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▪1. Історія впровадження на національному 
рівні

▪2. Поняття та принципи дуальної освіти

▪3. Чому німецьку модель необхідно 
адаптувати

▪4. Основні пункти типового Положення про 
дуальну форму здобуття вищої та фахової
передвищої освіти





ПРОЕКТ

▪«Розробка нормативної бази для 

впровадження дуальної форми

здобуття освіти у вищу школу 

України» (2014-2019 рр.)





Дуальна форма здобуття освіти 

— це спосіб здобуття освіти, що передбачає 
поєднання навчання осіб у закладах освіти з 
навчанням на робочих місцях на підприємствах, в 
установах та організаціях для набуття певної 
кваліфікації, як правило, на основі договору про 
здійснення навчання за дуальною формою здобуття 
освіти



З презентації « КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ»
Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України
Вересень 2018 року



Із презентації «Основні вимоги до розробки навчальних програм та організації навчального 
процесу», Проф..Хофшттер – професор економіки, Інститут економіки та права (Берлін, 
Німеччина). Міжнародний Форум «Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в 
систему освіти в Україні», 24-25 червня 2015.



ВИГОДИ ДО ДЛЯ СТУДЕНТІВ



ВИГОДИ ДО ДЛЯ 
РОБОТОДАВЦІВ
▪Можливість для роботодавця впливати на зміст 

освітньої програми

▪Не учень, а робітник (перевірка майбутнього 
робітника в реальних умовах)

▪Визнання системоутворюючої ролі бізнесу з боку 
держави та суспільства

? Компенсаторні (заохочуючі) механізми



ВИГОДИ ДО ДЛЯ ВНЗ

▪Збільшення набору, адже дуальні програми є 
привабливими для абітурієнтів

▪Покращення якості освітніх програм

▪Створення можливостей для досліджень завдяки
тісній співпраці з роботодавцями



СЬОГОДНІ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

НІМЕЧЧИНИ ПРОПОНУЮТЬСЯ 1563 ПРОГРАМИ 

ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

▪ інженерія (39%) 

▪ економіка (32%)

▪ інформатика (12%) 

▪ соціальне забезпечення, виховання, здоров’я 
та піклування (11%) 

(Федеральний інститут професійної освіти 2015:9)



▪1.Вища освіта інтегрована з професійною освітою
(Ausbildungsintegrierendes duales Studium)

▪2. Вища освіта інтегрована з виробничою практикою 
(Praxisintegrierendes bzw. kooperatives duales Studium)

▪3. Вища освіта інтегрована з професійною діяльністю
(Berufsintegrierendes duales Studium)

▪4. Вища освіта без відриву від професійної діяльності 
(Berufsbegleitendes / praxisbegleitendes duales Studium)









▪ «Дуальна форма здобуття освіти не повинна абсолютизуватися. Така
форма здобуття освіти спрямовується, зокрема, і на адаптацію
здобувача освіти до першого робочого місця, що відповідає його
освітній спеціальності та кваліфікації. Завданням закладу освіти є
набуття здобувачем освіти компетентностей, які дадуть змогу йому
адаптуватися до різноманітних економіко-технологічних змін»



Далі буде…


