
М Е М О К А Ш І М ОЕ Ш В Е К 8 Т А Ж Ш Ч С 
ВЕТ\VЕЕN 

ТЬе Шііесі Иаііопз СЬіШгеп'з Рипсі 
(ІІМСЕР) іп ІІкгаіпе, Міпізігу о£ Есіисаііоп 

апсі Зсіепсе оґ ІІкгаіпе апсі Ше ІІкгаіпіап 
Сепіег &г Есіисаііоп Оиаїку Аззеззтепі 

ТЬіз Мешогапсіит оШпсіег8Іапсііп£ (МоїІ) І8 
тасіе апсі епіегесі іпіо а8 оГ 27 Аіщизі 2019 іп 
Куіу Ьу апсі ЬеІ\уееп Ше І Ж СЬіШгеп'з Рипсі 
(ШІСЕР) іп ІІкгаіпе гергезепіесі Ьу 
М8. Ілііа 8у1\уапдег, Кергезепіаііуе, асІіп§ 
оп Ше Ьазіз о£ Ше Вазіс Соорегаїіоп 
А§геетепІ ЬеІ\¥ееп ІЖІСЕР апсі Ше 
Ооуегптепі оГ ІІкгаіпе аз ої 07.09.1998, 
Міпізігу о£ Есіисаііоп апсі Зсіепсе о£ ІІкгаіпе 
гергезепіесі Ьу М8. Ьіііа НгупеуусЬ, Ше 
Міпізіег, апсі Ше ІІкгаіпіап Сепіег £ог 
Есіисаііоп Оиаіііу Аззеззтепі гергезепіесі Ьу 
Уаіегіі Воуко, Асііп§ Бігесіог. 

ІЛЧІСЕР ІІкгаіпе, Міпізігу о£ Есіисаііоп апсі 
Зсіепсе ої ІІкгаіпе апсі Ше ІІкгаіпіап Сепіег 
&г Есіисаііоп Оиаіііу Аззеззтепі аге 
Ьегеіпайег ]оіп11у геГеггесі Іо аз Ше "Рагііез". 

ЛУЬегеаз, Ше Рагііез \УІЗЬ ІО езІаЬіізЬ а 
рагІпегзЬір апсі Іо ригзие зисЬ а рагІпегзЬір 
ас!Ьегіп§ Іо Ше ргіпсіріез оГ Ше І Ж 
Сопуепііоп оп Ше Кі§Ьіз ої Ше СЬіісі, 
ЗизІаіпаЬІе Беуеіортепі Ооаіз апсі іп ііпе 
\УІШ Ше ргіогіїу агеаз оГ Ше Соипігу 
Рго§гатте Боситепі оі" ІІМСЕР апсі Ше 
Соуегптепі ої ІІкгаіпе; 

Кесо§пІ2Іп§ Шаі ассезз Іо яиаіііу есіисаііоп 
&г еуегу сЬіісі із а сгіїісаі сіітепзіоп оГ Ше 
р іп і соорегаїіоп оґ Ше Рагііез; апсі 

Ое8Ігіп§ Іо епЬапсе Ше рагІпегзЬір іп Ше агеа 
о£ зиррогі Іо ітріетепіаііоп оГ Ше Рго§гат о£ 
Іпіегпаїіопаі 8іи<іепі Аззеззтепі (РІЗА) іп 
ІІкгаіпе; 

НАУЕ ЛСЖЕЕІ) А8 ГОІХО\¥8: 

АКТІСЬЕІ 
Ригрове 

ТЬе ригрозе оі" Шіз МоІІ із Іо зііриіаіе §епега1 
ргіпсіріез о£ рагІпегзЬір апсі езІаЬіізЬ гоіез ої 
Ше Рагііез аз Шеу \уогк Іоу/агсіз 

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 
МІЖ 

Представництвом Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні, Міністерством 

освіти і науки України та Українським 
центром оцінювання якості освіти 

Цей Меморандум про взаєморозуміння 
(надалі - Меморандум) укладено та 
підписано 27 серпня 2019 року в м. Києві 
Представництвом Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні, в особі пані Лотти 
Сільвандер, Голови Представництва, що діє 
на підставі Основної угоди про 
співробітництво між ЮНІСЕФ та Урядом 
України від 07.09.1998, Міністерством 
освіти і науки України в особі пані Лілії 
Гриневич, Міністра, та Українським 
центром оцінювання якості освіти в особі 
пана Валерія Бойка, виконувача обов'язків 
директора. 

ЮНІСЕФ Україна, Міністерство освіти і 
науки України та Український центр 
оцінювання якості освіти у подальшому 
іменуються "Сторони". 

Оскільки Сторони бажають налагодити 
партнерство та висловлюють бажання 
співпрацювати у відповідності до 
Конвенції ООН про права дитини, Цілей 
сталого розвитку та пріоритетів Рамкової 
програми співробітництва ЮНІСЕФ та 
Уряду України; 

Відзначаючи, що доступність до якісної 
освіти для кожної дитини є ключовим 
пріоритетом спільної роботи Сторін; та 

Прагнучи розширити співпрацю у сфері 
підтримки впровадження в Україні 
Міжнародного дослідження якості освіти 
(РІЗА); 

ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ: 

СТАТТЯІ 
Мета 

Метою цього Меморандуму є узгодження 
загальних засад співпраці та визначення 
обов'язків Сторін, які працюють над 



ішріешепіаііоп о£ РІЗА іп Іікгаіпе. 

АКТІСЬЕII 
Маіп агеа§ оГ соорсгаїіоп 

ТЬе Рагііев $Ьа11 соорегаїе, ХУІШІП ІЇіеіг агеа§ 
ої" сошреіепсе, а§ їо11о\У8: 

- 8ІгаІе§іс р1аппіп§ о і" ЄУЄПІ8 геїаіесі Іо 
Іікгаіпе'8 рагіісіраііоп іп РІ8А; 

- зиррогі Іо апаїуіісаі зіисііез оґ РІЗА гезиііз; 

- сгеаІіп§ а рго&88Іопа1 ехрегі епуігоптепі 
Гог ЄЯЄСІІУЄ іпІегргеІіп§ РІЗА гезиіїз; 

- с1еуе1оріп§ а соттипісаїіоп роїісу геїаїесі Іо 
рагіісіраііоп іп РІЗА; 

- ргерагаїіоп £ог іЬе риЬІіс геїеазе ої РІЗА 
гезиіїз; 

- ехсЬап§е о£ іп&гтаїіоп апсі ехрегі зиррогі. 

Іп огсіег Іо ітр іетепі Йііз МоІІ, іЬе Рагііея 
зЬаІІ а88ите М1о\¥Іп§ гезропкіЬіИііез: 

ІЛЧІСЕР іп Іікгаіпе а§гее8 Іо іЬе Го11стіп£: 

- СопІгіЬиІе Іо сіеуеіортепі о£ паїіопаї 
гоасітар о£ ітріетепіаііоп о£ РІЗА іп 
Іікгаіпе; 

- РГОУІСІЄ іпіегпаїіопаї ехрегіізе іп агеа оґ 
іпіегргеїаііоп о£ Р І З А гезиіїз; 

- Мосіегпіге \уеЬ-Ьа8е<3 тесііа о( іп£огтіп§ 
аЬоиІ РІЗА іп Іікгаіпе (ирсіаіе Ше РІЗА-
геїаіесі \уеЬ8ІІе УУІІЬ асісіесі ГипсІіопаШу о£ 
Ігіаі оп-Нпе Се8ііп§); 

- РГОУІСІЄ Ігаіпіп§і £ог §оуегптеп{ 
8ІакеЬоШег8 оп ЄІЇЄСІІУЄ соттипісаііоп 
о£ Р І З А гезиіїз; 

- Беуеіор Иагіопаї соттипісаііоп 8ІгаІе§у 
геїаіесі іо ітр1етепІіп§ РІЗА іп Іікгаіпе; 

- А88І8І \УІЙІ уізиаіігаїіоп апсі ргезепіаііоп 
о£ ЬоіЬ Іпіегпаїіопаї апсі №ііопа1 РІЗА 
ГЄрОГІ8. 

Міпікігу оГ Есіисаііоп апіі Зсіепсе оГ 

впровадженням РІЗА в Україні. 

СТАТТЯ II 
Основні сфери співпраці 

Сторони у межах своєї компетенції 
здійснюють співпрацю з таких питань: 

стратегічне планування заходів, 
пов'язаних з участю України в РІЗА; 

підтримка аналітичних досліджень 
результатів РІЗА; 

створення фахового експертного 
середовища для ефективного 
інтерпретування результатів РІЗА; 

формування комунікаційної політики 
стосовно участі в РІЗА; 

підготовка до оприлюднення 
результатів РІЗА; 

обмін інформацією та надання 
консультативної підтримки. 

З метою виконання завдань, 
передбачених цим Меморандумом, 
Сторони матимуть такі зобов'язання: 

ЮНІСЕФ в Україні зобов'язується: 

- Сприяти розробленню національної 
дорожньої карти впровадження 
РІЗА в Україні; 

- Надавати інформацію про 
міжнародний досвід у галузі 
інтерпретації результатів РІЗА; 

- Модернізувати Інтернет засоби 
інформування про РІЗА в Україні 
(оновити сайт, що інформує про 
РІЗА та додати функцію пробного 
тестування онлайн); 

- Забезпечити проведення тренінгів 
для державних службовців з питань 
ефективного комунікування 
результатів РІЗА; 

- Сприяти розробленню національної 
комунікаційної стратегії 
впровадження РІЗА в Україні; 

- Надати допомогу з візуалізацією та 
презентуванням міжнародного та 
національного звітів РІЗА. 

Міністерство освіти і науки України 



ІІкгаіпе а§гее8 Іо Ше їоіктіщ»: 

- Зиррогі Ше Каїіопаї гоасітар апсі [Ье 
Каїіопаї соттипісаІіп§ РІ8А зігаїеду 
ітріетепіаііоп; 

- Іпвиге РІЗА 8и8ІаіпаЬ1е сопсіисііоп іп 
ІІкгаіпе Ьу 8иррогІіп§ соипігу'з 
рагіісіраііоп іп пехі РІЗА сусіез. 

ТНе ІІкгаіпіап Сепіег іог Ейисаііоп 
Оиаіііу А88е88теп1 а§гее8 іо іЬе ГО11О\УІП§: 

- Сопсіисі РІЗА іп ІІкгаіпе ассогс!іп§ іо 
РІЗА циаіііу 8Іапс1агсІ8; 

- Зиррогі іЬе Каїіопаї гоасітар апсі Ше 
Каїіопаї соттипісаІіп§ РІЗА 8ІгаІе§у 
ітріетепіаііоп; 

- Ргераге сігай оґ Каїіопаї РІЗА-2018 
герогі; 

- Ргераге сігай оГ Каїіопаї РІЗА-2021 
герогі; 

- Зиррогі соїІаЬогаїіоп Ье1\уееп сіііїегепі 
8ІакеЬо1с1ег8 іп есіисаііоп шЬеп апа1угіп§, 
іпІегргеІіп§ апсі и8Іп§ РІЗА ге8и1І8. 

АКТІСЬЕIII 
Ітріетепіаііоп тесЬапівт 

(1) Іп огсіег Іо ітр іетепі 8ресійс асііуіііез іп 
іЬе агеаз о£ соорегаїіоп епуізіопесі Ьегеіп, іЬе 
Рагііез т а у арргоуе ріапз оі асііоп Ьу 
сопс1исіїп§ асИепсІа Іо ІЬІ8 Мешогапсіит. 

(2) АСІІУІІІЄЗ саггіесі оиі Ьегеипсіег 8Ьа11 Ье 
киЬіесІ Іо тиіиаі еуаіиаііоп Ьу іЬе Рагііез ог 
оіЬег\уІ8е а8 т а у Ье а§геесі ироп Ьу іЬе 
Рагііез. 

АКТІСЬЕ IV 
Атепс1тепі§ Іо іЬе МоІІ 

(1) Ву тиіиаі сопзепі оґ іЬе Рагііез, іЬі§ МоІІ 
т а у Ье атепсіесі апсі зирріетепіесі. 

зобов'язується: 

Підтримувати впровадження 
національної дорожньої карти та 
національної комунікаційної стратегії 
РІЗА в Україні. 
Забезпечення сталості участі України в 
РІЗА через підтримку участі держави в 
наступних циклах РІЗА. 

Український центр оцінювання якості 
освіти зобов'язується: 

- Забезпечити проведення РІЗА в 
Україні відповідно до стандартів 
якості проведення РІЗА; 

- Підтримувати впровадження 
національної дорожньої карти та 
національної комунікаційної стратегії 
РІЗА в Україні; 

- Підготувати проект національного 
звіту за результатами РІЗА-2018. 

- Підготувати проект національного 
звіту за результатами РІЗА-2021. 

- Підтримувати співпрацю різних 
стейкхолдерів у галузі освіти під час 
аналізу, інтерпретації та використання 
результатів РІЗА. 

СТАТТЯ III 
Механізм імплементації 

(1) 3 метою діяльності реалізації 
конкретних заходів у сферах співпраці, 
передбачених цим Меморандумом, 
Сторони можуть затверджувати порядок 
взаємодії через Додатки до цього 
Меморандуму. 

(2) Діяльність, передбачена цим 
Меморандумом, буде предметом спільної 
оцінки Сторонами, або іншим чином, 
узгодженим між Сторонами. 

СТАТТЯ IV 
Внесення змін до Меморандуму 

(1) За взаємною згодою Сторін до цього 
Меморандуму можуть вноситись зміни та 
доповнення, які оформлюються додатками 
та підписуються кожною зі сторін і є 



(2) А11 атепс1тепІ8 апсі 8ирр1етепІ8 зЬаІІ Ье 
уаіісі іїтасіе іп а ХУГІІІЄП їогт а§ Аппех Іо ШІ8 
Метогапсіит ап(1 8І§пес1 Ьу еасН рагіу. 

частиною цього Меморандуму. 
(2) Всі зміни та доповнення мають силу, 
якщо вони викладені у письмовій формі та 
підписані уповноваженими особами. 

АКГІСЬЕ V 
Соттипісаііопз 

(1) Іп Ше соигзе ої Шеіг соорегаїіоп, Ше 
Рагііез зЬаІІ изе Ше ІІкгаіпіап 1ап§иа§е ог Ше 
Еп§1І8Ь 1ап§иа§е, Ьиі Еп§1і$Ь ргеуаіІ8. 

(2) Рог Ше ригрозе оі &сШіаІіп§ Ше 
ітріетепіаііоп о£ іЬія МоІІ, Ше Рагііез 
сіе8І£паІе 1"оса1 сопіасі регзопз: 

Оп Ьекаї/о/ ІІШСЕЕ ІІкгаіпе 
ВоМап Уагета, Есіисаііоп ОШсег 
етаіі : Ьуагеша@ипіееГ.ога 

Оп ЬекаїУ о/ Міпіаігу о/ Ейисаіїоп апй 
Бсіепсе о/ ІІкгаіпе 
Уасіут Кагапсііі, Бериіу Міпікіег 
етаіі : кагапсЗіу@икг.пеІ 

Оп Ьекаї/о/ІІкгаіпіап Сепіег/ог Ейисаіїоп 
(}иаІііу Аанемтепі 
Теїіапа Уакиїепко, Оериіу Оігесіог 
ешаіі: і.уаки1епко@Іе8ІрогІа1.еоу.иа 

СТАТТЯV 
Обмін інформацією 

(1) ЗДІЙСНЮЮЧИ співробітництво, Сторони 
використовуватимуть українську або 
англійську мови, однак переважає 
англійська. 

(2) 3 метою вирішення актуальних питань 
співпраці та для реалізації намірів, 
викладених у цьому Меморандумі, 
Сторони визначають відповідних 
посадових осіб: 

Від Представництва ЮНІСЕФ в Україні 
Богдан Ярема, керівник освітніх програм 
ел.пошта: Ьуагета@ипісеГ.ога 

Від Міністерства освіти і науки України 
Вадим Карандій, заступник Міністра 
ел.пошта: кагапс!іу@икг.пеІ 

Від Українського центру оцінювання 
якості освіти: 
Тетяна Вакуленко, заступник директора 
ел.пошта: 1.уаки1епко(аЛе$Ірогіа1.р:оума 

АКТІСЬЕ VI 
Епігу іпіо Гогсе апсі Іегтіпаііоп 

(1) ТЬІ8 МоІІ зЬаІІ епіег іпіо £огсе оп Ше сіаіе 
оґ ІІ8 8І§паІиге Ьу Ше Рагііез апсі зЬаІІ гетаіп 
уаіісі Іііі 31.12.2022. Апу рагіу І8 аі ІіЬегІу Іо 
Іегтіпаїе іі аі апу І іте ргоуісіесі Шаі поіісе о£ 
Іегтіпаііоп І8 §ІУЄП Іо оШег Рагііез опе топШ 
іп асіуапсе. 
ІІроп сотріеііоп о£ Ше §ІУЄП Метогапсіит, 
Рагііез т а у сіІ8си88 йігШег соорегаїіоп. 

(2) ї ї апу Рагіу саппої т е е і іІ8 оЬ1і§аІіоп8 апсі 
іп Ше УІЄУ/ ОЇ оШег Рагііез ШІ8 \уоиШ 
зегіоизіу епс1ап§ег Ше асЬіеуетепІ ої Ше 
Метогапсіит ОЬЇЄСІІУЄ8, 8исЬ оШег Рагііез 
зЬаІІ Ьауе Ше гі§Ьі Іо Іегтіпаїе ШІ8 
Метогапсіит. Іп асМіІіоп, ІІМСЕР гезегуев 

СТАТТЯ VI 
Набуття чинності та термін дії 

(1) Меморандум вступає в силу з моменту 
його підписання Сторонами і діє до 
31.12.2022 року. Кожна зі Сторін має право 
у будь-який час зупинити дію 
Меморандуму за умови попередження 
інших Сторін за один місяць. 
По закінченню дії Меморандуму Сторони 
можуть обговорити продовження 
партнерства. 

(2) Якщо будь-яка зі Сторін не може 
виконати свої зобов'язання і, з точки зору 
інших Сторін це може серйозно зашкодити 
досягненню цілей Меморандуму, то інші 
Сторони мають право припинити дію 
Меморандуму. Окрім того, ЮНІСЕФ 



іЬе гі§Ьі Іо іегтіпаїе Йіе Метогапсіит аі апу 
І іте зЬоиІсІ іі сопсіисіе Шаі оіЬег Рагііез сіо 
поі зЬаге ііз с о т т і ї т е п і Іо іЬе ргіпсіріез оі 
ІЛЧІСЕР, Ьу іп&>гтіп§ оіЬег Рагііез іп а 
\угі11еп & г т поі Іаіег Іііап 14 сіауз айег іЬе 
(іесізіоп із Іакеп. 

зберігає за собою право припинити дію 
цього Меморандуму у будь-який час, якщо 
вважатиме, що інші Сторони не поділяють 
принципи ЮНІСЕФ, письмово 
повідомивши про це іншим Сторонам 
впродовж 14 днів. 

АКТІСЬЕ VII 
Кезоіиііоп оГ йІ8риІе8 

Іп іЬе сазе оГ апу сіізриіе, сопігоуегзу ог 
сіаіш, іЬе Рагііез зЬаІІ аііешрі Іо геасЬ 
а§геетепІ атісаЬІу Ьу сіігесі пе§оІіаІіопз. ІГ 
по а§геетепІ сап Ье геасЬесі \уііЬіп Іііігіу (ЗО) 
сіауз, іЬе сіізриіе зЬаІІ Ье ге&ггесі Іо агЬіІгаІіоп 
ипсіег іЬе Ііпііесі Каїіопз Зесгеїагу-Оепегаї 
£ог а йпаї (іесізіоп. ТЬе Рагііез зЬаІІ Ье Ьоипсі 
Ьу іЬе ЗесгеІагу-ОепегаГз (іесізіоп іп іЬіз 
шаііег. 

ТЬіз Метогапсіит із зі§пес! іп Еп§1із1і апсі 
ІІкгаіпіап іп іЬгее соріез, аіі соріез Ьеіп§ 
аиіЬепІіс. Іп іЬе сазе о£ (іізсгерапсіез іп 
іпіегргеїаііоп іЬе Еп§1із1і Іехі зЬаІІ ргеуаіі. 

СТАТТЯ VII 
Врегулювання спорів 

У випадку виникнення будь-якого спірного 
питання, протиріччя або претензії, Сторони 
намагаються досягнути згоди по-
дружньому шляхом прямих переговорів. 
Якщо згоди не досягнуто упродовж 
тридцяти (ЗО) днів, спірне питання 
передається на розгляд Генерального 
Секретаря ООН, який приймає остаточне 
рішення. Рішення Генерального Секретаря 
ООН є обов'язковим для Сторін. 
Цей Меморандум підписано англійською та 
українською мовами у трьох примірниках, 
причому всі копії є автентичними. У разі 
виникнення розбіжностей щодо 
тлумачення, переважну силу матиме текст 
англійською мовою. 

Рог Ш СЬіШгеп'з Кипсі (ІЛЧІСЕР) іп Від Представництва Дитячого фонду 
ІІкгаіпе: 

Ьоііа 8уі\уап(іег, 
Кергевепіаііуе 

/ 

У>У' 
іпІ8Ігу оГ Ейь Рог МІПІ8І 

ІІкгаіпе: 

Ьііііа НгупеуусЬ, 
МІПІ8ІЄГ 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні: 

Лотта Сільвандер, 
Голова Представник 

Лисаііаш аіш 8сіепсе ої Від Міністерстваосвіти і н 

Лілія Гриневич, 
Міністр 

Рог ІІкгаіпіап 
Оиаіііу А88е88теп1 

Уаіегіі Воуко, 
АсІіп§ Пігесіог 

Ескісаііоп Від Українського центр; 
якості освіти: 

Валерій Бойко, 
Виконувач обов'язків 


