
 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ 

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

 

м. Харків       «25» 02 2020 р. 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» (надалі за текстом - НТУ «ХПІ») в особі ректора Сокола Євгена 

Івановича, діючого на підставі Статуту НТУ «ХПІ» з одного боку та товариство 

з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ 

"ЗДОРОВ`Я" (надалі за текстом - ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я») в особі директора 

Новикова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту з другого 

боку, уклали даний Меморандум про узгодження спільних дій в рамках реалізації 

спільної мети (надалі за текстом - Меморандум) щодо реалізації проекту дуальної 

форми навчання у закладі вищої освіти (надалі за текстом - Проект ДФ) на основі 

ключових положень про дуальну форму навчання у закладах вищої та фахової 

передвищої освіти, запропонованих Міністерством освіти і науки України. 

 

1. Загальні положення 

 

Меморандум визначає відносини та напрями співробітництва між  

НТУ «ХПІ» та ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я», які направлені на: 

  - зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу із 

збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки; 

 - всебічне сприяння підвищенню якості підготовки фахівців відповідно до 

реальних вимог ринку праці та зокрема виробничому сектору; 

 - гармонізацію змісту освіти та сучасному змісту професійної діяльності; 

 - забезпечення нерозривності системи «наука-освіта-виробництво» шляхом 

прямих контактів співробітників НТУ «ХПІ» та  

ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» стосовно формування освітніх програм, навчальних планів, 

системи якості оцінювання, консультування випускних кваліфікаційних робіт 

здобувачів освіти, впровадження практичних результатів наукових робіт у 

виробничий процес ; 

 - скорочення періоду адаптації випускників НТУ «ХПІ» до професійної 

діяльності, завдяки реальним виробничим умовам практичної складової 

освітнього процесу на базі ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я». 

 

Керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення 

поставлених завдань НТУ «ХПІ» та ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» домовилися про 

наступне: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Стаття 1 

 
Згідно своїх Статутів і в рамках існуючих можливостей НТУ «ХПІ» та ТОВ 

ФК «ЗДОРОВ’Я» розвиватимуть на основі рівноправності та добровільності 

співпрацю в сфері освітньої та професійної діяльностей в рамках Проекту ДФ. 

1.1. НТУ «ХПІ» визначає відповідну освітню програму, за якою буде 

реалізовуватися Проект ДФ, також науково-педагогічних працівників, які 

забезпечуватимуть теоретичну підготовку здобувачів вищої освіти та 

співпрацювати з фахівцями ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» за для корегування змісту 

теоретичної складової освітнього процесу; окремо НТУ «ХПІ» визначає 

співробітників, які здатні забезпечити висококваліфіковану допомогу з 

урегулювання будь-яких питань, що виникатимуть в рамках реалізації Проекту 

ДФ. 

1.2. ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» визначає відповідні виробничі приміщення для 

забезпечення практичної складової освітнього процесу відповідної освітньої 

програми, за якою буде реалізовуватися Проект ДФ, а також призначає менторів, 

які здійснюють практичні та лабораторні роботи із здобувачами вищої освіти в 

рамках реалізації Проекту ДФ. 

 

Стаття 2 

 
НТУ «ХПІ» та ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» співпрацюватимуть шляхом: 

 - проведення ознайомних екскурсій на виробництво, починаючи з 1 курсу 

навчання, для виявлення у здобувачів схильності до певного роду виробничої 

діяльності; 

 - узгодження навчальних планів та освітніх програм, за якими здійснюється 

Проект ДФ; 

 - впровадження теоретичної та практичної складової освітнього процесу а 

також системи якості оцінювання за умовами, необхідними для реалізації Проекту 

ДФ; 

 - проведення семінарів, конференцій, круглих столів для удосконалення 

співробітництва в рамках реалізації Проекту ДФ; 

 - взаємоконсультування співробітників НТУ «ХПІ» та  

ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» стосовно виконання здобувачем вищої освіти випускової 

кваліфікаційної роботи, за умовами, необхідними для реалізації Проекту ДФ. 

 

Стаття 3 

 
Для реалізацій положень цього Меморандуму НТУ «ХПІ» та  

ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» будуть спільно розробляти та затверджувати: 

 - робочі навчальні програми дисциплін відповідної освітньої програми за 

якою буде реалізовуватися Проект ДФ, в яких будуть вказані теми лекційних 

занять, терміни проведення теоретичної частини та питання, що виносяться на 

підсумковий контроль отриманих знань; 



 

 

 

 - терміни проведення практичної складової освітнього процесу та систему 

якості оцінювання отриманих практичних навичок та вмінь; 

 - теми та терміни проведення семінарів та/або конференцій, що будуть 

проводитись в рамках реалізації Проекту ДФ, а також питання, які будуть 

висвітлюватись; 

 - теми курсових та випускових кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 

освіти, які будуть навчатись в рамках реалізації Проекту ДФ. 

 

НТУ «ХПІ» та ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» визначають координаторів робіт, 

відповідно до Меморандуму, кількість призначених відповідальних осіб 

визначається окремо кожною стороною. 

На координатора покладається організація виконання та координації всіх 

видів робіт з коригування, зміни чи доповнення програм, що становлять предмет 

Меморандуму. 

 

Стаття 4 

 
Результати роботи по Меморандуму можуть бути представлені: 

 - звітом, який є результатом спільних семінарів, конференцій, круглих 

столів та проведених екскурсій здобувачів вищої освіти на виробництво; 

 - семестровими документами з оцінювання якості набутих практичних 

знань здобувачами вищої освіти; 

 - звітами з засідання державної екзаменаційної комісії з захисту 

випускових кваліфікаційних робіт, де співробітники ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» 

будуть представлені в комісії фахівцями від виробництва. 

 

Стаття 5 

 
Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання  

НТУ «ХПІ» та ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» і діє до кінця 2020 року. 

Термін дії Меморандуму може бути продовжено на новий термін за 

письмовою згодою сторін. 

 

Стаття 6 

 

Зміни до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою  

НТУ «ХПІ» та ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я» у письмовій формі у вигляді додаткової 

угоди, яка є невід’ємною частиною цього Меморандуму. 

 

Стаття 7 

 

Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього 

Меморандуму будуть вирішуватись шляхом консультацій між НТУ «ХПІ» та  

ТОВ ФК «ЗДОРОВ’Я». 



 

 

 

 


