної освіти шляхом
неперервного розвитку
професійної
компетентності педагогічних та науковопедагогічних працівників з урахуванням
вимог
сучасного
суспільства,
національних
та
регіональних
особливостей.

2. Obligations of the Parties

2. Зобов’язання Сторін

2.1. The University is obligated:
2.1.1. Organising the conditions for the

2.1. Університет зобов’язується:
2.1.1. Створювати умови для обміну

Phone: +3705 265 2253,
Fax: +370 5 265 2253
e-mail: ivna@archyvai.lt

Тел.: +3705 265 2253,
Факс: +370 5 265 2253
e-mail: lvna@archyyai.lt

On behalf of the University:

Від Університету

Viktor Oliynyk
Rector of SHEI «Universh
Educational Management»
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On behalf of the Archives:

Irena Kasciuskeviciütè
Director of Lithuanian State Modi
Archives

Від Архіву

.юшкевичюте
op
Литовського
асного архіву

державного

