
Дуальна форма освіти

Міністерство освіти і науки України

Департамент професійної освіти

Заступник директора департаменту 

Мірошниченко Катерина Борисівна



Дуальна форма освіти – нова модель професійної 
підготовки, практико орієнтоване навчання, що передбачає 
взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки 
кваліфікованих кадрів певного профілю із обов'язковими 
періодами виробничого навчання й виробничої практики, що 
проваджується на базі підприємств, установ, організацій, та 
передбачає зміцнення зв’язків навчання з виробництвом

Що таке Дуальна 
форма освіти?



Започаткування 
дуальної освіти?

• Коли: 60-ті роки ХІХ століття

• Де: Німеччина

• Виробниче навчання та практика – в 
умовах виробництва з використанням 
потенціалу підприємства

• 30-40 % теоретичних занять

60-70 % практичних занять

Теорія 
Практика



Переваги дуальної форми освіти:
✓ підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки робітничих 
кадрів
✓ подолання розриву між теорією та практикою, освітою та виробництвом
✓ підвищення якості підготовки кадрів
✓ врахування конкретних вимог роботодавців до змісту та якості професійної 
освіти
✓ високий рівень працевлаштування учнів
✓ навчання учнів під час трудової діяльності
✓ залучення   кваліфікованого  персоналу з виробництва до педагогічної 
діяльності (інструктори, викладачі)
✓ співпраця між державним та недержавним сектором економіки, соціальне 
партнерство
✓ додаткові фінансові надходження в закладах професійної (професійної-
технічної) освіти

✓ ✓✓



Підстави для впровадження 
дуальної освіти

• Середньостроковий план пріоритетних дій уряду на період 2017-2020 рр., розділ ІІІ
«Розвиток людського капіталу», підрозділ 8: «Модернізація професійно-технічної освіти»
• Закон України «Про освіту» ( передбачена дуальна форма освіти )
• Про дослідно-експериментальну роботу Всеукраїнського рівня «Професійна підготовка
кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» (наказ
МОН України від 16.03.2015 р. № 298).

• Наказ МОН України від 23.06.2017 р. № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми
навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

• Наказ МОН України від 15.05.2018 р. № 473 «Про розширення переліку закладів
професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження елементів дуальної форми
навчання »

• МОН розроблено план заходів для реалізації примірного Положення про впровадження
елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників та
примірний Договір про дуальну форму навчання

Проект реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Федерації роботодавців
України, Інституту професійних кваліфікацій та у партнерстві з Фондом імені Фрідріха Еберта



№ 

з/п

Регіон Кількість закладів 

освіти, що 

впроваджують 

дуальну форму 

навчання

Кількість 

професій за 

дуальною 

формою навчання

Кількість підприємств, 

залучених до 

впровадження дуальної 

форми навчання

2018-

2019

2019-

2020
2018 2019 2018 2019

1 Вінницька 15 18 41 33 287 80

2 Волинська 8 9 9 11 12 13

3 Дніпропетровська 12 21 14 28 16 27

4 Донецька 12 19 18 18 20 20

5 Житомирська 5 15 8 19 12 19

6 Закарпатська 3 9 3 10 10 25

7 Запорізька 11 14 19 21 25 25

8 Івано-Франківська 3 7 4 9 5 10

9 Київська 8 15 10 10 27 17

10 Кіровоградська 7 13 7 13 11 19

11 Луганська 6 11 6 9 8 39

12 Львівська 30 46 34 38 80 125

13 Миколаївська 4 2 4 4 11 6

14 Одеська 6 10 7 11 19 28

15 Полтавська 2 7 2 8 5 14

16 Рівненська 4 8 4 17 11 27

17 Сумська 11 13 14 14 54 40

18 Тернопільська 2 10 3 12 7 25

19 Харківська 10 13 15 22 22 33

20 Херсонська 2 6 3 7 3 13

21 Хмельницька 11 13 16 14 30 22

22 Черкаська 3 7 3 11 6 14

23 Чернівецька 2 4 2 4 18 20

24 Чернігівська 2 13 2 11 3 29

25 м. Київ 19 24 28 39 117 147

Всього
198 327 114 393 810 837

Упровадження елементів 

дуальної форми навчання

в сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти

у 2018-2020 p. навчальних 

роках з урахуванням 

проектних пропозицій





Результати

Відбувся перший випуск у 3 експериментальних групах, який засвідчив:
- Високий рівень працевлаштування                   – до 97%
- Підвищення якості професійної підготовки     на 12-17%
- Додаткові фінансові надходження                     – до 50 тис. грн. в кожному ПТНЗ
- зменшення витрат на комунальні послуги та витратні матеріали

Зміни

Основні зміни, які відбулися в організації при запровадженні:
• Зміна співвідношення  навчального часу:  теоретичне навчання – 30%, 

виробниче навчання та виробнича практика - 70% навчальних годин
• Впровадження блочно-модульна система: модуль теорії на базі закладу 

професійно-технічної освіти, модуль практики  на базі підприємств, установ, 
організацій

• Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до реальних 
показників професійної підготовки, підтвердженої в умовах виробництва

→

→



Впровадження елементів дуальної форми навчання виявило 

ряд проблем, а саме:

➢ невирішеність питання щодо податкових пільг та преференцій роботодавцям-учасникам для

забезпечення оплати праці учням закладів освіти, як позаштатним працівникам підприємств, та

наставникам.

➢ професії з підвищеною небезпекою та технологічно складні передбачають вікові обмеження не

менше 18 років для допуску до робочого місця;

➢ навчальні групи чисельністю 25-30 учнів, як правило, здійснюють навчання на базі кількох

підприємств, що вимагає синхронізації виконання освітніх програм та впливає на графік

освітнього процесу;

➢ професії, які потребують формування умінь та навичок з багатьох технологічних операцій

(зокрема при інтеграції професій), вимагають великої кількості багатофункціональних робочих

місць;



➢ професії, які потребують формування умінь та навичок з багатьох технологічних операцій

(зокрема при інтеграції професій), вимагають великої кількості багатофункціональних робочих

місць;

➢ здобуття робітничих професій на базі 9 класів з паралельним отриманням повної загальної

середньої освіти потребує тривалого терміну навчання для реалізації вимог Стандартів

професійної та загальної середньої освіти ;

➢ невеликі підприємства не в змозі забезпечити в повному обсязі виконання вимог освітніх

програм на власній базі, що потребує створення регіональних навчально-практичних центрів

галузевого спрямування;

➢ працівники підприємств – наставники, які залучаються до навчання, потребують додаткового

навчання з основ методики викладання та психолого-педагогічної підготовки;



Перспективи впровадження

• 2017-2018 н.р. – впровадження системи в 52 закладах професійно-технічної освіти 
в 25 регіонах  за 54 професіями

• внесено зміни до змісту освіти та графіку навчально-виробничого процесу 
відповідно до запитів роботодавців з урахуванням вимог державних стандартів з 
конкретних робітничих професій;

• Розроблено та затверджено 61 освітній стандарт, що сприяє впровадженню 
елементів дуальної форми навчання

• Розширення кількості закладів ПТО, переліку професій для  упровадження 
елементів дуальної форми навчання у 2018-2019 н.р. у понад 100 закладів освіти та 
збільшення переліку робітничих професій за якими здійснюється підготовка з 
елементами дуальної форми навчання. 

!



Дякуємо за увагу!

ukrpto@i.ua


