
МЕМОРАНДУМ
про співпрацю між Таврійським національним університетом 

імені В. І. Вернадського та Центром академічної етики та досконалості в освіті "Етос"

м. Київ

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. в особі в.о. ректора 
Казаріна В. П., якій діє на підставі Статуту, із однієї сторони (далі -  ТНУ імені В. І. Вернадського), і 
Центр академічної етики та досконалості в освіті "Етос" (Код ЄДРПОУ 42830660), що діє згідно 
чинного законодавства України і Статуту від 17.01.2019, в особі Голови Ради Центру 
Сингаївської А. М., із другої сторони, та які надалі іменуються “Сторони”,

усвідомлюючи необхідність установлення партнерських відносин і об’єднання зусиль для 
запровадження комплексних дієвих заходів зі сприяння академічній доброчесності та забезпечення 
належної якості вищої освіти, що впливає на розвиток науки і освіти загалом в Україні, 
керуючись принципами взаємної поваги, рівності та відповідальності, уклали цей Меморандум про 
таке:

1. МЕТА МЕМОРАНДУМУ
Основною метою Меморандуму є взаємодія та залучення Сторін до конструктивної співпраці, 

що сприятиме формуванню доброчесного академічного середовища, професійному розвитку 
працівників закладів освіти, забезпеченню якості освіти, захисту прав освітян і науковців в їхній 
професійній діяльності.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ СПІВПРАЦІ
Сумісна діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму здійснюється за такими 

напрями:
1) Популяризація етичних цінностей, засад академічної доброчесності серед здобувачів вищої 

освіти, науково-педагогічного персоналу та адміністративного персоналу ТНУ імені 
В. І. Вернадського.

2) Захист прав і законних інтересів людини (освітянина, науковця, здобувана вищої освіти).
3) Розроблення етичних кодексів, налагодження роботи комітетів етики, соціальної ревізії, 

розроблення політики та процедур урегулювання конфліктних ситуацій стосовно академічної 
недоброчесності, різних форм дискримінації, у ТНУ імені В. І. Вернадського.

4) Сприяння єднанню доброчесної академічної спільноти.
5) Забезпечення якості вищої освіти через належне налагодження процедур внутрішньої 

системи якості.
6) Сприяння створенню руху за ділову досконалість освітніх організацій, опанування 

міжнародних стандартів та кращих світових практик управління освітніми організаціями 
(установами).

7) Проведення досліджень із зазначених вище питань, опитування науково-педагогічного 
персоналу та здобувачів освіти у ТНУ імені В. І. Вернадського.

8) Консультації та обмін іншою інформацією, необхідною для виконання покладених на 
кожну зі Сторін завдань відповідно до предмету Меморандуму.

9) Проведення спільних освітніх заходів: семінарів, бізнес-форумів, ділових зустрічей, 
круглих столів та участь в організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників.

10) Обговорення узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці, або щодо 
подальших планів співробітництва.
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Визначений у статті 2 цього Меморандуму перелік напрямів співробітництва не є вичерпним і може 
бути доповнений або переглянутий за письмовою згодою Сторін.

3. ДІЯ МЕМОРАНДУМУ
1) На підставі цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть координацію своїх дій для 

досягнення визначеної мети (стаття 2) відповідно до вимог чинного законодавства України.
2) Цей Меморандум не є договором про спільну діяльність, в розумінні ст. 1130 Цивільного 

Кодексу України.
3) На виконання цього Меморандуму Сторони можуть укладати окремі угоди.
4) Для досягнення мети даного Меморандуму Сторони інформуватимуть одна одну про 

співпрацю шляхом надсилання відповідних пропозицій на електронну адресу.
5) Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома 

в процесі спільної діяльності.
6) Усі зміни до цього Меморандуму узгоджують у консультаціях за згодою Сторін та 

оформлюють відповідним чином.
7) Усі суперечки між Сторонами, що стосуються тлумачення та виконання цього 

Меморандуму, вирішуються шляхом консультацій.
8) Меморандум укладено з дією до "31" грудня 2021 року та може бути пролонговано на рік у 

разі, коли жодна зі Сторін не надішле іншій Стороні письмове повідомлення про намір припинити 
його дію у термін не пізніше одного місяця до закінчення строку Меморандуму. Кожна зі Сторін 
може ініціювати припинення дії Меморандуму відповідним повідомленням іншій Стороні не 
пізніше, ніж за тридцять днів до бажаної дати припинення дії Меморандуму.

9) У випадках, не передбачених цим Меморандумом, Сторони керуються нормами чинного 
законодавства України.

10) Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами. Цей Меморандум 
підписано та скріплено печатками Сторін у двох оригінальних примірниках -  по одному для кожної 
зі Сторін.
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