
 

Умови співпраці  
з закладами освіти 

 

Спільні дії в напрямку співпраці з закладами освіти покликані об’єднати зусилля в навчанні 
абітурієнтів і поширенні інформації про українські інноваційні IT рішення і розробки, а також 
сприяти поліпшенню якості викладання на основі застосування в своїй методичній роботі 
комп’ютерної програми-платформи MASTER. 

Для співпраці заклад освіти укладає з ТОВ «МАСТЕР:СТРІМ» договір співпраці. 
В рамках партнерського договору на базі закладу освіти створюється «Сертифікований 

центр навчання», що забезпечує поширення інформації про рішення комп’ютерної програми-
платформи MASTER і кваліфіковане навчання студентів роботі з програмою MASTER:Бухгалтерія. 
Для здійснення співпраці закладу освіти потрібно: 

• Надати компанії MASTER інформацію про заклад освіти: 
• загальна інформація про заклад; 
• яку кількість викладачів планується задіяти для навчання; 
• яку кількість робочих місць планується виділити для інсталяції програмного забезпечення 

і подальшого проведення навчання студентів; 
• яку кількість студентів планується навчити в навчальному році. 

• Мати в наявності матеріально-технічну базу для проведення учбового процесу (просимо 
звернути увагу на технічні вимоги при використанні програмних рішень MASTER); 

• Підготувати викладачів по кожному сертифікованому курсу, по яким заклад освіти планує 
здійснювати навчання; 

• Надати інформацію про методику навчання абітурієнтів; 
• Розробити курс навчання (або адаптувати існуючий); 
• Розробити методичні матеріали по курсам навчання (на основі методичних матеріалів 

MASTER); 
• Розробити план проведення курсів навчання на навчальний рік; 
• Проводити сертифіковані курси навчання на якісному рівні; 
• Надавати квартальні звіти про проведені курси з переліком студентів; 
• Надавати заявки на отримання свідоцтва встановленого зразка про проходження 

сертифікованих курсів для видачі студентам, що успішно пройшли навчання; 
• Проводити внутрішні щоквартальні семінари, вебінари тощо. 

При цьому заклад освіти отримує: 
• Можливість підготовки викладачів; 
• Статус «Сертифікованого центру навчання»; 
• необхідну кількість ліцензій на програмні рішення MASTER, по яким заклад освіти планує 

проводити навчання (надаються за пільговою ціною лише для застосування в освітніх цілях); 
Комплект методичних матеріалів для подальшої розробки курсу навчання; 

• Online доступ до навчального центру MASTER, де розміщені методичні матеріали, вебінари, 
відеокурси тощо;  

• Свідоцтва встановленого зразка про проходження сертифікованих курсів для видачі 
слухачам, що успішно пройшли навчання; 

• Всебічну підтримку при проведенні внутрішніх щоквартальних семінарів, вебінарів тощо. 
• Можливість представлення Партнера на офіційному веб-сайті ТОВ «МАСТЕР:СТРІМ»  

(URL: http://www.masterbuh.com); 
• Маркетингові матеріали, підтримка маркетингової активності. 

 

З усіх питань співпраці Ви можете звертатися за вказаними нижче контактами: 
 

Команда по роботі з партнерами MASTER 
Тел.: +380 (44) 333-444-7 (вн.6451, 6409) 
e-mail: partners@masterbuh.com   
web: www.masterbuh.com  

mailto:partners@masterbuh.com
http://www.masterbuh.com/

