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Міністерство освіти і науки України, що діє на підставі Положення про 
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.10.2014 № 630 (далі -  МОН), з однієї сторони, та 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фомальгаут-Полімін», що діє на 
підставі Статуту (далі -  Товариство), з другої сторони, разом -  Сторони, 
домовились про таке:

1 МетаМеморандуму
Метою цього Меморандуму є об’єднання зусиль Сторін для створення 

сучасної освітньої платформи з метою задоволення потреб особистості у 
неперервному професійному розвитку, популяризації національних виробників 
будівельних матеріалів, підвищення престижності робітничих професій 
будівельної галузі.

2 Напрями співробітництва
2Л Модернізація професійної підготовки кваліфікованих робітників та 
формування якісного трудового потенціалу для будівельної галузі 
України:
участь Товариства в розробленні, обговоренні, апробації нормативних 

документів МОН в галузі професійної (професійно-технічної) освіти;
оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти з метою 

забезпечення відповідності кваліфікованих випускників закладів освіти запитам 
сучасного ринку праці у будівельній галузі;

забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що 
здійснюють підготовку кваліфікованих робітників будівельного напряму, 
нормативно-технологічною документацією, дидактичними засобами навчання 
тощо;

впровадження дуальної форми здобуття професійної (професійно-технічної) 
освіти;

розроблення та впровадження дидактичних матеріалів із використанням 
сучасних медіатехнологій та контент-ресурсів для організації навчання на 
компетентнісній основі для професій будівельної галузі;

здійснення Товариством консультування учнівської молоді у формі «свобода 
у часі та просторі» з орієнтацією на кар’єрне зростання, розвиток малого та 
середнього бізнесу, розроблення стартапів у будівельній індустрії України;

організація та проведення спільних заходів: конференцій, семінарів,
практикумів, «круглих столів», зустрічей, тренінгів тощо.



2.2 Створення Центрів професійної досконалості:
погодження Сторонами моделі Центру професійної досконалості; 
визначення Товариством, за погодженням з МОН, закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти для апробації моделі Центру професійної 
досконалості;

інвестування Товариством у створення сучасного практико-орієнтованого 
навчального середовища (SMART-аудиторії);

реалізація Товариством, за підтримки МОН, соціально-просвітницького 
проекту «FOMALGAUT BUILDING UNIVERSITY» як нової відкритої форми 
комунікації між закладами професійної (професійно-технічної) освіти, 
здобувачами освіти, виробником та потенційними споживачами його продукції, 
будівельними організаціями та економічно-активним населення.

З Прикінцеві положення
3.1 Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і діє 

безстроково, якщо одна зі Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі 
про свій намір припинити його дію.

3.2 Сторони будують взаємовідносини на умовах рівності, чесного 
партнерства та захисту інтересів кожної зі Сторін.
3.3 До даного Меморандуму, за взаємною згодою Сторін, можуть бути 
внесені зміни та доповнення, які стають його невід’ємною частиною.
3.4 У випадках, не передбачених цим Меморандумом, Сторони керуються 
законодавством України.
3.5 Меморандум укладений у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу (по одному примірнику кожній зі Сторін).
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