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СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України 

від 19 вересня 2018 р. № 660-р 

КОНЦЕПЦІЯ 

підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти 

Загальна частина 

Трансформаційні процеси, пов’язані з європейською 

інтеграцією, позитивні результати реформ, підвищення 

конкурентоспроможності економіки передбачають створення 

відповідної національної системи освіти та підготовки кадрів. 

Важливим є створення умов для поєднання роботи з навчанням як у 

форматі здобуття освіти за вечірньою або заочною формою 

навчання, так і у форматі практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання та здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти (далі — здобувачі освіти) на робочих 

місцях. У Законі України “Про освіту” передбачено, що особа має 

право здобути освіту в різних формах або поєднуючи їх, та 

визначено такі основні форми здобуття освіти: інституційна (очна 

(денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна 

(екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на 

робочому місці (на виробництві); дуальна. 

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 (далі — 

договір). 

У цій Концепції термін “фахівець” означає здобувача 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 

освіти. 

У період ринкової трансформації економіки та збільшення 

попиту на послуги із здобуття освіти відбулося знецінення традицій 

практичної підготовки здобувачів освіти. Чимало організацій 

відмовились працювати із студентами, посилаючись на збереження 

комерційної таємниці або складні конкурентні обставини. 

Внаслідок корпоратизації та приватизації держава втратила 

більшість важелів адміністративного впливу на підприємства, які 

давали змогу розглядати практичну підготовку студентів у 

позаекономічній площині. Податкові та інші ринкові преференції не 
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набули сталості і після впровадження швидко скасовуються з 

міркувань бюджетної консолідації та запобігання корупції.  

Концепція ґрунтується на німецькому досвіді дуальної форми 

здобуття освіти, який було презентовано, зокрема, завдяки 

Представництву Фонду імені Фрідріха Еберта, Німецько-

Українському агрополітичному діалогу, Проекту Східного 

партнерства “Дуальна освіта в діалозі” за участю закладів освіти 

різного рівня. 

 

Проблема, яка потребує розв’язання 

Проблемою, яка потребує розв’язання, є недостатній рівень 

готовності багатьох випускників закладів вищої, фахової передвищої 
та професійної (професійно-технічної) освіти (далі — заклади 

освіти) до самостійної професійної діяльності на перших робочих 
місцях, що відповідають здобутій освіті. 

Проявами проблеми є: 

неготовність випускників працювати за фахом; 

незадоволеність ринку праці якістю освіти, що призводить до 

потреби у додатковому навчанні на робочому місці, розширення 
системи навчання на підприємствах; 

низький рівень роботи закладів освіти, включаючи неефективне 

використання бюджетних коштів, про що свідчить надмірно велика 
частка випускників закладів освіти, які не працюють (часто взагалі не 

планують працювати) за здобутими професіями; 

неефективне використання найкращого для навчання часу 

здобувачів освіти з питань здобуття професійних компетентностей; 

встановлення вимог до наявності досвіду самостійної 
професійної діяльності (стажу роботи) у випускників закладів освіти, 

які влаштовуються на роботу вперше. 

Проблема виникла як наслідок тривалого впливу таких 

факторів: 

неспрямованість формальної освіти на розвиток у здобувачів 
освіти затребуваних роботодавцями компетентностей; 

обмеженість можливостей здобуття освіти за межами закладів 
освіти; 

недостатній обсяг фінансування закладів освіти для створення 
сучасної матеріально-технічної бази та формування практичних 
навичок в учасників освітнього процесу; 
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відсутність у значної частини науково-педагогічних і педагогічних 

працівників компетентностей, необхідних для формування 
актуальних практичних навичок у здобувачів освіти; 

брак достовірної інформації про поточні та майбутні потреби 
роботодавців у компетентностях працівників; 

недостатність або повна відсутність в закладах освіти сучасного 

обладнання та технологій, до використання яких необхідно 
підготувати фахівців; 

складність залучення до викладання у закладах вищої освіти 
фахівців, які мають досвід практичної роботи, з оплатою праці, що 

відповідає їх кваліфікації, у зв’язку з тим, що кадрові вимоги у сфері 
вищої освіти передбачають переваги для викладачів з науковими 
ступенями; 

невключеність більшості закладів освіти (які мають здебільшого  
статус бюджетних установ) у сучасні ринкові відносини та 

невизначеність механізму співпраці у сфері державно-приватного 
партнерства, що впливає на підготовку здобувачів освіти до 

самостійної професійної діяльності в ринковому середовищі. 

Мета та строки реалізації Концепції 

Метою Концепції є вироблення засад державної політики щодо 

підвищення якості професійної підготовки фахівців на основі 

дуальної форми здобуття освіти. 

Реалізація Концепції здійснюється за такими етапами: 

I етап — розроблення нормативно-правової бази для 

запровадження дуальної форми здобуття освіти у повному обсязі 
(2018 і 2019 роки); 

II етап — розроблення типових моделей дуальної форми 
здобуття освіти у закладах освіти, реалізація пілотних проектів 

моделей дуальної форми здобуття освіти, проведення оцінки 
ефективності (2019 і 2020 роки); 

III етап — створення кластерів дуальної освіти на базі 
конкурентоспроможних закладів освіти та заінтересованих 
роботодавців — підприємств, установ, організацій, у тому числі, тих, 

що належать до сфери управління органів державної влади (2020—
2023 роки). 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Розв’язання проблеми передбачається шляхом здійснення 

комплексу заходів з напрацювання моделей взаємовигідних 
відносин закладів освіти та роботодавців, спрямованих на 

забезпечення практичної підготовки здобувачів освіти до самостійної 
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професійної діяльності та їх соціальної адаптації у трудових 

колективах, нормативно-правове та організаційне забезпечення, 
проведення апробації, досліджень, доопрацювання моделей та 

рекомендацій до широкого використання. 

Підготовка фахівців за дуальною формою здобуття освіти 

передбачає встановлення рівноправного партнерства закладів 
освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття 

здобувачами освіти досвіду практичного застосування 
компетентностей та їх адаптації в умовах професійної діяльності. 

Дуальна форма здобуття освіти передбачає навчання на 
робочому місці з виконанням посадових обов’язків відповідно до 
трудового договору. 

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. 

Вироблення стратегічного бачення дуальної форми  
здобуття освіти на основі ідентифікації реальних інтересів  

заінтересованих сторін та балансу інтересів закладів освіти,  
роботодавців та здобувачів освіти 

Заклад освіти: 

забезпечує теоретичну підготовку, цілісність освітньої програми 

навчання, відповідність стандартам освіти та професійним 
стандартам, несе відповідальність за якість підготовки здобувачів 

освіти; 

має право спільно з роботодавцем визначати освітні програми, 

за якими організовується освітній процес за дуальною формою 

здобуття освіти; 

відповідає за налагодження співпраці між закладом освіти та 

роботодавцями, а також подальшу ефективну комунікацію сторін; 

проводить відбір підприємств, установ та організацій, що 

надають місця практичної підготовки за дуальною формою здобуття 

освіти; 

спільно з визначеними роботодавцями розробляє і затверджує 

навчальний план відповідної освітньої програми; 

спільно з визначеними роботодавцями забезпечує узгодження 

змісту теоретичної та практичної частини програми; 
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координує навчання здобувача освіти на підприємстві та разом 

з представником підприємства приймає звіт про результати 

навчання за дуальною формою здобуття освіти та оцінює 

результати; 

приймає відповідні внутрішні документи, призначає 

осіб/підрозділи, що відповідатимуть за впровадження дуальної 

форми здобуття освіти; 

організовує обговорення освітньої програми (програм) за 

дуальною формою здобуття освіти за спеціальністю (професією) із 

роботодавцями/професійними асоціаціями на предмет 

відповідності професійним стандартам та вимогам роботодавців 

до компетентностей майбутніх фахівців. 

Роботодавець: 

може ініціювати налагодження співпраці із закладом освіти 

щодо підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, в  

тому числі шляхом ініціювання створення програм дуального 

навчання; 

забезпечує дотримання встановлених законодавством вимог з 

охорони праці; 

разом із закладом освіти бере участь у розробленні та 

затвердженні освітніх програм та навчального плану; 

бере участь у відборі здобувачів освіти на навчання за дуальною 

формою здобуття освіти; 

веде постійний діалог із закладом освіти і здобувачем освіти 

щодо етапів та результатів навчання шляхом призначення 

відповідального за співпрацю із закладом освіти за дуальною 

формою здобуття освіти; 

оцінює разом із закладом освіти результати навчання згідно з 

освітньою програмою; 

надає робоче місце здобувачу освіти на підприємстві, в 

установі чи організації, що передбачає грошову винагороду; 

відповідно до законодавства закріплює за здобувачами освіти 

кваліфікованого працівника; 

надає необхідні ресурси та інформаційні матеріали для 

виконання роботи, створює необхідні умови і можливості для 

виконання здобувачем освіти навчального плану; 

у разі необхідності створює умови для підвищення 

професійного рівня працівників, що здійснюють навчання здобувачів 

освіти на виробництві; 
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спільно з профспілками або їх об’єднаннями вирішують 

питання умов праці, запровадження та визначення розмірів 

надбавок, доплат, премій, винагород та інших видів матеріального 

та морального заохочення для працівників, що здійснюють навчання 

здобувачів освіти на виробництві. 

Здобувач освіти повинен: 

відповідально ставитися до виконання навчального плану згідно з 

графіком навчального процесу відповідно до цілей та завдань 

навчання на робочому місці; 

дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства, установи чи організації; 

підтримувати контакт з особою, відповідальною за виконання 

освітньої програми дуальної форми здобуття освіти, вчасно 

інформувати роботодавця і представника закладу освіти в разі 

виникнення проблемних питань; 

дотримуватися правил охорони праці, виробничої санітарії, 

гігієни праці і протипожежної охорони; 

нести матеріальну відповідальність за обладнання та майно 

відповідно до укладеного договору; 

своєчасно на належному рівні виконувати завдання, покладені 

на нього під час навчання на робочому місці, та індивідуальні 

завдання згідно з навчальним планом. 

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. Для цього проводяться 



 7 

періодичні зустрічі з усіма сторонами та забезпечується зворотній 

зв’язок через відповідальну особу від кожної сторони або здобувача 

освіти, за результатами яких вживаються заходи для забезпечення 

відповідності між теоретичною та практичною частинами програми 

та якістю навчання на підприємстві, в установі чи організації, з якими 

заклад освіти уклав договори. 

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 

Очікуваними результатами є: 

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; 
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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. 

Критерії досягнення очікуваних результатів  

для закладів освіти, здобувачів освіти та роботодавців 

Критеріями досягнення очікуваних результатів є: 

для закладу освіти: 

- підвищення конкурентоспроможності закладу освіти на ринку 

освітніх послуг; 

- доступність до актуальної інформації про поточний стан 

розвитку професій та видів економічної діяльності, за якими заклад 

освіти готує фахівців; 

- підвищення якості освіти за рахунок адаптації освітніх програм 

до вимог роботодавців; 

- розширення можливостей для прикладних наукових 

досліджень; 

- розширення можливостей для підвищення кваліфікації 

викладацького складу; 

для здобувача освіти: 

- поєднання отриманих теоретичних знань з практичним 

досвідом роботи на одному чи кількох підприємствах, в установах 

чи організаціях; 

- збільшення шансів на отримання постійної роботи відразу 

після закінчення закладу освіти; 

- наявність до закінчення навчання стажу роботи, необхідного для 

подальшого професійного зростання, а також реалістичного 

бачення власного кар’єрного шляху; 
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- отримання практичного досвіду під час навчання та можливості 

отримання грошової винагороди в процесі навчання; 

для роботодавця: 

- вплив на процес підготовки фахівця з необхідними знаннями, 

вміннями і компетентностями; 

- отримання кваліфікованих фахівців, готових працювати на 

належному рівні без додаткових витрат на первинне ознайомлення з 

робочими процесами на підприємстві, в установі чи організації або 

на перепідготовку; 

- відбір (під час навчання) найталановитіших здобувачів освіти 

для запрошення на роботу після закінчення навчання. 

Обсяги та джерела фінансування 

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного 

і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, 

необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з 

урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів, 

розміру міжнародної технічної допомоги. 

_____________________ 


