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1. Загальвi полояtення

1.1, IJe Положення е основЕим нормативним документом, що визнача€ порядок
запровадження та органiзацii дуальЕоi форми здобl"ття вищоi освiти третього (ocBiTHbo-

На}КОВОГО) рiвня в Iнститрi бiоорганiчноi xiMi'i та яафтохiмii Нацiональноi академii Еаук
УкраiЪи (лалi - Iнститут).

1.2. .Щуальна форма здобуття вищоi освiти - це спосiб здобуrгя освiти здобувачами
денноi форми, що передбачае навчання на робочих мiсцях на пiдлриемствах, в установах або
органiзацiях для набуття певноi квалiфiкацii обсягом вiд 25 до бО вiдсоткiв зага,тьного обсягу
ocBiTHboi прогрalми на ocHoBi договору про здiйснення навчання за дуальною формою
здобуття освiти. Навчання на робочому мiсцi водпочас передбачае виконання посадових
обов'язкiв вiдповiдно до трудового договору.

1.3. Положення розроблено вiдповiдно до Законiв Украiни кПро ocBiry>, кПро вищу
ocBiry>, <Про науковУ i науково-техНiчну дiяльвiсТь>, <Про зайнятiсть населення)),
постанови Кму кпро затвердження Положення про порядок реалiзацii права на академiчну
мобiльнiсть>, Кодексу законiв про працю, Концепцii пiдготовки фахiвцiв за дуаJIьною
формою злобуття освiти та iнших нормати вно-правових aKTiB.

1.4. Метою провадження дуальвоi форми здобуття освiти с пiдвищення якостi
професiйноi пiдготовки здобувачiв освiти.

Основними завданнями навчання за дуальною формою здобутrя освiти с:
- удосконаJ.Iення практичноi складовоi освiтнього процесу iз забезпеченням

досягнення результатiв наrвчання. визначених вiдповiдним стандартом освiти та ocBiTHbo-
Еа}ТОВОЮ ПРОГРаI\.1ОЮ;

- забезпечеЕня взаемозв'язку, взаемопроникЕеIlня та взасмовпливу рiзних систем
(наука i ocBiTa, наука i виробництво) для впровадження вzlжливих змiн, спрямованих на
пiдвищення якостi освiти;

- пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв вiдповiдно до ремьних вимог ринку прачi:
- посилепня ролi роботодавцiв та профоб'елнань у системi пiдготовки

квалiфiкованих кадрiв - вiд участi у формуваннi змiсту освiтньо-наукових програм до
оцiнювання результатiв навчання;

- модернiзацiя змiсту освiти з метою його приведення у вiдповiднiсть сучасному
зм icry професiйноi лiяльностi ;

- пiдвищення конкурентоздатностi випускникiв закладiв освiти в умовах
глобалiзацii та сприяншI росту рiвня зайнятостi молодi;

- скорочення перiоду адаптацii випускникiв до професiйноi дiяльностi;
- пiдвищення мотивацii здобувачiв освiти до навчання.

1.5. У цьому Положеннi термiни вжито у такому значеннi:
КоорduнаtпоР dуальноzо навчання вid Iнсmumуrпу - посадова особа закладу освiти,

яка вiдповiдае за органiзацiю навчапня за думьною формою Здобl,rгя освiти та
призЕачаеться керiвником Iнститlту.

Коорduнаmор dyMbHozo навчання Bid суб|еюпа zоспоdарювання - посадова особа,
яка вiдповiдае за органiзацiйно-методичний супровiд навчаЕня за дуальною формою
здобlття освiти та призначаеться керiвником суб'екта гооподарювання.



КурапоР lуальноzО навчаннЯ - Еа}ково-педагогiчний працiвник Iнституту, який

контроJIюс виконання iндивiдуального навчального плану i програми практичного навчання

Еа робочомУ мiсцi за дуальноЮ формоЮ здобуггя освiти, якого призЕачае керiвник

Iнституry.
Насmавi;uК dya.,lbHozo навчанпЯ - квалiфiкований працiвник суб'екта

господарюваlЕНя, який контрОлюе виконаЕнЯ iндивiдуального нtlвчаUIьного плану здобувача

освiти на робочомУ мiсцi вiдповiдНо до 1rрограми практичного навчання на робочому мiсцi,

якого призначае керiвник суб'екта господарювавня.

Навчання за dумьною формою - це форма навчання, яка передбачае органiзацiю

освiтнього процесУ для здобувачiв освiти очноi форми навчання, що здiйснюсться на ocHoBi

встановленнЯ рiвноправногО партнерства IнститутУ та суб'екта господарювання, який

володiе рсlрсами, необхiдними для здiйснення практичного навчання здобувачiв освiти на

робочому мiсцi в посднаннi з виконашtям посадових обов'язкiв вiдповiдно трудового

договору, з метою набутгя останнiми досвiду практичного застосування компетентностей та

ix адаптацii в умовах реальноi професiйчоi дiяльностi.
Iншi термiни вжито у зЕачеЕнях, визначених законами Украiни <Про ocBiTy>, кПро

вищу ocBiTy>, <Про фа,хову передвищу ocBiTy> та iншими нормативно-правовими актами,

якi регутлоють вiдносини у сферi освiти та прачi.

2. Органiзацiя дуальноi форми здобуття освiти

2.1. Iнститlт приймас рiшення про впровадження дуальноТ форми здобуття освiти на

ocHoBi дослiджень ринку працi та визначас перелiк освiтньо-наукових програм, за якими

навчання за дуальною формою € доцiльни м.

2.2. Iнiцiювати переговори щодо органiзацii дуа.,тьноi форми здобутгя освiти мож}"ть

як суб'еюи господарюваЁця, так i здобувачi освiти. Здобувачi освiти можуть сприяти

нtшагоджеЕню спiвпрачi мiж Iнститlтом та суб'ектами господарювання.

2.З. Iнститут призЕачае координатора дуarльЕого навчання вiд установи для

забезпечецня органiзацii навч.lння за думьною формою та ефективноi KoMyHiKauii мiж BciMa

зацiкавленими сторонllми. В органiзацii дуальноi форми злобуття освiти беруть участь
суб'екти господарюванЕя, якi MaloTb матерiаllьно-технiчну базу та кадровi ресурси для

забезпечення практичного навчaшня на робочих мiсцях за вiдповiдною освiтньо-наlковою
програмою.

2.4. .Щiяльнiсть суб'екта господарювання щодо органiзацii практичного навчання

здоб}ъача вищоi освiти на робочому мiсцi пiд час дуальноi форми здобуття освiти не

потребуе лiцензування. Матерiально-технiчну базу та кадровi ресурси суб'скта

господарювання враховують пiд час оцiнюваrня вiдповiдностi ocBiTHbo-HaykoBoi програми

вимогам до акредитацii ocBiTHix програм та Умовам лiцензування ocвiTнboi дiяльностi.
2.5. Здобуггя вищоi освiти за дуальною формою здiйснюеться вiдповiдно до ocBiTHbo-

на}кових програ}.{ Iнститlту. Особливостi органiзацii освiтнього процесу за думьною
формою здобуття освiти вiдображzlються в iндивiдуа:lьних навчаJIьних планах здобlъачiв.



2.6. Iнститут вiдповiдае за реалiзацiю ocBiTHbo-HayKoBoi програми в повному обсязi.

Суб'ект господарювання, що е партнером Iнституту в органiзаuiТ дуальноi форми здобуття

вищоi освiти, вiдповiдас за реалiзацiю програми навчання на робочих мiсцях.

2.7. Iнститут мае пр€lво органiзрати навчilння за дуаJIьною формою для здобувачiв

вищоi освiти, якi навчаються за очною формою та виявили особисте бажання, а також

пройшли вiдбiр у суб'екта господарюванЕя. При переходi на дуа,rьну форму здобуття освiти

за здобувачем освiти зберiгаеться джерело фiнансування. стипендiя та пiльги. якщо TaKi с.

2.8. Процед)фу вiдбору здобувачiв освiти для навчання за дуальною формою

реалiзують суб'екти господарюванЕя спiльпо з Iнститутом.

2.9. Iнститут мае прirво органiзовувати навчання за дуаJIьною формою для груп чи

окремих здобрачiв освiти з метою забезпечення ix iндивiдуа,rьноi ocBiTHboi TpaeKTopii.

2.10. .Щля органiзацii здобуття за думьною формою використовують рiзнi моделi:

- iнтегрована модель - модель подiленого тижня: кiлька днiв впродовж тижня

навчання вiдбуваеться в Iнститугi, а впродовж iншоi частини тижня - на робочому мiсцi;
- блочна модель: навчання в Iнститутi та на робочому мiсцi вiдбувасться за блоками

(1 блок * це одиц чи декiлька тижнiв, мiсяцiв, семестр);

- часткова модель: частина теоретичного навчанЕя покриваеться за рахунок навчання

у навчально-прtlктичних центрах;
- змiшаrrа модель: кiлька моделей подiлу навчального навантФкення можна

застосовувати впродовж всього перiоду навчання.

2.11. Вiдносини мiж Iнститутом, суб'сктом господарювання та здобувачем вищоi
освiти з ycix питань оптимiзацii навчання за дуальною формою регулюють Положення МОН
Украiни про дуальну ocBiry, даrrе Положення, тристороннiй договiр про здобуггя освiти за

дуальною формою, договори та законодавчi акти.

2.12. Практичне навчilння на робочих мiсцях е складовою ocBiTHboi програми,

облiковуеться у кредитах еКТС i мае становити не менше 30% вiд загального обсягу
кредитiв, визначеного освiтньою програмою, Контроль за виконанням програми
практичного навчаЕня ца робочому мiсцi спiльно здiйснюють суб'ект господарювання i
Iнститут.

2.13. Пiдсlмкову атестацiю здобувача освiти за дуальною формою освiти здйснюють

у формi атестацiйного екзiш{ену, перелiк питань до якого погоджують iз суб'ектом
господарювання.

2.14. Iнформаuiя про здобуггя освiти за дуальною формою мае бути вiдображена у
докр{ентах про ocBiTy (академiчнiй довiдцi здобувача).

2.15. Iншi питання, пов'язанi з органiзацiею дуальноi форми здобуття освiти,
визначають Iнститут та суб'ект господарювання з урахуванням вимог законодавства
Украiни.

3. Порядок зарахування здобувачiв освiти на навчання за дуальною формою

3.1. Пiдставою для органiзацii Еавчання за дуаJIьною формою здобуття освiти с заява
здобувача освiти очноi форми або успiшне проходження здобувачем освiти процедури
вiлбору, яку реалiзують суб'екти господарювalння спiльно з Iнститутом, та пiдписання
тDистороннього договору i трудовоi yгоди.



з.2. Пiсля пiдтвердження суб'ектом господарювання готовностi забезпечити навчання
на робочому мiсцi конкретному здобувачевi, Iнститут готуе тристороннiй договiр про
здобугтя- освiти за дуальною формою i спiльно iз здобувачем освiти та суб'сктом
господарювання розробляе та погоджуе iндивiдуальний навчальний план здобувача освiти.

Якщо суб'ект господарювання, з яким укладецо тристороннiй договiр, не мас
потужностей, щоб забезпечити виконання частиЕи нtlвчаJIьного плану щодо навчання на

робочомУ мiсцi в повному обсязi, Iнститут та суб'ект r.O0подарювання можуть домовитись
про спiвпрацю з iпшими суб'ектами господарювання чи навчiIльними центами для
забезпечення здобувачевi освiти умов дJUI виконання ocBiTHbo-HayKoBoi програми та
iндивiдуального цлtlну.

3.3. Укладання тристороннього договору про дуальну форму здобуття освiти
передбачае укладаннЯ iз здобувачем освiти трудового договору (у письмовiй формi
вiдповiдно до cTaTTi 24 КЗпП).

3.4. ПереведенНя здобувачiВ освiти на Дуальну форму здобутгя освiти здiйснюсться,
як правило, до початкУ навчальногО семестру, або впродовж першого мiсяця вiд його
початку за накщом керiвника Iнституту.

3.5. Форма та змiст поточноi та пiдсумковоi атестацiй здобувачiв освiти визначае
Iнститут спiльно iз суб'ектом господарювання вiдповiдно до вимог освiтньо-науковоi
прогрalми.

3.6. У разi переведеннЯ здобрача освiти на навчання за дуальною формою чи
передчасЕого припиЕенЕя договору про дуальну форму здобl,ття вищоi освiти за
здобувачем зберiгаеться джерело фiнансування ocBiTHboi послуги (бюджет, контракт за
власнi кошти, контракт за кошти TpeTboi особи).

3.7. У разi переведення здобувача освiти, що навчаеться за кошти державного
бюджету, па навчiшця за дуальною формою чи передчасного припинення дii договору про
дуаlIьну форму здобуття освiти за здобувачем вищоi освiти зберiгаеться право на отримання
стипендii та iнших соцiальних гараrrтiй згiдно з чинним законодавством,

3.8. Здобуття освiти за дуа,lьною формою може передбачати навчання на робочому
мiсцi у KiJrbKox суб'ектiв господарювання в рамках однiсi програми.

4. Особливостi реалiзацii павчання за дуальною формою

4.|. !ля Iнстиryту:
4.1.1. Пiсля прийняття рiшення про впровадження дуа,''ьноi форми здобутгя освiти за

обраними освiтнiми прогр.мами Iнститlт приймае вiдповiднi внlтрiшнi документи,
призЕачае координатора навчаннЯ за дуальною формою вiд Iнституту, може створювати
необхiднi структурн i пiдроздiли.

4.1.2. Координатор ду!rльного навчання вiд Iнсти,l,уту:
- реалiзуе переговорпий процес з суб'ектами господарювання щодо спiльного

впровадження дуа,rьноi форми здобугтя освiти;
- 

_ 
готуе та узгоджуе двостороннi договори про спiвпрацю з суб'ектами

господарювilння щодо партнерства в органiзацii дуальноi форми здобуття освiти;



- органiзову€ обговорення iз суб'сктами господарювання змiсту вiдповiдних ocBiTHbo-

на}кових програJ\{ щодо вiдповiдностi професiйним стандартам та вимогам до
компетентностей майбутнiх фахiвцiв;

_ контролюе створення та узгодження програми навчilння на робочих мiсцях;
- контролюе створення iндивiдуальних робочих навчальних планiв, що вiдображають

особливостi дуальноi форми здобуття освiти;
- готуе та узгоджус з yciMa сторонами договори про дуальну форму здобуття вищоi

освiти;
- забезпечус неперервну комунiкацiю мiж yciMa сторон:lми для усунення проблемних

питанъ в органiзацii навчання, що можуть виникати;
- iнiцiюе та контролю€ призначення куратора для кожного здобувача освiти за

дуальною формою здобуття освiти;
- координуе роботу осiб, якi викон}тоть обов'язки KypaTopiB;

- контролюе проведення для здобувачiв вищоi освiти за дуальною формою
позапланового iнстрlктажу з безпеки життедiяльностi;

- бере участь в аналiзi результатiв навч.lння здобувачiв освiти за дуальною формою
здоб}"гтя вищоi освiти, вносить пропозицii щодо полiпшення якостi пiдготовки.

4. 1.3. КJратор дуа!тьного навчання:
- складае iндивiдуальний навча-пьяий план здобувача освiти, враховуючи потреби

(вимоги) суб'екта господарюв€lння;
- забезпечуе поточний контроль за виконаЕням iндивiдуа,тьного навчмьного плану;
- пiдтримуе постiйнУ комунiкацiЮ iз здобlъачем освiти та представниками суб'скта

господарюваIIня (зокрема, наставником) з метою своечасного вирiшення поточних питань та
забезпечення виконання iндивiдуыtьного навчаIльного цлану в повному обсязi;

- за потреби може iнiцiювати внесення змiн до iндивiдуального навчальног0 плану в
процесi нilвч lня за дуаБною формою здобуття освiти.

Куратор звiтуе про результати своеi роботи перед координатором вiд Iнституту.
4.1.4. IнстиryТ, за потреби, надае своечасНу методичцу допомогу з органiзацii

Еавчання на робочих мiсцях представникам суб'екта господарювання, задiяним в органiзацii
дуа:rьноi форми злобугтя освiти.

4.1.5. Iнститр може звертатися до суб'екта господарювання iз запитом щодо
стIDкуваIIЕя в його пiдроздiлах на}ково-педагогiчних працiвникiв.

4.1.6..ЩлЯ забезпеченнЯ ныrежноi якостi пiдготоВки здобlъачiВ освiти за дуаJIьною
формою Iнстиryт може проводити зустрiчi iз представниками суб'екта господарювання та
органiзовувати зворотнiй зв'язок вiд здобувачiв освiти за 1частi особи, що виконуе
обов'язкИ куратора, про вiдповiднiсть результатiв нrвчання на робочих мiсцях цiлям та
вимогаI\4 ocBiTHbo-HayKoBoi програми.

4.1.7. ТнститР забезпечуе можливiстЬ проведеннЯ спiльного оцiнювання результатiв
навчаЕня здобувачiв вищоi освiти за дуальною формою здобуття освiти за yracTi
представникiв суб'ектiв господарювання.

4.2. Щлlя суб'екта господарювання;
4.2.1. Суб'ект господарюванНя може звертатися до Iнститру з iнiцiативою щодо

впроваджеЕня дуальноi форми здобl,ггя освiти.



4.2.2. Суб'ект господарювання може вносити пропозицii щодо змiни змiсту ocBiTHbo-

наукових програм та оновлення навчальних планiв, iнiцiювати створення нових ocBiTHbo-
наукових програм у порядку, визначеному законодавством.

4.2.3. Суб'скт господарюваввя }кладае тристороннi договори про дуальну форму
здобуггя освiти. труловi логовори зi здобувачами освiти та погоджуе вiдповiднi
iндивiдуальнi навча.ltьнi плани.

4.2.4. Су6'ею господарюнання призначас координатора дуаJIьного навчання вiд
суб'скта господарюв{rння для забезпечення оргаяiзацiйно-методичного супроводу навчання
за дуальЕою формою здобуття освiти та ефективноi комунiкацii iз Iнститутом.

4.2.5. Суб'ект господарювання призначае здобувачевi освiти особу, цо виконуватиме
обов'язки наставника, з цайбiльш досвiдчених та квмiфiкованих фахiвцiв.

4.2.6. Суб'ект господарювання проводить необхiднi iнструктажi з технiки безпеки та
охорони прачi лля здобувачiв освiти на виробничтвi.

4.2.7. Суб'ект господарювання контролюе забезпечення здоб)ъача освiти необхiдними
предметами, засобами працi та спецодягом.

4.2.8. Суб'скт господарювання створюс р{ови для пiдвищення професiйвого рiвня
наставникiв, якi здiйснюють навчання здобувачiв освiти на робочому мiсцi.

4.2.9, Координатор дуального навчання вiд суб'скта господарювання:
- вiдповiдае за спiвпрацю iз Iнститугом з питань узгодження (створення, пер9гляду та

удосконалення) ocBiTHbo-HayKoBoi програми, за якою навчатимуть здобувачiв вищоi освiти
за думьною формою здобуття освiти, та iндивiдуальних навчальних планiв;

- бере участь у вiдборi здоб)ъачiв вищоi освiти, що бажають перейти на дуальну
форму здобутгя освiти за вiдповiдними освiтньо-науковими програN{ами;

- супроводжус навчанЕя здобувача вищоi освiти на робочому мiсцi вiдповiдно до
вимог ocBiTHbo-HayKoBoi програrrли та iндивiдуtlльного навчального плану;

- забезпечуе неперервну комlчiкацiю iз Iнститутом;
- здiйснюе контроль за розподiлом та сво€часним перемiщенням здобувачiв вищоi

освiти у структурних пiдроздiлах суб'екта господарювання;
- бере ylacTb в алалiзi результатiв навчання здобувачiв вищоi освiти за луальною

формою здобуггя освiти, вносить пропозицii керiвництву щодо полiпшення якостi
пiдготовки.

4.2. 1 0. Наставник дуального навчання:
- здiйснюе керiвництво навчанЕям здобувачiв вищоi освiти у вiдповiдностi до

прогрilldи практичного навчанЕя на робочому мiсцi та iядивiдуального IIавчiцьного rlлану;
- сприя€ адаптацii здобувача вищоi освiти до робочого мiсця;
- бере yracTb у оцiнюваннi результатiв навчання здобувачiв вищот освiти вiдповiдно

до програмИ практичЕогО навчаннЯ на робочомУ мiсцi спiльно з уповноваженими
предстalвниками Iнституry;

- може проходити спецiальну методичну пiдготовку щодо здiйснення керiвництва
навчанням здобувачiв вищоi освiти на робочих мiсця, в тому числi, на базi Iнституту.

4.2.11. Суб'ект господарювання може надавати можливiсть стажування на
виробництвi на}ково-педагогiчним працiвникам Iнституту.

4.2.|2. Су6'ект господарюдаЕItя може пропонувати здобувачам вищоi освiти за
дуальною формою 1кладмпя/продовження тDYдового договорч пiсля завершення навчання.



4. Фiнансове забезпечення

4.1. Фiнансування навчання за дуальною формою здiйснюють коштом державного
бюджету, коштоМ юридичIlих (фiзичних) осiб, коштом суб'ектiв господарювання та iнших
джерел, не заборонених законодtlвством.
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