
Знайомимося з досвідом розгортання дуальної форми здобуття освіти в 

українських закладах фахової передвищої та вищої освіти 

Починаючи з 2014 року у співпраці із Міністерством освіти і науки України, Українською Асоціацією 

Маркетингу та Представництвом Фонду ім.Фрідріха Еберта реалізується проєкт із популяризації, адаптації 

та впровадження дуальної форми здобуття освіти. Партнерами проєкту стали Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої освіти, Федерація металургів та Федерація роботодавців України, широке 

коло роботодавців, закладів фахової передвищої та вищої освіти. 

У 2017 році Міністерством освіти і науки України було створено робочу групу з розроблення Концепції 

підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (схвалена Кабінетом Міністрів України 

19.09.2018 р.) та плану заходів з її реалізації. 

Для розробки нормативної бази створено майданчик для експертів від Представництва Фонду імені 

Фрідріха Еберта, Науково-методичного центру вищої та ї фахової передвищо освіти, Німецько-

Українського агрополітичного діалогу, проектів Східного партнерства «Дуальна освіта в діалозі», ТАІХ, 

закладів освіти різного рівня, роботодавців, які на власному досвіді адаптують німецьку модель дуальної 

освіти з урахуванням особливостей вітчизняної нормативно-правової бази, реалій української системи 

освіти та потреб економіки. 

У 2019 році стартував масштабний експеримент щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти у 44 

навчальних закладах фахової передвищої та вищої освіти. Відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України  

від 15.10.2019 № 1296 «Щодо запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» на Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти покладено функцію забезпечення науково-методичного супроводу дуального 

навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти. 

Наразі починаємо представляти напрацювання першого року пілотного проєкту, досвід співпраці між 

закладами освіти та бізнес-партнерами . 

З практичними кейсами співпраці закладів освіти та роботодавців можна ознайомитися за посиланням 

http://nmc-vfpo.com/dosvid-vprovadzhennya-dualnoyi-formy-zdobuttya-osvity-u-zakladah-osvity-ukrayiny/ 

http://nmc-vfpo.com/dosvid-vprovadzhennya-dualnoyi-formy-zdobuttya-osvity-u-zakladah-osvity-ukrayiny/
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