МЕМОРАНДУМ
ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ПАРТНЕРСТВО
м. Київ
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Ми, що нижче підписалися (далі - Сторони), визнаючи необхідність
об'єднання зусиль для ефективної діяльності з підтримання реалізації окремих
аспектів міжнародного дослідження якості освіти РІ8А в Україні (далі - РІЗА),
уклали цей Меморандум про співпрацю та партнерство (далі - Меморандум)
про таке.
1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ
1.1. Предметом цього Меморандуму є визначення загальних засад
співробітництва Сторін стосовно реалізації окремих заходів, пов'язаних із
участю України в РІ8А, з метою вчасного й повного виконання всіх завдань
РІ8А, отримання надійних даних за результатами РІ8А, використання
результатів РІ8А для підвищення якості освіти в Україні.
1.2. Сторони домовилися про співпрацю й партнерство на некомерційній
основі.
1.3. Діяльність Сторін здійснюється без утворення спільного майна та без
отримання загального доходу.
1.4. У своїх взаєминах Сторони керуються законодавством України і цим
Меморандумом.
1.5. Цей Меморандум не має на меті обмеження діяльності Сторін або
створення сприятливих (неконкурентних) умов для діяльності окремих
суб'єктів господарювання.
2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН
2.1. У рамках цього Меморандуму Сторони прагнутимуть будувати свої
відносини на засадах рівності, партнерства та захисту прав й інтересів кожної
зі Сторін.
2.2. Співробітництво здійснюється на основі таких принципів:
- рівноправності;
- законності;
- доброчесності;
- взаємодопомоги і поваги одна до одної;
- взаємних інтересів;
- оперативності;
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- гласності;
- дотримання суспільних інтересів;
- раціональності.
3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН
3.1. Основними напрямами співробітництва Сторін є:
стратегічне планування реалізації заходів, пов'язаних з участю України
в РІ8А;
підтримка проведення РІЗА в закладах освіти;
підтримка й здійснення аналітичних досліджень результатів РІ8А;
створення фахового експертного середовища щодо інтерпретації
результатів РІЗА;
узгодження комунікаційної політики щодо РІ8А та її втілення;
підготовка презентаційних матеріалів за результатами РІ8А;
оприлюднення результатів і презентаційних матеріалів РІ8А;
комунікаційна підтримка, забезпечення поінформованості цільових
аудиторій про результати РІ8А;
обмін інформацією та надання консультативної підтримки фахівців.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. У рамках співробітництва Сторони мають право:
4.1.1. Використовувати власний інтелектуальний ресурс, розробки й інновації,
репутацію, наявні ділові зв'язки, професійні та управлінські якості своїх
членів, а також інші відповідні активи;
4.1.2. Надавати одна одній відкриту інформацію, що має значення для
співпраці;
4.1.3. Здійснювати взаємне консультування та об'єднувати зусилля і потенціал
в досягненні спільної мети.
4.2. У рамках співробітництва Сторони беруть на себе зобов'язання:
4.2.1. Підтримувати ділові, а також громадські контакти та вживати всіх
необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових, а
також громадських зв'язків, усебічно сприяти розвитку інших форм
співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.
4.2.2. Своєчасно забезпечувати одна одну необхідними для виконання цього
Меморандуму відомостями, матеріалами, документами та іншими
необхідними даними у формі і в строки, які сприятимуть їх оперативному
використанню. Умови взаємних зобов'язань Сторін щодо розпорядження
майном, конфіденційною інформацією, виконання інших юридично значущих
дій мають бути визначені окремими правочинами.
4.2.3. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти матеріальну, моральну або
іншу шкоду іншим Сторонам.
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4.2.4. Зберігати конфіденційність інформації, визначеної організаторами
міжнародного дослідження якості освіти РІ8А такою, що не підлягає
розголошенню.
4.3. Сторони несуть відповідальність, передбачену українським і міжнародним
законодавством за невиконання чи неналежне виконання умов цього
Меморандуму, а також за розголошення чи використання конфіденційної
інформації.
5. ТЕРМІНИ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО
МЕМОРАНДУМУ
5.1. Цей Меморандум не має терміну дії і дійсний з моменту його підписання
Сторонами.
5.2. Будь-яка Сторона може припинити свою участь у цьому Меморандумі в
будь-який час, письмово повідомивши про це інші Сторони не пізніше ніж за
один календарний місяць.
5.3. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на
підставі Меморандуму й не завершено протягом терміну його дії, тривають і
завершуються згідно з умовами, які були раніше узгоджені Сторонами за
винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.
5.4. Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені за
згодою Сторін та оформлені додатками, які підписуються кожною зі Сторін і
є частиною цього Меморандуму.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Сторони можуть спільно або одноосібно здійснювати співробітництво з
третіми сторонами, якщо це не шкодить іншим Сторонам і не суперечить
принципам співробітництва, викладеним у розділі 2.
6.2. У разі необхідності Сторони можуть укладати додаткові угоди для
реалізації окремих аспектів РІ8А.
6.3. Меморандум не зачіпає інші домовленості або угоди, укладені Сторонами,
а також будь-які угоди або домовленості між Сторонами та третіми сторонами.
6.4. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування цього
Меморандуму вирішуватимуться на дружній основі шляхом консультацій і
переговорів.
6.5. Меморандум складено за повного розуміння Сторонами його умов та
термінології у дев'яти примірниках, які ідентичні й мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної зі Сторін.

з

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1
Міністерство освіти і науки України
Юридична та фактична адреса: просп. Перемоги, 10, м. Київ, 01135
Тел.: (044) 481-32-21, факс: (044) 481-47-96
Електронна пошта: топ(а топ.£іоу.иа

Заступник Міністра

^

В. А. Карандій

СТОРОНА 2
Український центр оцінювання якості освіти
Юридична та фактична адреса: вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ, 04053
Тел.: (044) 486-09-67
Електронна пошта: ог§@Іе5ІрогІа1 ,§оу.иа
Неприбуткова організація на підставі вішення ДГП Шевченківського району
м. Києва від 30.10.2018 № 1826594600Ш7
В. о. директора

А \ЩОТ\/

В. І. Бойко

СТОРОНА З
Національна академія педагогічних наук України
Юридична та фактична адреса: вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, 04053
Тел.: (044) 226-31-80
Електронна пошта: іп1о@парз.§оу.иа
Неприбуткова організація на підставі рішення ДПІ Шевченківського району
м. Києва від 17.10.2016 № 443/26-59-12-25

Віце-президент НАПН України

/
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—-—ч О. М. Топузов

СТОРОНА 4
Міжнародний фонд «Відродження»
Місцезнаходження: 04053 Київ, вул. вул. Січових Стрільців, 46
Тел.: (044) 486 2596, 486 1253, 486 2474. Факс: (044) 486 7629
Електронна пошта: ігґ@ігґ.иа
Вебсайт: \уш\¥.М.кіеу.иа
Індивідуальний податковий номер: 0335^81)26597

Виконавчий директор

О. В. Сушко

СТОРОНА 5
ГС «ОСВІТОРІЯ»
Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20
Тел.: +38 (044) 359 08 77
Електронна пошта: ш і ' 0 @ 0 8 у і І о г і а . о щ
Вебсайт: 08УІ1шіа.0п*
Ідентифікаційний код: 38945154
її

Голова ГС «Освіторія»

ЮСлАІ

3. В. Литвин

СТОРОНА 6
Державна служба якості освіти України
Юридична та фактична адреса: вул. Ісаакяна, 18, м Київ, 01135
Тел.: (044) 236-33-11
е-таіі: 8^е@8^е.§0V.иа
Неприбуткова організація на підставі рішення ДПІ Шевченківського району
м. Києва від 27.03.2018 № 1826594600227
Голова

'-

" СГ

.
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Р. В. Гурак

СТОРОНА 7
ГО «Центр дослідження суспільства (СЕ008)»
Адреса для листування: Київ-42, а/с 70, 01042
Тел.: (044)338-89-04
.
,
Електронна пошта: іпіо@се(1о5.ог§.иа - "
Вебсайт: 1Шр5.7/седо5.от.иа/

Є. А. Стадний

Директор

СТОРОНА 8

ГО «Смарт освіта»
Адреса: м. Київ, вул. сім'ї Хохлових 8
Тел: +380 (50) 914 54 42
Електронна пошта: 5т.озуііа@§шаі1.сош
Вебсайт: Шр://8таг1;-08УІІа.ог£

Г. Й. Титиш

Президент

СТОРОНА 9

Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики»
Юридична та фактична адреса: вул. В. Винниченка, 5, м. Київ, 04053
Тел.: (044) 486-98-70
Електронна пошта: іп£о@іеа.§оу.иа
Вебсайт: ЬіІр://іеа.§оу.иа/

С. Л. Лондар

Директор
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