
!.Г ......\"х'Э-“ГО‘! ТРО СП!`!!!-!› У ‘!! іъёёіііёъ г\‚іи
Уминсысого Доржт'пюго псдагогічпого універшнітшу імені Гёлвлц 'Гнчшш

та Ки'івсысого міського центру соціалы-ко'і, про‹!›есійпо`п`ти трупово'х'

ПС`‹!О!ГП!‹!Ц!! !!”‚З ‹!!! ‘!"

<<. ();) >> [… и „ ,;_ Т!!! 02}.

Умпнсышй ,чеоиопзнгн“! !“!‹:‘‚чг‘1гог!щи!!! уъжівщэснчгег імені Павла-\. "!”!!!н-эгггі !*

особ! В.О. ректора Курмасва ГГ. Ю., шо Діе на підставі Стгггу'гу. "; одного Гаты-\

"га _Ки'івський [\гтіський центр соціально'і професіі'шо'! тп ’гр_\'‚7!‚ш^ю'!' р_<\;\‘б!;15‘:;нгі'='

!…?‚апідів В особ! ,шрьыор… !Зср‘оовськш О.! …! › Шик !…11 ім .`:'/.`_-_`..:к....

разок-д падал! !!\‘!С!-!О!%‘а!!! «Сторол-н/т, уклали угоду 3 мого… '…зркъътьдідуідсэ-н.>.‚

новых форм 01’1.іШ1рь-11_!і 3 урахува[шим СП…Ы-Н/іх інтеросів сгоріъ-ж.

‚1. _Г!_рсд|\=хст ! мои: _'\'1’‹›,':_!:

. 3

Э ‚\'!С!О!О 17і`1‚3!'$!!!!\> ЗН!!! {\!Оі!‘ . ’!!! !! !!)! \Ё!!!!’›!!1!%!!!! {\'1! ‘!\. `."""!СЁЁ!‹\Ё"1!Ё“!! !"” “"“!"
псджо'гічній ! _К_\!лг‚'г_\/р!-1ій с‹!)сргчх„ пшяхом ‹еъб`‚…н…я \… :|… общ ;устпэчм.

<<С'!О]-`!ЭО!!Е!» Г!ОГО‚!Ц><\’!ОТЬСЯ ПОЦ!!! [)!-']… СГ!!!3Г!1ЭС!![!0 Ні! ТПК! !:!!!П! ‚"!:5' _‹ ‚\ „; г\

!!!ЯУЧЩНЕ'А !!!ЗЕГ!!›.!!СН.
,

!!!. !!ротчсннн о!“!!і'нцшх нид-'ковсъъш:‹);шённ-іъ; кг).!!дшріза, ноуты…

прак'гичних КО1-!(!)ереі-Щ!Й‚ і-1арг'!);1‚ засідань, тощо.
1.1.2. Пубпікаці'і у 'гематъинчгнчх :'-\.б!р|1н!<ог-‹ іі`і`а3'1-С'.`›.1'.:-„‘-. ;

51-1015/1'!!! на !\’(‚`:!і!])СрСі|!!!‚!.`\ !:! сим1'1о1’;!у5\:12!;‹ 'з__‚інн'доэзіцш:\.1н. (355.3!!! на.;
ігнЬоръюцісю, ре3ульгэгов-11! проводим-кх ‚:тдос‚\'1і1_'ьжсш‚ на язізые';\ш‹;› і3;1!15!\.';!13_35д:3;{:*-_

тем. ‹

!.!А.С !!!. !!!!!! \!!!!!\!!!!!!л !! ›)!С>"!`3!!Е!.’Г!Э.\і ‚Г:! !!!!!!НХ. !!ЭЁСЁЧЦЫГГЧЛ !!?!ЁНЗЦЕЁйЁ'

заруб !жи и \ 1<ра`1‘17|.

!.! .4. Рецензувах-п-тя Дисер'гшіі‘т на здобуття !…укового ступени докторы

Т:! |<ш-шъща'гг! наук.

1.1.5. Р…еящувжгш гщщош-ях праць вгшлздгщів кшреіцц‘ш тг! г.г.!а'дгсъц: ;:*

кваліфікаційних робі'!` С"1"у‚ЦС!—|"1"!В.



1.1.6. Співпраця в міжнарош-тнх та іт-нтнитх проектах.
1.1.7. Здійснеш-ш за рахунок сторіщ ›нді ‚:Амэкюмъээннзы.-ь: .;`_:э‹

ъш'щэавтноть на ставку…”…ня), тайных/варн… за (Едином вн1<_цн‚.г.н-щнз‚ С!‘_\*,-'_1щлг1‘ін.

1.1.8. 1—13дання ба'зн ‚ч.-'… ащюбгнн'і' кшузы:;зн—‚тгщ.н,“:дгіэцадмч'г'

вн кладачів у…всрснч… в.

1.1.9. Оргии-1іічгння “га гір№еііъен№ спіпьннх конфетнцін, «крюйгнх

столів», ъшуково—м61011…чннх семінщэів` інтернет кот—{‹Цъереч—няііё.

} .2. М етом н ч в… робота-т

1.2.1. Сгнны—ш ШШШ-н… уж…-конами 1<0і-Ш'1Сі<'1'ін _:шэх'ніі'і Б\іЬн‚г‚'_-\:Ц.ёёііі.

ПОСібНИКіВ.

1.2.2. Снілы-ю въщаннн ус‘шновамн ,Ні,:ірднннкн; % 1х
жюсібнгжів.

1.3.3. “Единданнсннн сгнщік'чбі'і‘анн-сён нсгі'г'д‘нг ‚’адізі ::.эіцёіг':

ДОС в іду .

1.2.4. Рег…ічгння в ннвчнлыис)-регібілічтні{іі-нжк}! гнюнссё ……інмгагаш-

’|`і-схн‹:›логн`иі‚ юннх метод…‘нв "ги засобів нажим-‚…на! ';: пуп-<<;да-юге.]нн… кё_‘іч;і-._;;і.;-.1

ік—нрорнтгщійно—ксжъуніктнвннх "№№—103101151, к,)ргшнзашн … :ц'экцзщашгнш

Профоріентаці й но— і нформаш й н н к заході в.

2. (Ёбон’эгзкн (“таран

«С/і'мярп/ш» 30608 `;/;-;_‚\г/шп„ся.:

2.1. СТ1'з()рн'1“ъ=1 усі ъ—иеоб:<і‚я_н-1і уаюшт для 1_)еа_н`з:‘з;ън_ё`а' \'5;>‹3‚‘{:\№:')д ‚.‘Е_(`:!'і`-і".”>т`‚_‘..

.2. Зинйсінопэ‘гн обмін кнщэннн н х-іьзунгаъ; ‹>к‘›"."чіз"гё'.."!к`ё1'. эка-.:::е' і

. _.
(0

__
2.3. 'Знбсё'н‘шщуга;-‚гпк )‘1_<\‚с:'гун до нннчнн'ы-ЮТ '… д\нт'шично? зтітсрхгг>сшъ

уста но в. а

.

2.4. ОщнілюшПОВЭТН рсзугпч‘і'п'гн шн_г‘:1-‚эн‹;:ч ‚*Цгдіі.:‚Т'ЦкЕыЫ'Кіі,

>1<_\д'ръ-ШЛЫХ ‘|"‹'\ збіржгънкых наукових 1'1ргщь >:‘С'1'ьнннз.

2.5. Перщбнчытн 1—1нукове тн гшдагогікнш С'гшъсука‘зз'нтни г…н_нн‚т‚;‚шіза

аспірангів, Щ'эацн'л-ндків рсабілітаці1`7н-10г‘о ценгру.



Загальні !‘!о!"!о;!<с!!!!:!

3.1. Угода набирае силу 3 моменту !‘!і‚!_'!г!!и!са!—!!-!э! !! Стори—!!!!!!и ! ‚!.!!!

протягом п’ятн років. Якщо за :\!!сэ'н!!! но 33!!<!!!'!\:!!!-!5! “год:-\:ЗЩ: ‹ ','

3! Сгорін не !!!/!с!‘у!'!!!„Г!а 3 !!-!і!.!!5!"1‘!!!30!о про пр!!!'!!!!!сэгд!;: !! азд';'1'.::;;-

!!!!ОЗНИ'НКПЗЕН!!!!!! !!!! !!!Х …`\_`\.!(>!д`!\ !!!!!! ’.!!! >!: С !!!;"Ё-іО' " '!!! \'.
Г3.2. Зміни ! ,!10!'!0!'3!!е!-!!!$! !! Уголу мог!<у!_‘!‚ о)»!!! иного!!! !$!!!!$Г'Ё`!С1'!!ст.‘ г!;

!!!-'!С !!!!!! !!!!С! \!!!!30! !!ПМОЫ !С`!!ОС !! <<<: ”!!—!!!”).

3.3. У!"!‚эдш !!!:!\:‚г.!("!';!нд!с!!:! _! ‚!!!!ох еще!!!!!і!›!!:›г!>._\!\'!! !!!!-'!.! !… .\!г.!!-!!!!\-. !…

мають однакову !орнди !! ну !!! н н! сть.

3. !Орнппчпі !!!!!!ссп «!. '!чцъёзат-‚г

Умапсыснй [!срэ!<пв!!!!!"’!- !!д`!!`!':!!—.:‚.!!:;!52! ‚

!“!сдпгогічпн !"! )!!!!!!срснтог імені сп!!`і;'!.!!!-‚'!!о!` нпс!!! ее!!!”!!! Т:! ’!!›\\!;!!_!!!!!!
Пиши-! г!"!!чнпп ! .::!!!-.! !!! !!!!!.!.:!2‚-;_і‚:;

вул. Са!!!"!082! 2 !!. у……_„____ вул. !!!!!!12! (Новини. „30 -— !>

Чер!\'нсы<<! общ.. ЗОЖ!!! !*. "."""1'
!с!. /‹!!:!!\’с: (047!!) 3—45—81 '!'о_!!.!‹!›г!!<‹_:: !!!!485! ..!-!:!Э-ххі.

!Ь-он!!!: !!‹_`_!!!! ‘
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