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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, та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Снєжка-Україна», що діє на підставі Статуту, затвердженого 
загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Снєжка-Україна», протокол № 2/2015 від 11.03.2015, (далі - партнери) уклали 
між собою цей Меморандум про співробітництво з метою забезпечення високої 
якості професійної підготовки кадрів для будівництва у закладах освіти, 
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

1. Наміри партнерів
Меморандум спрямований на об’єднання зусиль партнерів у напрямку 

системного, конструктивного та взаємовигідного співробітництва з метою 
залучення додаткових ресурсів для розвитку професійної освіти та її орієнтації на 
технічні й технологічні умови сучасного будівництва.

Меморандум передбачає реалізацію таких напрямків співробітництва в 
рамках створення базі професійно-технічних навчальних закладів Навчально- 
практичних центрів «Снєжка»:

1.1. У галузі розвитку інфраструктури професійно-освітньої діяльності:
- створення умов для вдосконалення системи підготовки кадрів для 

будівництва з урахуванням перспектив розвитку будівельної галузі держави;
- формування мережі навчально-практичних центрів з вивчення сучасних 

будівельних матеріалів і технологій на базі професійно-технічних навчальних 
закладів.

1.2. У галузі підготовки кадрів:
- оновлення змісту професійної освіти і навчання з метою забезпечення 

відповідності кваліфікації випускників навчальних закладів запитам сучасного 
ринку праці в будівельній галузі;

реалізація інноваційної моделі забезпечення якісної практико- 
орієнтованої підготовки фахівців для будівництва;

- створення навчальних посібників, методичних матеріалів для здобуття 
учнями, слухачами знань, умінь і навичок з використання та застосування 
сучасних матеріалів і технологій у будівництві.

1.3. В інноваційно-проектній діяльності:
- проведення спільних заходів (конкурсів, семінарів, конференцій, 

тренінгів, майстер-класів за результатами інноваційної діяльності), а також
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впровадження інших форм просування і популяризації сучасних будівельних 
матеріалів і технологій;

- розроблення, апробація, впровадження у навчальний процес інноваційних 
методик і практик з метою забезпечення навчального контенту нового покоління;

- розроблення, апробація та впровадження інформаційно-навчальної 
платформи (інтернет-сторінки) для обміну досвідом роботи, навчальними 
матеріалами (презентаціями, навчальними фільмами та ін.).

2. Зобов’язання партнерів:
2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Снєжка-Україна»

забезпечує діяльність навчально-практичних центрів, створених на базі 
професійно-технічних навчальних закладів за ініціативою товариства, здійснює 
системний інформаційно-методичний супровід і проводить заходи, спрямовані на 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.2. Міністерство освіти і науки України сприяє організації і проведенню 
заходів, спрямованих на впровадження сучасних будівельних матеріалів і 
технологій у навчальний процес.

2.3. Спільні зобов’язання:
- всебічно сприяти реалізації проекту в межах своєї компетенції;
- координувати дії в рамках проекту, інформувати один одного про хід його 

реалізації.

3. Термін дії Меморандуму
3.1. Меморандум вступає в дію з моменту його підписання сторонами і діє 

до кінця 2020 року.
3.2. Доповнення і зміни цього Меморандуму, оформлені відповідним чином, 

приймаються за пропозиціями партнерів і стають його невід’ємною частиною з 
моменту їх підписання.

3.3. Цей меморандум складений і підписаний у двох примірниках, які 
мають однакову юридичну силу, по одному для кожного з партнерів.
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