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сіаіе

ТЬе Ипіуегзіїу оґ Едисаііопаї 
Мапа§етепІ (іигіЬег “Шіуегзіїу”) 
гергезепіед Ьу іЬе Кесіог Мг. Мукоіа 
КугусЬепко, асІт§ ассогдіп§ іо іЬе 
Зіаіиіе, оп діє опе Ьапд, 
апд Едисаііоп Сепіег Ог^апігаїіоп 
«ЕЕИСЕЖ ЕК» оГ ІЬе КериЬІіс оґ 
АгегЬауап, (іигіЬег “Есіисаїіоп Сепіег 
Ог§апІ2аііоп «ЕБІІСЕМТЕК»”)
гергезепіед Ьу Бігесіог оГ Есіисаїіоп 
Сепіег «ЕШ СЕОТЕК»
Воуика§а Мікауііоу, оп іЬе оіЬег Ьапд, 
іигіЬег “Рагііез”, 
сопсіидед ап а§геетепІ оп:

1. Зи^есі апсі Ригрозе о і' іЬе А§геешепІ

1.1. ТЬе Рагііез ипдегіаке Іо соїІаЬогаїе оп 
едисаііопаї деуеіортепі (зесопд Ьі§Ьег, 
дізіапі, розі^гадиаіе реда§о§іс едисаііоп): 
Іо сопдисі соїІаЬогаїіуе гезеагсЬ апсі 
теїЬосІз зійду.

1.2. ТЬе та іп  ригрозе оГ соїІаЬогаїіоп із 
іигіЬег деуеіортепі оГ едисаііоп іп 
Иктате апд КериЬІіс оГ АгегЬауап.

2. КезропзіЬіІіІіез оГ діє Рагііез

2.1. ТЬе Ипіуегзіїу Ьаз іЬе іо11о\уіп§ 
гезропзіЬШііез:

2.1.1. Ке§и1аг1у іпіогт Едисаііоп 
Сепіег Ог§апігаІіоп «ЕЕІІСЕОТЕК» 
(іЬе іпзіііиііоп) аЬоиі іЬе гезиііз о і' іЬе 
Шіуегзііу асііуіііез оп едисаііопаї 
деуеіортепі (зесопд Ьі§Ьег, дізіапі, 
розІ§гадиаІе реда§о§іс едисаііоп) іп 
ІІкгаіпе.

Договір № Л Р  про наміри 
щодо міжнародної спільної діяльності 

з питань освіти

м. Київ
р Р .  РЛ. л о /Р

дата

Університет менеджменту освіти 
(Україна), надалі іменований 
«Університет», в особі ректора Миколи 
Олексійовича Кириченка, що діє на 
підставі Статуту, з одного боку, 
та освітній центр «ЕгкіСЕЖ ЕК» 
Азербайджанської Республіки, надалі 
іменований “Освітній центр
«ЕОІІСЕЖ ЕК»”, в особі директора 
освітнього центру «ЕВІІСЕМТЕК»
Боюкага Мікаіллі, з іншого боку, 
надалі іменовані -  “Сторони”, 
уклали договір про таке:

1. Предмет і мета Договору

1.1. Сторони зобов'язуються спільно діяти
в галузі розвитку освіти (другої вищої, 
дистанційної, післядипломної педагогічної 
освіти): проводити спільну наукову,
науково-дослідну та науково-методичну 
роботу.

1.2. Еоловна мета спільної діяльності -  
подальший розвиток освіти в Україні та 
Азербайджанській Республіці.

2. Зобов’язання Сторін

2.1. Університет зобов'язується:
2.1.1. Періодично інформувати Освітній 

центр «ЕПІІСЕШ ЕК» про результати 
своєї діяльності з розвитку освіти (другої 
вищої, дистанційної, післядипломної 
педагогічної) в Україні.



2.2.5. Ехс1іап§е гезєагсй, теііюсіісаі 2.2.5. Проводити обмін науковою, 
апсі 1еатіп§ таіегіаїз. науково-методичною, навчально-

методичною літературою.

2.2.6. Іпітосіисе уагіоиз ґогтз іо зЬаге 2.2.6. Запровадити різні форми обміну 
ехрегіепсе оп есіисаііоп. досвідом з питань освіти.

3. Кі§Ьі5 оґ іііе Рагііез
3.1. ТІїе Рагііез аге аиіопотоиз іп іакіп§ 
СІЄСІ8ІОП8, сЬоозіп§ теапз, ґогтз апсі 
теііюсіз оґ іЬеіг мюгк. ТЬе Рагііез аге 
абшіпізіегеб Ьу іЬе 1е§із1аііоп оґ іЬеіг 
соипігіез апсі іЬіз А§геетепі.

4. Ье§а1 асісігеззез оґ іЬе Рагііез
4.1. Цпіуегзііу оґ Есіисаііопаї 
Мапа§етепі: 5 2-А Агіеша 8ігееІ, Ьиіїсі. З 
Куіу, 04053, Ш пате.
РЬопе: +380 44 481 38 00,
Рах: +380 44 484 10 96 
е-таіі: іпіеге1аііоп@,ито. есіи. иа

3. Права сторін
3.1. Сторони самостійні в ухваленні

рішень, у виборі засобів, форм і методів 
діяльності. Керуються чинним
законодавством своїх держав і даним 
Договором.

4. Юридичні адреси сторін
4.1. Університет менеджменту освіти: 
Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 52 а, 
корп. 3.

Тел./факс: +380-44-484-10-96, 
е-шаіі: іпїеге1аїіоп@дшіо. еби, иа

4.2.
Есіисаііоп Сепіег Ог§апігаііоп 
«ЕБІІСЕІЧТЕК»: КериЬІіс оґ АгегЬауап

_____________
/Яутес/ Сагу?// <$У_____________

Я )  3 < ґ ї  __________

Оп Ьеііаіґ оґ іЬе Есіисаііоп Сепіег
Ог§апігаііоп 
КериЬІіс оґ

«ЕОиСЕОТЕК» 
ап

оґ іЬе

Оп Ьеї

'Україна 

г.
" '1"¥’Т" ~ Ї ї

КесіоіМ^ґ^^ У п |у е^%  оґ Ебисаііопаї
Мапа£етегії^їш£:г

4.2.
Освітній центр «ЕБІІСЕ1МТЕК»: 
Азербайджанська Республіка

^ о а ____________________
. У  (Я#у*о/е0

За освітній центр «ЕПІІСЕЬГГЕК» 
Азербайджанської Республіки

Циректо
Боюкаг;

«ЕБІЮЕОТЕК»


