
Підготувати матеріали для навчання учнів

Знайти роботодавця для співпраці

Дуальна освіта: переваги та 
правила застосування  
для закладів профосвіти

Заклад профосвіти разом з роботодавцем мають:

укласти двосторонній договір про впровадження дуальної форми здобуття 
освіти до 01.05 щороку

розробити та затвердити освітню програму, робочі навчальні плани, графік 
освітнього процесу до 01.07 щороку

розробити та/або затвердити форму щоденника дуальної форми здобуття 
освіти до 01.09 щороку

скласти перелік роботодавців-партнерів, зазначивши повне найменування 
підприємства, заплановану кількість робочих місць або навчально-виробничих 
ділянок до 01.09 щороку

Дуальна освіта – це форма здобуття освіти, за якою теоретичний 
матеріал опановується у закладі, а практичне навчання проходить на виробництві.

Такий підхід суттєво відрізняється від “практичних відпрацювань” і дозволяє     
якісніше готувати учнів. Після випуску вони вміють працювати з технікою, розуміють 
усі технологічні процеси та мають досвід взаємодії з досвідченими фахівцями 
підприємств.

розгляд адресних звернень до закладу

вивчивши сайти місцевих підприємств або звернувшись до профільних спілок 
роботодавців

Це можна зробити через:

Під час пошуку партнерів важливо врахувати їхні потреби та можливості для 
повноцінного навчання учнів за дуальною формою

Як запровадити дуальну форму освіти у вашому закладі? 



Цей документ має визначати права та обов’язки кожної зі сторін, строк і умови 
навчання

Визначити майстра виробничого навчання, який слідкуватиме за   
дотриманням навчального плану та якістю підготовки. Він має відвідувати 
учня щонайменше раз на тиждень, а його візити потрібно заздалегідь
узгодити з роботодавцем

Видати наказ про направлення учня на виробництво не менш ніж за тиждень 
до старту навчання

Вести щоденник дуальної форми здобуття освіти: учень фіксуватиме отримані 
знання і навички, майстер та наставник з підприємства робитимуть свої 
записи

Розпочати підготовку за дуальною формою 
освіти

Дуальна освіта 2017-2019 це:

Про дуальну освіту на сайті Міністерства освіти і науки України: http://bit.ly/38BOEuP

1160  підприємств 12 444 учні190 професії262 заклади ПТО

Провести оцінювання

Упродовж навчання провести проміжну кваліфікаційну атестацію

Після завершення навчання провести оцінювання учнів. 
До складу Державної кваліфікаційної комісії, яка проводить оцінювання, 
залучаються представники роботодавця 

Докладно про реформу професійно-технічної освіти: https://bit.ly/2EwIRsl

Докладно про дуальну освіту в Україні: https://bit.ly/2s1EXVI 

Укласти тристоронню угоду з роботодавцем 
та учнем

Відслідкувати результати 

Скласти звіт про результатами впровадження дуальної освіти     
до 01.08 щороку

Здійснити моніторинг працевлаштування випускників та їхньої успішності 
на роботі за півроку та рік після випуску


