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Дуальна форма здобуття вищої освіти – 

це спосіб здобуття освіти  здобувачами денної форми, що передбачає
поєднання навчання в Миколаївському національному аграрному університеті
з навчанням на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях
для набуття певної кваліфікації на основі відповідних договорів.

Дуальна форма здобуття освіти реалізує студентоцентрований підхід шляхом
орієнтації на задоволення очікувань здобувачів вищої освіти щодо успішної
роботи за фахом.

Основними завданнями здобуття вищої
освіти за дуальною формою є:

підвищення якості підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог
ринку праці і потреб підприємств шляхом:

підвищення конкурентоздатності випускників МНАУ, скорочення періоду
їх адаптації до професійної діяльності;
зміцнення механізму, що забезпечує інтегрування освіти, науки і
практичної діяльності в усіх галузях економіки завдяки досягненню
спільного ефекту та прискореному обміну знаннями та інноваціями.

- модернізації змісту та способів реалізації практичної складової освітнього
процесу;
- підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання;
- посилення ролі підприємств у системі підготовки фахівців на всіх етапах від
участі у формуванні змісту освітніх програм до оцінювання результатів
навчання;



Нормативно-правові та регулятивні
документи дуальної форми здобуття освіти

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, схвалена розпорядженням 
КМУ від 19.09.2018 № 660-р.

Перелік закладів фахової передвищої та вищої освіти для впровадження упродовж 2019-2023 року 
пілотного проєкту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за обраними 
спеціальностями, затверджений наказом МОН від 15.10.2019 р. №1296 (у редакції наказу МОН від 
07.11.2022 р. №989.)

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Миколаївському 
національному аграрному університеті.

Положення про відділ дуальної освіти.

Онтологія дуальної освіти: досвід Німеччини та України.

ТОВ СП «НІБУЛОН»

АТ КБ «ПРИВАТ БАНК»

ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»
ТОВ СП «ПІВДЕННА АГРАРНО-ЕКСПОРТНА 

КОМПАНІЯ»

ФГ «АГРОЛАЙФ»

Підприємства-партнери

АТ КБ «ПРИВАТ БАНК»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAef8oVEvfE3HB8&id=5E8999F54A87BB53%212547&cid=5E8999F54A87BB53&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp
https://www.mnau.edu.ua/files/dostup/educational-process/pol-pro-viddil-dual-osv.pdf
https://www.mnau.edu.ua/files/dostup/educational-process/pol-pro-por-org-dualn-navch.pdf
https://www.mnau.edu.ua/files/dostup/educational-process/pol-pro-por-org-dualn-navch.pdf
https://mon.gov.ua/ua/news/ontologiya-dualnoyi-osviti-dosvid-nimechchini-ta-ukrayini


Співпраця з підприємствами-партнерами
щодо здобуття вищої освіти за дуальною
формою

Дуальне навчання, як форма здобуття освіти, заснована на тісній взаємодії
підприємств (організацій, установ) та закладу освіти на основі соціального
партнерства між виробництвом та освітою, де обидві сторони виступають
рівноправними партнерами. 



У листопаді 2022 р. Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр
вищої та фахової передвищої освіти ініціювали проведення Міжнародної конференції
«Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми 3-го року запровадження
пілотного проекту у закладах вищої та фахової перед вищої освіти України». 

На форумі виступив керівник дуальної освіти, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївського національного аграрного університету Олександр Біліченко, з
доповіддю на тему: «Досвід упровадження дуальної форми здобуття освіти в
Миколаївському МНАУ».

НОВИНИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

За результатами конференції видано збірник матеріалів.



СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 
 

Нещодавно кафедрою обліку і оподаткування  Миколаївського національного 

аграрного університету було проведено навчальну Zoom-конференцію із 

стейкхолдером – керівником ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Миколою 

Логвіновим. Серед учасників заходу були здобувачі освіти та викладачі провідних 

вищих навчальних закладів України. В ході зустрічі директор теплопостачального 

підприємства розповів про особливості роботи ОКП  «Миколаївоблтеплоенерго», 

його структуру, специфіку діяльності та різноманітні нюанси функціонування 

бухгалтерської сфери.  

Микола Юрійович наголосив на тому, що підприємство відкрите до співпраці та 

зацікавлене у працевлаштуванні молоді, тому успішно співпрацює з МНАУ з 

підготовки фахівців  за дуальною формою здобуття вищої освіти. 

Стейкхолдер закликав здобувачів вищої освіти долучатися до співпраці з ОКП 

«Миколаївоблтеплоенерго», що надасть можливість практично застосувати отримані 

знання, фахові  компетентності та адаптуватися в умовах професійної діяльності. 
 

 

                



КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
НА ДУАЛЬНУ ОСВІТУ
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