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ЮНЕСКО 
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Національною академією педагогічних наук України 
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Угода 

щодо створення кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ 

століття» 

при Національній академії педагогічних наук України 

(Київ, Україна) 
 

Організація об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури (далі - ЮНЕСКО), 7 де 

Фонтене, 75352, Париж 07, Франція, в особі її Генерального Директора, пані Ірини Бокової 

та 

Національна академія педагогічних наук України (далі – Академія), 52 а, вул. Січових 

Стрільців, Київ, 04053, Україна, в особі її Президента, професора Василя Кременя, 

Вважають, що одним із основних чинників розвитку в межах компетенції ЮНЕСКО 

є обмін досвідом та знаннями між університетами та іншими інституціями вищої освіти;  

Переконані, що співпраця викладачів, дослідників та адміністрації університетів з 

різних регіонів світу сприятиме важливим здобуткам для академічної спільноти в цілому; 

Пам’ятаючи про місію ЮНЕСКО та завдання, що викладені у її Конституції, а також 

про її роль у сприянні міжнародній міжуніверситетській співпраці; 

Зважаючи на досвід Програми створення Кафедр ЮНЕСКО/ЮНІТВІН як стимулу 

для заохочення академічної мобільності, пришвидшення трансферу знань шляхом 

заснування відповідних мереж та твінінгових заходів; 

Погодили наступне: 

Стаття 1.  Академія у співпраці з ЮНЕСКО створює Кафедру «Неперервна 

професійна освіти ХХІ століття» (далі – Кафедра) при Національній академії педагогічних 

наук України. 

Стаття 2. Метою кафедри є утвердження інтегрованої системи здійснення 

досліджень, професійної підготовки, а також збору інформації та документації з проблем 

педагогіки та освіти дорослих впродовж життя. Це спрятиме співпраці між передовими, 

міжнародно визнаними дослідниками та викладачами Академії й інших установ в Україні, 

Європі, Північній Америці, а також в інших регіонах світу. 

Конкретні цілі цієї Кафедри полягають у такому: 

 розробити спільно з партнерами нові програми на рівні вищої і післядипломної 

освіти з підготовки й перепідготовки науково-педагогічного персоналу, а також 

освіти дорослих впродовж життя та забезпечити відповідну підготовку; 

 сприяти створенню мереж для обміну знаннями і кращими взірцями практичного 

досвіду, шляхом організації заходів, створення бази даних та спеціального веб-

сайту, а також підготовки і поширення публікацій, у тому числі он-лайн; 

 сприяти створенню мережі закладів, спільноти викладачів, дослідників та 

студентів у галузі професійно-педагогічної освіти і освіти дорослих; 

 поширювати знання й надавати підтримку у розробленні й імплементації 

національних стратегій і планів щодо професійної підготовки та розвитку 

вчителів, а також освіти дорослих впродовж життя; та  

 тісно співпрацювати з ЮНЕСКО у межах відповідних програм і заходів, а також з 

іншими Кафедрами ЮНЕСКО. 

Стаття 3. Академія за консультації з ЮНЕСКО має призначити завідувача Кафедри, 

який обирається відповідно до процедури, що зазначена у «Керівних вказівках та процедурах 

Програми кафедр ЮНЕСКО/ЮНІТВІН» ЮНЕСКО. 

Стаття 4. До складу Кафедри входять завідувач, педагогічний персонал, дослідники, 

студенти, які необхідні для виконання конкретних завдань з викладацької, науково-

дослідницької та пропагувальної діяльності Кафедри.  

Стаття 5. Академія підписує контракт з завідувачем кафедри на конкретний період, 

визначений Академією, надаючи завідувачу такі ж права й обов’язки, що мають інші 

науковці того ж рангу в Академії. У контракті також має зазначатися заробітна плата 

завідувача та інші винагороди; видатки на відрядження; витрати, пов’язанні з проживанням 

та медичним страхуванням. 



Стаття 6. Академія має надати завідувачу Кафедри засоби, необхідні для здійснення 

наукових досліджень та викладацької діяльності, зокрема: можливість створити й просувати 

інтегровану систему досліджень і професійної підготовки, збору інформації й документації, а 

також поширення результатів досліджень в галузі педагогіки та освіти дорослих впродовж 

життя. 

Стаття 7. Академія має подавати ЮНЕСКО середньостроковий та підсумковий звіт 

про діяльність Кафедри та про її фінансове забезпечення. Звіти повинні подаватися 

відповідно до зразка, затвердженого ЮНЕСКО. Звіти переглядаються ЮНЕСКО і 

публікуються на порталі ЮНІТВІН.  

Стаття 8. Академія має забезпечувати можливості для участі  Кафедри у програмах та 

заходах ЮНЕСКО з метою посилення міжнародної академічної співпраці. За можливості 

Академія має забезпечувати Кафедрі сприяння в організації обміну професорами, 

дослідниками, студентами з іншими університетами в межах Програми ЮНІТВІН. 

Стаття 9. У межах цієї Програми Академія має докладати зусилля для об’єднання 

Кафедри з іншими такими Кафедрами з метою формування міжуніверситетських мереж в 

різних регіонах світу. 

Стаття 10. Відповідно до умов цієї угоди Академія має взяти на себе всі видатки, 

пов’язані з діяльністю Кафедри. 

Стаття 11. З метою демонстрації свого зв’язку з ЮНЕСКО, Кафедра ЮНЕСКО 

запрошується до використання логотипу, створеного ЮНІТВІН/ЮНЕСКО, який містить 

офіційний логотип ЮНЕСКО та логотип ЮНІТВІН праворуч від останнього, за таких умов: 

 умови використання логотипу визначаються ЮНЕСКО і не можуть бути зміненні 

без попереднього погодження; ЮНЕСКО надає Кафедрі логотип високої чіткості 

в електронному форматі відповідно до узгоджених специфікацій; 

 логотип необхідно використовувати обережно аби уникати неправильного його 

тлумачення з боку широкої громадськості, зважаючи на поважний статус 

Кафедри, Академії та ЮНЕСКО, як зазначено у Статті 12 Угоди; логотип 

ЮНЕСКО/ЮНІТВІН не може використовуватися з комерційною метою ні 

Кафедрою, ні Академією; 

 Усі інформаційні та рекламні матеріали, що публікуються Кафедрою або 

Академією під логотипом ЮНЕСКО/ЮНІТВІН (наприклад: брошури, проспекти) 

мають містити відмову/заперечення: Автори відповідають за вибір та 

представлення поглядів, що містяться …, які не обов’язково поділяються 

ЮНЕСКО і не здійснюються Організацією;  

 Академія несе повну відповідальність за будь-які правові наслідки, пов’язані з 

використанням логотипу. 

Стаття 12.  Ні Академія, ні будь-хто з працівників Кафедри не може бути 

представником чи агентом ЮНЕСКО; не може розраховувати на будь-які винагороди, 

імунітет, недоторканість, компенсації, якщо це не передбачено у цій Угоді; крім того вони не 

мають права представляти себе складовою ЮНЕСКО, виступати  й діяти від імені ЮНЕСКО 

за будь-яких обставин. 

Стаття 13. Академія несе повну відповідальність за прийняття будь-яких заходів у 

разі необхідності убезпечення себе від збитків, пошкоджень, образ, пов’язаних з цією 

діяльністю.  

Стаття 14. Чинна Угода укладається на 4 роки з дати підписання обома сторонами. 

Вона може бути скасована за згодою Сторін, за умови надсилання відповідної письмової 

заяви однією з сторін іншій за 60 днів. 

Стаття 15. Академія може подавати запит на поновлення Угоди до закінчення її 

строку. Будь-яке поновлення чинної Угоди здійснюється шляхом обміну відповідними 

листами між Сторонами, за умови, що Кафедра виконала усі конкретні завдання, зазначені у 

Статті 2 та надала детальну інформацію про діяльність та бюджет на період поновлення 

Угоди. 

Стаття 16. ЮНЕСКО може прийняти рішення не поновлювати чинну Угоду або 

закрити Кафедру, якщо остання не надала вчасно звіти про свою діяльність, якщо звіти були 



негативно оцінені, якщо діяльність Кафедри не відповідає стратегічним пріоритетам 

ЮНЕСКО. 

Стаття 17. У випадку виникнення суперечливих ситуацій, Сторони мають докласти 

усіх зусиль аби владнати їх у дружній спосіб. Якщо не вдається  досягти дружнього 

узгодження, будь-які суперечки, пов’язані з цією Угодою мають вирішуватися шляхом 

одноосібного арбітра, призначеного за спільною згодою або, якщо це не вдається, то 

Президентом Міжнародного суду на вимогу будь-якої Сторони. 

На посвідчення чого, належним чином на те уповноважені, підписали дві копії чинної 

Угоди англійською мовою, дві копії мають однакову силу. 

 

Від імені ЮНЕСКО 

Ірина Бокова, 

Генеральний директор  

 

Від імені Національної академії педагогічних наук України 

Василь Кремень, 

Президент 

 

25.10.2016. 

  


