ДОГОВІР
про співпрацю
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна), іменований надалі
«Сторона», в особі ректора Семенюка Олега Анатолійовича, що діє на підставі
Статуту, з одного боку та Установа освіти «Гомельський державний університет
імені Франциска Скорини» (Республіка Білорусь), іменований надалі «Сторона», в
особі ректора Хахомова Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з іншого
боку, разом (надалі іменовані Сторони) уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет і мета Договору
Предметом і метою договору є спільна діяльність сторін, спрямована на
створення умов для вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних
працівників шляхом поглиблення і розширення їхніх професійних знань, умінь і
навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків.
2. Зобов’язання сторін
2.1. Сторони забезпечують необхідні умови для:
2.1.1. Оновлення та розширення знань, формування нових професійних
компетентносгей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційноуправлінській діяльності.
2.1.2. Засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання.
2.1.3. Набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його
цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду
практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб.
2.1.4. Вивчення педагогічного досвіду, методів управління, ознайомлення з
досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку.
2.1.5. Розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного
процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і
виробництва.
2.1.6. Застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що
передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних,
інформаційно-комунікативних технологій навчання.
2.2. Сторони інформують про види, форми та програми навчання працівників, в
тому числі, розміщуючи відповідну інформацію на інформаційних стендах,
офіційному веб-сайті.
2.3. Сторони організовують безпосереднє керівництво навчанням працівників
висококваліфікованими фахівцями з числа науково-педагогічних працівників.
2.4. Сторони надають можливість для ознайомлення працівниками під час
навчання з організацією навчально-методичної та науково-дослідної роботи у
відповідному структурному підрозділі.
2.5. Сторони, у випадку необхідності, передають на відповідні кафедри для
експертизи та подальшого використання в навчальному процесі науково-дослідницькі
та науково-методичні матеріали, виконані працівником під час навчання.
2.6. Сторони можуть здійснювати інші організаційні заходи щодо навчання
працівників.

3. Відповідальність сторін
Договірні Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне
виконання взятих на себе зобов’язань відповідно чинного законодавства України та
Республіки Білорусь.
4. Інші положений сторін
4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє протягом п’яти
років. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін не виявить
свого бажання його розірвати, то Договір вважається пролонгованим на тих же
умовах і на той же період часу.
4.2. Цей Договір не створює матеріальних та фінансових зобов’язань для
сторін.
4.3. За погодженням Сторін в Договір можуть бути внесені зміни й доповнення,
які підписують керівники Сторін.
4.4. Ця угода може бути розірвана:
за згодою Сторін;
у разі ліквідації чи реорганізації однієї зі Сторін;
в інших передбачених законом випадках.
4.5. Питання співпраці Сторін, які не передбачені чинним Договором,
регулюються за домовленістю Сторін та оформлюються у вигляді додаткової угоди.
4.6. Цей Договір укладений у чотирьох примірниках українською та
білоруською мовами, по два екземпляри для кожної із Сторін, які мають однакову
юридичну силу.
5. Реквізити та підписи Сторін
Централ ь ноу країн с ь ки й держа в н и й
педагогічний університет імені
Володимира Виппиченка
25006, м. Кропивницький, Україна
Кіровоградська обл..
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Установа освіти «Гомельський
державний університет імені
Франциска Скорини»
(Республіка Білорусь)
246019. м. Гомель, Білорусь
вул. Радянська, 104

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
МІЖ
ВРОЦЛАВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ (ПОЛЬЩА)
ТА
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ
УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА (УКРАЇНА)
Поважаючи незалежність обох університетів та беручи до уваги взаємні вигоди,
Вроцлавський університет та
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка (надалі ЦДПУ) вирішили укласти договір про
співпрацю з метою сприяння спільним науковим дослідженням та академічному обміну в
усіх освітніх сферах та домовились про наступне:
Стаття 1
Обидва університети зобов’язуються ставитися до цієї угоди з особливою увагою.
Стаття 2
Обидва університети погоджуються співпрацювати у наступних академічних сферах
взаємних зацікавлень:
• спільна наукова та педагогічна діяльність;
• обмін науковцями та професорського-викладацьким складом, а також
представниками адміністрації університетів;
• обмін студентами бакалаврату і магістратури;
• обмін інформацією, науковими публікаціями у сферах взаємних зацікавлень.
Стаття З
Співпраця відбувається між відповідними факультетами, інститутами чи кафедрами
Вроцлавського
університету
і
відповідними
структурними
підрозділами
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка.
Стаття 4
Ця Угода є основою розробки конкретних робочих програм задля конкретних цілей. Ці
робочі програми деталізують будь-який вид діяльності, зокрема тривалість та кількість
учасників.
Стаття 5
Кошти, спрямовані на виконання цієї угоди, кожного разу є предметом перемовин і
визначаються в окремих додатках.
Що стосується академічного обміну співробітниками кошти розподіляються наступним
чином:
• університет, що відряджає своїх працівників по обміну, покриває їм транспортні
витрати;

•

університет, що виступає приймаючою стороною, забезпечує перебування.

Також до уваги приймається той факт, що всі фінансові домовленості залежать від
наявності доступних фондів і підпорядковуються відповідно до усталеної практики та норм
кожного закладу.
Стаття 6
Обидві Сторони докладають усіх зусиль до залучення коштів з різноманітних джерел
для підтримки спільних проектів.
Стаття 7
Обидва заклади погоджуються, що медичне страхування і страхування від нещасних
випадків під час перебування представників професорсько-викладацького складу або
студентів, забезпечується самими учасниками програми обміну.
Стаття 8
Виконання цієї Угоди покладається на відділ міжнародних зв’язків Вроцлавського
університету
та
проректора
з
наукової
роботи
та
міжнародних
зв’язків
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка.
Стаття 9
Угода укладена англійською, польською та українською мовами (у двох примірниках
кожною мовою), що мають однакову юридичну силу.
Стаття 10
Ця Угода набирає чинності у день підписання обома сторонами і укладається на
невизначений період. Будь-який обмін потребує взаємного погодження. Обидві Сторони
залишають за собою право розірвати Угоду із письмовим повідомленням про відповідний
намір не раніше ніж за шість місяців до цього.

Ректор Вроцлавського університету
проф. д -р . Ад£л£бзе$с^кцй

Угода про співпрацю
між
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
(м. Кропивницький, Україна) та Університет Суспільних
Наук (м. Лодзь, Польща)
Ц ентральноукраїнський держ авний педагогічний університет імені
Володимира

Винниченка

(м. Кропивницький, У країна) в особі

ректора

професора О лега А натолійовича С еменю ка з однієї сторони та У ніверситет
С успільних Н аук (м. Лодзь, Польща) в особі канцлера П ьотра Д ом ж ала з
інш ої сторони (надалі Сторони), виходячи з необхідності забезпечення потреб
суспільства і держ ав у кваліфікованих фахівцях, поліпш ення проф есійної та
практичної підготовки

майбутніх

випускників,

ефективного

використання

навчального та наукового потенціалу проф есорсько-викладацького складу,
пож вавлення прямих з в ’язків між сторонами, а також з метою координації
спільних дій у наукових дослідж еннях уклали цю угоду про таке:
1. П редмет угоди
1.1. С пільна розробка освітніх та наукових проектів на замовлення
зацікавлених відомств України, Польщі та інших держав, спільна участь у
між народних освітніх та наукових проектах.
1.2. П роведення за участю Сторін

наукових,

науково-практичних

конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів, а також

підготовки

науково - обґрунтованих підходів до вирішення економічних, соціальних та
освітніх проблем.
1.3. Створення спільних авторських колективів для розробки монографій,
підручників, посібників та ін.
1.4. Освітня компонента
принципів:
•
трансф еру

освітніх

угоди

направлена

послуг,

на

сумісності

створення
програм

сучасних
підготовки

бакалаврів, магістрів за принципом підготовки «Подвійний диплом»;
•
стаж ування науково-педагогічних працівників, обміну студентами в
меж ах програм практик;
•
створення навчально-методичного забезпечення у відповідності до
сучасних тенденцій розвитку європейської освіти;
•
створення системи дистанційної освіти;
•
створення баз практичної підготовки;

•

участь наукових працівників (кандидатів і докторів наук) Сторін у

читанні лекцій, спецкурсів, проведенні семінарських і практичних робіт в іншої
Сторони;
•

відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій за напрямками

співдіяльності університетів партнерів.
1.5. Н аукова
компонента
угоди

базується

на

використанні

закономірностей функціонування науково-технічних систем, і передбачає:
•
розвиток зовніш ніх зв ’язків у галузі науки;
•
взаємний обмін поточною науковою інформацією , яка представляє
інтерес для інш ої Сторони;
•
спільне створення та використання науково-технічної інформації,
наукових лабораторій, інформаційних ресурсів;
•
створення о б ’єктів інтелектуальної власності в галузі освіти та
науки, просування їх на ринок, комерціоналізація та інноваційне впровадження;
•
конкурсна підтримка молодих вчених, у тому числі шляхом
залучення
розш ирення

до

участі

в

конференціях,

інформаційних

роботі

мож ливостей,

у

дослідницьких

всебічної

підтримки

центрах,
молодих

дослідників;
•
залучення для наукового керівництва підготовкою дисертаційних
дослідж ень висококваліфікованих науковців.
1.6. Т ворча компонента угоди відображає спільне історично-культурне
коріння обох держав:
•
знайомство з культурними традиціями У країни та Польщі;
•
організація спільних худож ніх акцій, виставок, вернісажів;
•
організація спільних мистецьких, творчих акцій, концертів,
фестивалів;
•
проведення тематичних тижнів.
2. О бов’язки сторін
2.1. Сторони зобов’язуються:
•
своєчасно інформувати іншу сторону про проведення конференцій,
науково-методичних семінарів та інших заходів із запрош енням викладачів та
студентів;
•
брати участь у спільному дослідженні актуальних проблем
соціально-економічного розвитку своїх держав та її регіонів;
•
брати участь у наукових конференціях, науково-методичних
семінарах, які будуть проводитись в одній із сторін;
•
запрош увати провідних фахівців Сторін

для

читання

лекцій,

проведення занять зі спецкурсів, участі у наукових та методичних семінарах,
тощо;
•
закладах.

надавати навчально-методичну літературу, що видана у навчальних

3. Відповідальність сторін
3.1. Ця угода не покладає на Сторони фінансових зобов’язань.
3.2. Термін дії угоди - безстроковий, до моменту ініціативи розриву
однією зі Сторін.
3.3. Зміни і доповнення до даної угоди приймаю ться ш ляхом письмової
згоди Сторін.
3.4. У года складена в двох екземплярах (українською і польською мовою
кожен екземпляр) для кожної зі Сторін.
3.5. У года вступає в силу з моменту її підписання.
4. Ю ридичні адреси сторін
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Рагїзілуст'у

Ііппуег8уіеї

(Кгоруупуізкуі,

ІЛсгаіпа)

гергегепіохуапу рггег Яекїога - РгоГезог, сіокїог 01е§ 8 е т е п іи к (гшапе сіаіе]
8 іго п аті), \уусНосІ2 ^с парггесі\у гароІггеЬош апіот ге зігопу зроіесгегізілуа і
рагїзілуа

па

\¥ук\уа1іГіко\уапусЬ

ргасо\¥ПІко\у,

ихиреіпіепіа

рг2у§оІо\уапіа

га\уосІо\уе§о і ргакіусгпе^о рггузгіусії аЬзоІлуепІош, еґекіуш пе^о шукоггузіапіа
роїегкуаіи 32ко1епіо\¥е§о і паико\¥Є§о касігу ргоГезогзкіеі і паисгаі^се], 02у\уіепіа
копІакІо\у ті§сІ 2 у зігоп аті, а Іакге ш сеіи коогсіупасіі мзрозІпусЬ сі^іаіап \¥
гакгезіе Ьасіагї п а и к о ^ с Ь , га\уаг!у піпі^згз. и т о ш ? о пазі^рщ^сеї Ігезсі:

1. Р ггесітіо ї и то \у у
1.1.\¥зро1пе оргасо\¥апіе ргоекіош ес!икасу)пусЬ огаг паикошусЬ па
гіесепіе гаіпІегезоу/апусН гезогібш Ш т а т у , Роїзкі ога2 іппусЬ рапзілу, \узро1пу
исігіаі \у ті^сІ2упагос1о\уусЬ ргоекіасЬ еііикасуіпусН і паикошусЬ.
1.2. Рг2 ерго\уасІ2 епіе, 2 исігіаіет 8ігоп, паико\уусЬ, паико\уо-ргакіус 2 пусЬ
копґегепс)і, зетіпагіоху, з у т р о 2]о\у, окг^§1усН зіо16\у, а Іакге рггу§о1:о\уапіе
паикошо игазасІпіопусН росіе^с сіо гог 1Т2у§пІ£сіа ргоЬ Іетош екоп отісгп усЬ ,
зро1ес2пусЬ і есІикасуіпусЬ.
1.3. Т\уог 2 епіе \узро1пусЬ гезроібш аиїогзкісЬ сіо оргасо\уапіа топо§гаГіі,
рос1г^с2піко\¥, іір.
1.4. 8к1ас1пік есіикасу)пу и т о \у у т а па сеіи Ішоггепіе пошосгезпусЬ газасі:
•
Ігапзґеги из!и§ есІикасуіпусЬ, 2£ос1позсі рго§гат6\у рггу^оіошапіа
Іісепсіаібш, та§ізІго\у шесіііщ рго^гати „РосКуоіпу сіуріот”;
•
зіаху ргасо\упіко\у паико\\о-рес1а§о§іс2пусЬ, \¥ у тіа п у зіікіепібш \\/
гатасЬ рго§гат6\у ргакіук;
•
Ішоггепіа гаЬегріесгепіа сіусіакіусгпо-теїосіусгпе^о, 2§ос1піе 2
пош осгезпуті Ігепсіаті гог\¥о]и ш есіика^і еигор^зкіе];
•
Ілуоггепіа зузіети кзгіаісепіа па осіїе^іозс;
•
1\уог2епіа Ьагу рггу^оіошапіа ргакіусгпе^о;
•
ікігіаіи ргасош піко^ паико\уусЬ (капсіусіаібш і с1окіого\¥) 8ігоп лу
рггеріхтасігепіи \уук!ас16\у, кигзош зресіаІізІусгпусН, зетіпагіоху і г а ^ с
ргакІусгпусЬ \у сіги^іе) 8ігопу;

•

оілуагсіа

пошусН . зресіаіпозсі

шзроісігіаіаіпозсі исгеїпі рагІпегзкісЬ.
1.5. 8к1ас1пік паико\¥у и то \у у
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зресіаіігасіі

^есМи£

кіегипкб\у

оріега зі$ па хуукоггузіапіи шхогсош

їгт к с іо п о \у а т а зу зіе т о ш паико\¥о-ІесЬпіс 2 пусЬ, і ргге\уісіиіе:
•
гогшб] зіозипкош гешп^ІггпусН ш сігіесігіпіе паикі;
•
\У2 а ]е т п ^ \у утіап § <Зоз\¥Іасіс2 егі і Ьіег^с^ іпґогтасіз. паико\\^, \у
кіоге] с1ги§а 8ігопа т а іпіегез;
•
\¥зро1пе Ілуоггепіе і коггузіапіе 2 іпґогтас)і паико^о-ІесЬпістпе),
1аЬогаІогіо\у паико\уусЬ, газоЬош іпїогтасуіпусЬ ;
•
Ішоггепіе оЬіекіб\у \¥Іазпозсі іпіеіекіиаіпе] \у гакгезіе есіикас]і і паикі,
р го то с)а ісЬ па гупек, к о тегсіаіігасіа і шсігагапіе іппо\уасу)пе;
•
шзрагсіе XV гатасЬ копкигзи сіїа тк х іу с Ь паико\усо\у,

І у т рорггег

гаап§а 20 \уапіе сіо исігіаіи ш копґегепс)асЬ, ргаса \у озгосікасЬ ЬасіашсгусН,
го232ег2епіе іпґогтасуіпусЬ т о гііш о зс і, шзгесЬзІгоппе шзрагсіе тіосІусЬ
паикошсб\¥;
•
2 аап§а 20\уапіе XV Ьасіапіа паико\уе
\¥узоко шук\уа1іГіко\уапусЬ
паико^сб'м .
1.6. 8к1асіпік Ілуогсгу и т о \¥ у осігшіегсіесіїа шзрбіпе коггепіе Ьізіогусгпе і
киїїигоше оЬи рапзілу:
•
•
•
Ґезіі^аіі;
•

гарогпапіе зі^ 2 Ігасіусіаті киїїигаїпуті Роїзкі і ІЖ гату ;
ог§апІ 2 асіа \узр61пус1і аксі агІузІусгпусЬ, \уузІа\у, шегпізагу;
ог§апігас]а шзроІпусЬ іт р г е г киїїигаІпусЬ, ІшогсгусН акс]і, копсеЛош,

рго^асігепіе Іу§ос1пі Іетаїусгп усЬ .
2. ХоЬолуі^гапіа 8(гоп
2.1. 8ігопу гоЬохуі^гиі^ зі^ сіо:
•
ПІЄ2\УІ0С2 ПЄ§0 роіпГогтош апіа с1ги§іе] зігопу

о

рггергспуасігепіи

копґегепсіі, зетіпагібш паикошо-теїосІусгпусН огаг іппусЬ іт р г е г 2 гар го згеп іет
зШсІепІош і \уук1ас1о\¥с6\у;
•
исігіаіи \л/е \узр61пут

Ьасіапіи акІиаІпусЬ

§озросІагс 2 е§о гог\уо]и з т м с Ь рагізіш огаг ісН ге£Іопб\у;
•
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теІосІусгпусЬ, кіоге ос1Ьу\уас зі^ Ь^сіз. XV )есіпе] ге зігоп;
•
гаргозгепіа сгоІохуусЬ зресіаіізіб™ 8ігоп сіо ргошасігепіа \¥укІас16\¥,
кигзо\у зресіаІізІусгпусЬ, исігіаіи \у зетіпагіасЬ паикошусЬ і теїосІусгпусЬ, іір.;
•
исігіеіапіа Іііегаїигу паикош о-теїосіусгпеі, хуусіапе] рггег исгеїпі.
3. Осіро\уіе(І2Іа1по8с 8їгоп
3.1. М іп і^зга и т о ^ а піе пакіасіа па 8ігопу гасІпусЬ гоЬоші^гап Гіпапзо\уусЬ.
3.2. І іт о \у а гозіаіа гашаЛа па сгаз піеокгезіопу, сіо т о т е п їи іе] го2 \уі^ 2 апіа

2 іпісіа1:у\уу ]ес1пеі 2 Є 8ігоп.

3.3. 2 т іа п у і игиреіпіепіа и т о \у у \у у т а§ а ]^ 2 §ос1у оЬи 8ігоп огаг Гогту
р ізетп е].
3.4. и то \У £ зрогг^сігопо \у сІ^осЬ ]ес1поЬг2 ті^ с у сЬ е§ 2 е т р 1аггасЬ (кагсіу ш
.І<?2уки р о їз к іт і икгаіпзкіт), ро іесіп у т сііа кагсіе] ге 8ігоп.
3.5. ІІт о ш а шсЬосІгі XV гусіе 2 сіпіет ]еі росірізапіа.
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ДОГОВІР
про сп ів п р ац ю
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка (м. Кропивницький, Україна), іменований
надалі «Університет», в особі ректора Семенюка Олега Анатолійовича, що
діє на підставі Статуту, з одного боку та Вища школа управління та
адміністрації в Ополє (Республіка Польща), іменований надалі «Заклад», в
особі ректора Маряна Дучмала, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
разом (надалі іменовані Сторони) уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет і мета Договору
Предметом і метою договору є спільна діяльність сторін, спрямована
на створення умов для вдосконалення професійної підготовки науковопедагогічних працівників шляхом поглиблення і розширення їхніх
професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання
додаткових завдань та обов’язків.
2. Зобов’язання сторін
2.1. Сторони забезпечують необхідні умови для:
2.1.1. Оновлення та розширення знань, формування нових професійних
компетентностей
в
психолого-педагогічній,
науково-дослідній,
організаційно-управлінській діяльності.
2.1.2. Засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів
навчання.
2.1.3. Набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його
цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти,
досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб.
2.1.4.
Вивчення
педагогічного досвіду,
методів управління,
ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та
перспективами їх розвитку.
2.1.5. Розроблення пропозицій щодо удосконалення навчальновиховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень
науки, техніки і виробництва.
2.1.6. Застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання,
що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження
дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.
2.2. Сторони інформують про види, форми та програм навчання
працівників, в тому числі, розміщуючи відповідну інформацію на
інформаційних стендах, офіційному веб-сайті.
2.3. Сторони організовують безпосереднє керівництво навчанням
працівників висококваліфікованими фахівцями з числа науково-педагогічних
працівників.
2.4. Сторони надають можливість для ознайомлення працівниками під
час навчання з організацією навчально-методичної та науково-дослідної
роботи у відповідному структурному підрозділі.

2.5. Сторони, у випадку необхідності, передають на відповідні кафедри
для експертизи та подальшого використання в навчальному процесі науководослідницькі та науково-методичні матеріали, виконані працівником під час
навчання.
2.6. Сторони можуть здійснювати інші організаційні заходи щодо
навчання працівників.
3. Відповідальність сторін
Договірні Сторони несуть відповідальність за невиконання або
неналежне виконання взятих на себе зобов’язань відповідно чинного
законодавства України та Республіки Польща.
4. Інші положення сторін
4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє
протягом п ’яти років. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору
жодна зі Сторін не виявить свого бажання його розірвати, то Договір
вважається пролонгованим на тих же умовах і на той же період часу.
4.2. Цей Договір не створює матеріальних та фінансових зобов’язань
для сторін.
4.3. За погодження м Сторін в Договір можуть бути внесені зміни й
доповнення, які підписують керівники Сторін.
4.4. Ця угода може бути розірвана:
- за згодою Сторін;
- у разі ліквідації чи реорганізації однієї зі Сторін;
- в інших передбачених законом випадках.
4.5. Питання співпраці Сторін, які не передбачені чинним Договором,
регулюються за домовленістю Сторін та оформлюються у вигляді додаткової
угоди.
4.6. Цей Договір укладений у чотирьох примірниках українською та
польською мовами, по два екземпляри для кожної із Сторін, які мають
однакову юридичну силу.
5. Реквізити та підписи Сторін
Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка
25006, м. Кропивницький, Україна
Кіровоградська обл.,
^нка, 1
>2 18 34

Вища школа управління та
адміністрації
в
Ополє
(Республіка Польща)
45085, м. Ополє,
Республіка Польща
вул. Нєджялковського, 18
тел. +48 077 402 19 03
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