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Рис. 1. Приймання сировини та дослідження відповідності якісним параметрам у 
ТОВ «Органік Мілк»



Рис. 2. Діагностика та лікування маститів



Рис. 3. Проведення контрольних надоїв молока



Рис. 4. Перевірка технічного стану сільськогосподарської техніки 



Рис. 5. Участь у конкурсі «Розробка найкращих Концепцій центрів ДФЗО» 
від Житомирської облдержадміністрації





Дата створення центру:
25 вересня 2019 року

Рис 7. Мета діяльності навчально-наукового центру дуальної освіти

Метою діяльності центру є інтенсифікація співпраці, поглиблення
співробітництва між Поліським національним університетом та
підприємствами (установами, організаціями, фірмами, ФОП), стимулювання
підвищення конкурентоспроможності здобувачів на ринку праці шляхом
реалізації паралельного навчання в ЗВО та в умовах підприємства.



Рис. 8.  Налагодження співпраці з ДТЕК «Київські електромережі» та «Київські 
регіональні електромережі»



Рис. 9.  Налагодження співпраці з Національним музеєм космонавтики ім. Сергія
Павловича Корольова та Турагенцією «АннаТревел»



Рис 10. Участь у заходах присвячених обміну досвідом реалізації дуальної форми 
здобуття освіти 



Рис. 11. Участь у засіданнях робочої групи МОН з доопрацювання 
Положення та форм звітності дуальної форми здобуття освіти



Рис. 12. Динаміка розвитку ДФЗО  у розрізі спеціальностей 
Поліського національного університету за період 2019-2021 р.
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Рис. 13. Фотозвіт моніторингу здобувачів дуальної форми навчання в умовах 
підприємств



Рис. 14. Дослідження проблемних ситуацій під час дуального навчання



Рис. 15. Думка здобувачів щодо продовження навчання за дуальною формою







ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДФЗО

 Виявлення бажання навчатися на дуальній формі здобуття освіти 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6vW_9h7d4Lxw3WID5o
L6I-J8m1270B6KExP8w8OfMBJtGQ/viewform?usp=sf_link

 Проходження відбору за участі підприємств-партнерів ДФЗО
 Заява про переведення на ДФЗО 
 Укладання тристороннього договору
 Наказ про переведення
 Розробка методичного забезпечення організації ДФЗО

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6vW_9h7d4Lxw3WID5oL6I-J8m1270B6KExP8w8OfMBJtGQ/viewform?usp=sf_link


ПІДПРИЄМСТВА-ПАРТНЕРИ

ТОВ «Органік Мілк» https://organic-milk.com.ua/ru/
ПП «Галекс-Агро» https://galeks-agro.com/
ТОВ «Агрофірма «Київська»» https://www.ua-region.com.ua/30641052
ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» https://tu-koe.dtek-kem.info/
ТОВ «АБК Сервіс» https://abkservice.com.ua/
ДП ДГ "НОВА ПЕРЕМОГА" ІНСТИТУТУ СГ ПОЛІССЯ НААН
Ветеринарна клініка «Велес» https://vetveles.com.ua/
Ветеринарна клініка «Олтан-Вет» https://oltan-vet.com/
ФГ «Обрій»
ПАТ АБ «Укргазбанк» https://www.ukrgasbank.com/
СП ТОВ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» https://niva-group.com/uk
ДП «Клесівське лісове господарство» https://klesivdlg.at.ua/

https://organic-milk.com.ua/ru/
https://galeks-agro.com/
https://www.ua-region.com.ua/30641052
https://tu-koe.dtek-kem.info/
https://abkservice.com.ua/
https://vetveles.com.ua/
https://oltan-vet.com/
https://niva-group.com/uk
https://klesivdlg.at.ua/


ITM Automation School
Програма розвитку

дуальної форми навчання



Напрямки роботи ITM Industry Group

Системи автоматизації ІТ для промисловостіРоботизовані системи

Дистрибуція Навчання Дидактичні системи



Центр навчання

Місія проекту – створити сучасне навчальне 
середовище для практичного навчання 
студентів,  молодих спеціалістів та 

досвідчених фахівців на якісно новому рівні.



Представлення документа про офіційне працевлаштування:

- довідка у відповідній формі;

- ксерокопія трудової книги;

- трудовий договір

Поетапність оформлення документів для переходу здобувача на 
дуальну форму здобуття освіти

Написання заяви (згідно зразка)



ОФОРМЛЕННЯ ТА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ

НА ПІДПРИЄМСТВІ

ДВОСТОРОННІЙ ТРИСТОРОННІЙ

в двох екземплярах в трьох екземплярах

ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ДО НАКАЗУ



НА ОСНОВІ НАКАЗУ ДЕКАНАТ ФОРМУЄ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК 
КОЖНОГО ЗДОБУВАЧА



КУРАТОР ПО ДУАЛЬНІЙ ФОРМІ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ РОЗРОБЛЯЄ 
НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Програма навчальної та практичної підготовки



2. Додаток до програми 3. Графік навчання в умовах підприємства
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