


Вона розглядається як спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, 

що передбачає навчання на робочих місцях на підприємствах/установах/ 

організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 до 60 відсотків 

загального обсягу освітньої програми на основі договору. 

2.2 Завдання, що досягаються Сторонами шляхом впровадження дуальної 

форми здобуття освіти: 

 зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього 

процесу із забезпеченням досягнення результатів навчання, визначених 

відповідним стандартом освіти та освітньою програмою;  

 подолання розриву між теорією і практикою, освітою й 

виробництвом;  

 підвищення конкурентоздатності випускників закладу освіти в 

умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді;  

 посилення ролі роботодавців у системі підготовки здобувачів вищої 

освіти: від формування змісту освітньо-професійних та освітньо-наукових 

програм до оцінювання результатів навчання; 

 підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням 

вимог роботодавців у рамках нових та поєднаних форм навчання; 

 скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності.  

 

3. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ 

3.1. Університет: 

3.1.1.  Забезпечує теоретичну підготовку, цілісність освітньої програми, 

відповідність стандартам освіти та професійним стандартам. Несе 

відповідальність за якість підготовки здобувачів вищої освіти;   

3.1.2. Спільно із державним підприємством розробляє та погоджує 

освітні програми, графік освітнього процесу, індивідуальний навчальний план і 

програму практичного навчання на робочому місці з використанням елементів 

дуальної освіти; 

3.1.3. Надає Здобувачеві освіти освітню послугу відповідно до освітньої 

програми та індивідуального навчального плану; 



3.1.4. Інформує Здобувача освіти про особливості та переваги здобуття 

освіти з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти; знайомить 

Здобувача вищої освіти з його правами і обов’язками під час надання та 

отримання зазначеної послуги. 

3.1.5. Надає Здобувачеві вищої освіти організаційно-методичну допомогу 

для належного виконання освітньої програми;  

3.1.6. Відповідає за налагодження тісної співпраці між Сторонами, а 

також подальшу їх комунікацію; 

3.1.7. Забезпечує проведення спільно із державним підприємством 

оцінювання результатів навчання Здобувача освіти. 

 

3.2. ДП „Український дитячий центр „Молода гвардія”: 

3.2.1. Спільно із Університетом розробляє  та погоджує  програму дуальної 

форми здобуття освіти на робочому місці; 

3.2.2. Вносить  пропозиції щодо зміни змісту індивідуального навчального 

плану, освітніх програм, структури та змісту робочих навчальних планів та 

програми навчання на робочому місці; 

3.2.3. Бере участь у процедурі відбору здобувачів для здобуття освіти за 

дуальною формою; 

3.2.4. Розприділяє Здобувача освіти на робоче місце і призначає 

здобувачеві освіти відповідального (наставника) з числа найбільш досвідчених 

кваліфікованих фахівців для провадження освітньої діяльності відповідно до 

програми дуального навчання, а також забезпечує оволодіння необхідними 

практичними навичками і прийомами у процесі трудової діяльності; 

3.2.5. Забезпечує дотримання правил охорони праці відповідно до вимог 

законодавства; 

3.2.6. Не залучає здобувачів вищої освіти до роботи, що не відповідає 

програмі навчання; 

3.2.7. Забезпечує Здобувача освіти предметами і засобами праці, надає 

доступ до практичних матеріалів, необхідних для виконання індивідуального 

навчального плану і програми навчання на робочому місці; 



3.2.8. Здійснює контроль за виконанням програми навчання на робочому 

місці та бере участь у проведенні підсумкової атестації зокрема випускників, 

незалежному оцінюванні рівня професійної підготовки та присвоєння 

кваліфікації випускникам. 

3.2.9. Може надавати можливість стажування на виробництві педагогічних 

та науково-педагогічних працівників Закладу освіти. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання своїх зобов’язань за цим договором відповідно до чинного 

законодавства України.    

4.2. Сторони не несуть відповідальності за часткове або повне 

невиконання умов угоди, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних 

обставин. 

4.3. Питання співробітництва Сторін, які не передбачені Договором 

регулюються за домовленістю Сторін та оформлюються у вигляді додаткового 

договору. 

4.4. Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань між 

Сторонами. 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами   

та діє протягом п’яти років.  

5.2. Договір укладено у двох примірниках, українською мовою по одному 

примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу. 

5.3. Доповнення і зміни до Договору оформлюються у вигляді додаткових 

договорів, які є невід’ємною частиною даного Договору. 

 

 

 

 




