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Дуальна форма
здобуття освіти



Нормативним документом щодо організації дуальної освіті в ХФ НУК
є “Положення про порядок організації та проведення дуального

навчання у Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова”



Основні тези про дуальну форму
здобуття освіти



Рівноправне партнерство



Переваги дуальної освіти
для всіх її учасників



Засади формування типових моделей
дуальної форми здобуття освіти

• Заклад освіти спільно з роботодавцем приймає рішення про впровадження
дуальної форми здобуття освіти, здійснює моніторинг потенціалу ринку
праці, визначає перелік спеціальностей (професій), для яких
розроблятимуться освітні програми дуальної форми здобуття освіти, 
затверджує їх перелік, приймає відповідні внутрішні документи, призначає
осіб (підрозділ), що відповідатимуть за впровадження дуальної форми
здобуття освіти.

• Заклад освіти або роботодавець ініціює та реалізує переговорний процес і
укладає відповідні договори. Заклад освіти та роботодавець обговорюють
освітню програму (програми) за спеціальністю (професією) на предмет
відповідності професійним стандартам та вимогам до компетентностей
майбутніх фахівців. Після початку навчання за такою освітньою програмою
заклад освіти забезпечує неперервну комунікацію між усіма сторонами для
усунення можливих недоліків в організації навчання та розв’язання
поточних проблем, що можуть виникати. 



Засади формування типових моделей
дуальної форми здобуття освіти

• Дуальну форму здобуття освіти можуть обирати здобувачі освіти, які
навчаються за денною формою або іншими формами здобуття освіти та
виявили особисте бажання, а також пройшли відбір у роботодавців.
Здобувач освіти укладає тристоронній договір із закладом освіти та
роботодавцем щодо навчання за дуальною формою здобуття освіти і має
виконувати свої зобов’язання в рамках договору.

• Години між теоретичною та практичною складовою розподіляються по-
різному залежно від особливостей навчання за спеціальністю
(професією).

• Можуть існувати різні моделі щодо розподілу годин та узгодження змісту
навчання. Основною є блочна модель, у якій години розподіляються між
закладом освіти та підприємством за блоками (тижні, місяці).

• Оцінка компетентностей здобувачів освіти проводиться представниками
закладу освіти та роботодавців. Після закінчення навчання за відповідною
спеціальністю (професією) за дуальною формою здобуття освіти її
здобувачеві може бути присвоєно професійну повну або часткову
кваліфікацію у відповідному кваліфікаційному центрі, на підприємстві чи
в установі, фаховою асоціацією тощо.



Очікувані результати

• розширення та удосконалення практичної частини програми із збереженням
достатнього рівня теоретичної підготовки;

• забезпечення взаємозв’язку та взаємовпливу різних систем (освіта і
виробництво, освіта і наука та наука і виробництво) для впровадження
важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти;

• підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку
праці та забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців для національної
економіки;

• посилення ролі роботодавців та громадських об’єднань у системі підготовки
кваліфікованих фахівців від формування змісту освітніх програм до
оцінювання результатів навчання;

• модернізація змісту освіти з метою приведення його у відповідність із
сучасним змістом професійної діяльності;

• підвищення рівня конкурентоспроможності випускників закладів освіти в
умовах глобалізації та сприяння підвищенню рівня зайнятості молоді;

• скорочення періоду адаптації випускників закладу освіти до професійної
діяльності;

• розроблення (оновлення) кваліфікаційних характеристик/професійних
стандартів;

• підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Організація та проведення дуального навчання в Університеті проводиться
відповідно до: 

- Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова; 

- програми дуального навчання, робочого навчального плану зі
спеціальності, графіку освітнього процесу, розкладу занять, наказів, іншої
нормативної документації з питань організації освітнього процесу; 

- угоди про дуальне навчання між здобувачем вищої освіти, 
підприємствами (організаціями, установами) та Університетом; 

- Університет приймає рішення про впровадження дуальної форми освіти, 
досліджує потенціал ринку праці, визначається із переліком
спеціальностей, для яких розроблятимуться дуальні навчальні плани, 
затверджує їх перелік, приймає відповідні внутрішні документи, призначає
осіб, що відповідатимуть за впровадження дуальної форми, та проводить
попередній відбір роботодавців для налагодження співпраці. 



Для організації і проведення дуального
навчання Університет:

– забезпечує теоретичну підготовку, цілісність освітньої програми навчання та
відповідність стандартам освіти, несе відповідальність за якість підготовки
здобувачів вищої освіти;

– укладає угоду про дуальне навчання з підприємством (організацією, установою);
– сумісно з підприємством (організацією, установою) розробляє індивідуальний

навчальний план та затверджує програму дуального навчання, робочий навчальний
план із спеціальності, графік освітнього процесу, план заходів із забезпечення
освітнього процесу та забезпечує реалізацію програми дуального навчання. Графік
освітнього процесу передбачає чергування теоретичної підготовки в Університеті з
практичним навчанням на виробництві. Періодичність чергування може бути різною
та залежати від мети навчання, навчально-матеріально-технічної бази, 
викладацького складу Університету та умов конкретного підприємства (організації, 
установи); 

– погоджує з підприємством (організацією, установою) терміни проведення
дуального навчання та персональний склад здобувачів вищої освіти, які
направляються на навчання; 

– видає накази з організації дуального навчання та направлення здобувачів вищої
освіти на підприємство – несе відповідальність за якість підготовки здобувача вищої
освіти в Університеті; 

– сумісно з підприємством (організацією, установою) організовує та проводить
оцінку загальних та професійних компетенцій здобувача вищої освіти – випускний
екзамен, веде облік успішності за програмою дуального навчання. (організацію, 
установу);



Для організації і проведення дуального навчання
підприємство (організація, установа):

– укладає тристоронню угоду про дуальне навчання з Університетом та здобувачем
вищої освіти;

– сумісно з Університетом розробляє та затверджує програму дуального навчання, 
робочий навчальний план із спеціальності, графік освітнього процесу, план заходів із
забезпечення освітнього процесу та забезпечує реалізацію програми дуального навчання;

– погоджує з Університетом терміни проведення дуального навчання та персональний
склад здобувачів вищої освіти, які направляються на навчання; 

– приймає здобувачів вищої освіти на навчання в кількості та строки, погоджені з
Університетом;

– знайомить здобувачів вищої освіти зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового
розпорядку, охорони праці та пожежної безпеки, можливостями працевлаштування на
підприємстві тощо; 

– закріплює за кожною групою (особою) наставника з числа найбільш кваліфікованих
фахівців;

– забезпечує реалізацію програми дуального навчання на підприємстві (організації, 
установі) та створює умови для його проведення; 

– забезпечує доступ здобувачів вищої освіти до практичних матеріалів та процесів
відповідно до завдань дуального навчання;

– у разі надання робочого місця в технологічному процесі виплачує заробітну плату (за
погодженням); 

– сумісно з Університетом організовує та проводить оцінку загальних та професійних
компетенцій здобувача віщої освіти – поточний і підсумковий контроль; 

– проводить інструктаж з техніки безпеки зі здобувачами вищої освіти.



Порядок оформлення документів

Конкурсний відбір
серед студентів

Наказ ректора про дуальне
навчання здобувача вищої

освіти

Укладання 3-х
сторонньої угоди
про дуальне
навчання

Наказ керівника підприємства
про дуальне навчання
здобувача вищої освіти



КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для Університету:

- підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг; 
- доступ до актуальної інформації про поточний стан розвитку професій та видів
економічної діяльності, для яких Університет готує фахівців; 
- підвищення якості освіти за рахунок адаптації освітніх програм до вимог
роботодавців; 
- розширення можливостей для прикладних наукових досліджень; 
- розширення можливостей для підвищення кваліфікацій викладацького складу. 

- поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на
одному чи декількох підприємствах, в установах чи організаціях; 
- збільшення шансів на отримання першого робочого місця одразу після
закінчення Університету; 
- наявність до завершення навчання стажу роботи, необхідного для подальшого
професійного зростання, а також реалістичного бачення власного кар’єрного
шляху; 
- отримання практичного досвіду під час навчання та можливості заробітку
(отримання грошової винагороди) в процесі навчання.

Для здобувача освіти :



КРИТЕРІЇ ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

- вплив на процес для підготовки фахівця з необхідними знаннями, вміннями
та компетентностями; 
- отримання кваліфікованих кадрів, готових якісно працювати без
додаткових витрат на первинне ознайомлення із робочими процесами на
підприємстві, в установі чт організації або на перепідготовку; 
- відбирання (ще під час навчання) найталановитіших здобувачів вищої
освіти для працевлаштування після закінчення навчання в Університеті.

Для роботодавця: :



ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

• Фінансування виробничого навчання або навчання за дуальною системою
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів юридичних
(фізичних) осіб, коштів підприємств, (організації, установ) та за рахунок
інших джерел, не заборонених законодавством.


