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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення про дуальну форму навчання в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті (далі  – Положення) є основним 

нормативним документом, що регламентує організацію та проведення 

дуальної форми навчання в Ізмаїльському державному гуманітарному 

університеті (далі  – Університет) відповідно до законодавства України та 

стандартів вищої освіти.  

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 

інноваційну діяльність», Закону України «Про професійний розвиток 

працівників», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, правові 

гарантії їх діяльності освіту», «Концепції підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 19.09.2018 р. № 660- р., інших нормативних документів, що 

визначають правові засади в системі вищої освіти. 

1.3. Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що 

передбачає поєднання навчання осіб у закладах вищої освіти з навчанням на 

робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття 

певної кваліфікації обсягом від 25 до 60 відсотків загального обсягу 

освітньої програми, на основі договору. 

1.4. Метою провадження дуальної форми здобуття освіти є підвищення 

якості підготовки здобувачів освіти до професійної діяльності.  

Основними завданнями навчання за дуальною формою здобуття освіти 

є:  

-  зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу 

із забезпеченням досягнення результатів навчання, визначених відповідним 

стандартом освіти та освітньою програмою;  

-  забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення та взаємовпливу 

різних систем (наука і освіта, наука і виробництво чи громадський сектор) 

для впровадження важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти;  

-  підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог 

ринку праці та забезпечення національної економіки кваліфікованими 

фахівцями;  

-  посилення ролі роботодавців та профоб’єднань у системі підготовки 

фахівців від участі у формуванні змісту освітніх програм до оцінювання 

результатів навчання;  

-  модернізація змісту освіти з метою його приведення у  відповідність 

до вимог ринку праці; 

-  підвищення конкурентоздатності випускників закладів освіти в 

умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді;  

-  скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;  

-  підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.  



1.5. Підготовка фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти 

передбачає встановлення рівноправного партнерства Університету, роботодавців та 

роботодавців та здобувачів вищої освіти з метою набуття здобувачами вищої 

освіти досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах 

професійної діяльності.  

 

2. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ОСВІТИ В 

УНІВЕРСИТЕТІ 
2.1. Ініціювати переговори щодо організації дуальної форми здобуття освіти 

можуть як Університет, так і роботодавці. Здобувачі освіти можуть сприяти 

налагодженню співпраці між Університетом та роботодавцями. 

2.2. Університет приймає рішення про впровадження дуальної форми 

здобуття освіти з урахуванням потреб ринку праці, визначає перелік освітніх 

програм, за якими навчання за дуальною формою здобуття освіти є доцільним, та 

укладає двосторонні договори з роботодавцями про співпрацю в організації 

дуальної форми здобуття освіти. 

2.3. Дуальна форма здобуття освіти здійснюється відповідно до освітніх 

програм. Особливості організації освітнього процесу за дуальною формою 

здобуття освіти відображаються в індивідуальних навчальних планах здобувачів, 

навчальному плані та, за необхідності, в освітній програмі, програмах навчальних 

дисциплін. 

2.4. Університет відповідає за реалізацію освітньої програми в повному 

обсязі. Роботодавець, що є партнером в організації дуальної форми здобуття освіти, 

відповідає за реалізацію програми навчання на робочих місцях.  

2.5. В організації дуальною форми здобуття освіти беруть участь 

роботодавці, які мають матеріально-технічну базу та кадрові ресурси для 

забезпечення практичного навчання на робочих місцях за відповідною освітньою 

програмою. 

2.6. Університет має право організовувати дуальну форму здобуття освіти 

для здобувачів, які  виявили особисте бажання та пройшли відбір у роботодавця.  

2.7. Процедуру відбору здобувачів дуальної форми здобуття освіти погоджує 

роботодавець та заклад освіти. 

2.8. Заклад освіти має право організовувати дуальну форму здобуття освіти 

спеціально сформованих груп чи окремих здобувачів освіти з метою забезпечення 

їх індивідуальних навчальних планів та/або індивідуальних освітніх траєкторій.  

2.9. Навчальне навантаження здобувача освіти розподіляється між навчанням 

в Університеті освіти та на робочому місці на підприємстві/установі/в організації 

залежно від особливостей освітньої програми.  Для організації здобуття освіти за 

дуальною формою використовують різні моделі поділу навчального навантаження, 

які охоплюють, але не обмежуються такими: 

- модель поділеного дня: кілька годин впродовж дня навчання відбувається в 

закладі освіти, кілька годин – на робочому місці на підприємстві/установі/в 

організації; 



- модель поділеного тижня: кілька днів впродовж тижня навчання 

відбувається в Університеті освіти, а впродовж іншої частини тижня – на 

місці; 

-  блочна модель: навчання в Університеті та на робочому місці 

відбувається за блоками (1 блок – це один чи декілька тижнів, місяців, 

семестр); 

-  часткова модель: частина теоретичного навчання покривається за 

рахунок  навчання у навчально-практичних центрах; 

- змішана модель: кілька моделей поділу навчального навантаження 

можна застосовувати впродовж всього періоду навчання. 

2.10. За потреби під час організації навчання за дуальною формою 

здобуття освіти різні моделі в межах однієї програми можна поєднувати. 

2.11. Практичне навчання на робочих місцях є складовою освітньої 

програми, обліковується у кредитах ЄКТС і має становити від 25% до 60% 

від загального обсягу кредитів, визначеного освітньою програмою. Ці 

обмеження слід застосовувати до здобувачів, які опановують всю освітню 

програму за дуальною формою здобуття освіти. В інших випадках, обсяг 

навчання на робочому місці визначають навчальним планом. Контроль за 

виконанням програми практичного навчання на робочому місці спільно 

здійснюють роботодавець і заклад освіти. 

2.12.  Контроль виконання індивідуального навчального плану та 

оцінювання результатів навчання здобувачів освіти за дуальною формою  

здобуття освіти здійснюють Університет спільно із роботодавцем відповідно 

до Положення про організацію освітнього процесу Університету та вимог 

освітньої програми. 

2.13.  Атестацію осіб, які здобувають освіту за дуальною формою, 

здійснюють  відповідно до вимог освітньої програми. Із роботодавцем 

погоджують тему та завдання кваліфікаційної роботи. Представники 

роботодавця можуть бути введені до складу атестаційної екзаменаційної 

комісії закладу освіти. 

2.14. Інформація про здобуття освіти за дуальною формою 

(зазначається у додатку до диплома європейського зразка).  

 

3. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА 

НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

3.1. Після підтвердження роботодавцем готовності забезпечити 

навчання на робочому місці конкретному здобувачеві, Університет готує 

тристоронній договір про здобуття освіти за дуальною формою і спільно із 

здобувачем освіти та роботодавцем розробляє та погоджує індивідуальний 

навчальний план здобувача освіти.  

3.2. Підставами для переведення здобувача освіти на дуальну форму 

здобуття освіти є заява здобувача освіти або, у разі недосягнення ним 

повноліття, заява одного з батьків чи інших законних представників, та 

підписання тристороннього договору за результатами відбору здобувачів на 

навчання за дуальною формою здобуття освіти.  



3.3. Рекомендовано укладання тристороннього договору про здобуття освіти 

за дуальною формою, який деталізує права та обов’язки Університету, роботодавця 

та здобувача освіти.  

3.4 Навчання за дуальною формою здобуття освіти передбачає укладання 

роботодавцем із здобувачем освіти трудового договору. 

3.5. Переведення здобувачів освіти  на дуальну форму здобуття освіти 

здійснюють, зазвичай, до початку навчального семестру, або впродовж першого 

місяця від його початку. 

3.6. У разі переведення здобувача освіти на дуальну форму здобуття освіти 

чи передчасного припинення дії договору про дуальну форму здобуття освіти за 

здобувачем освіти зберігається джерело фінансування здобуття освіти. 

3.7. У разі зарахування здобувача освіти на дуальну форму здобуття освіти чи 

передчасного припинення дії договору про здобуття освіти за дуальною формою за 

здобувачем зберігається право на отримання стипендії та інших соціальних 

гарантій. 

3.8. Для забезпечення здобувачеві освіти умов для виконання освітньої 

програми та індивідуального навчального плану протягом періоду здобуття освіти 

за дуальною формою тристоронній та трудовий договори можуть переукладатися зі 

зміною роботодавця у випадках:  

- якщо таку можливість передбачено договором; 

- у разі ліквідації підприємства/установи/організації; 

- у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачених у 

тристоронньому договорі. 

3.9. Здобуття освіти за дуальною формою може передбачати навчання на 

робочому місці у кількох роботодавців в рамках однієї програми. 

 

4. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ 

ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

4.1. Для Університету: 

4.1.1. Після прийняття рішення про впровадження дуальної форми здобуття 

освіти Університет приймає відповідні внутрішні документи, призначає особу 

(осіб), що виконуватиме обов’язки координатора від закладу освіти, створює (за 

потреби) відповідні структурні підрозділи. 

4.1.2. Обов'язки координатора від закладу освіти: 

-  організовує пошук та попередній відбір роботодавців, діяльність яких 

відповідає профілю відповідних освітніх програм і може забезпечити  набуття 

здобувачами освіти програмних результатів навчання; 

-  ініціює та реалізує переговорний процес з роботодавцями щодо спільного 

впровадження дуальної форми здобуття освіти; 

-  готує та узгоджує двосторонні договори про співпрацю з роботодавцями 

щодо партнерства в організації дуальної форми здобуття освіти;  

-  проводить роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти щодо 

особливостей та переваг дуальної форми здобуття освіти; 



-  координує організацію відбору  здобувачів освіти, що  бажають 

перейти на дуальну форму здобуття освіти, та погоджує їх персональний 

склад з роботодавцями; 

-  організовує обговорення із роботодавцями змісту відповідних 

освітніх програм щодо відповідності професійним стандартам та вимогам до 

компетентностей майбутніх фахівців; 

-  ініціює і контролює створення та узгодження програми навчання на 

робочих місцях; 

-  ініціює та контролює створення індивідуальних робочих навчальних 

планів, що відображають особливості дуальної форми здобуття освіти; 

-  готує та узгоджує з усіма сторонами договори про дуальну форму 

здобуття освіти; 

-  забезпечує неперервну комунікацію між усіма сторонами для 

усунення проблемних питань в організації навчання, що можуть виникати; 

-  ініціює та контролює призначення куратора для кожного здобувача 

освіти за дуальною формою здобуття освіти; 

-  координує роботу осіб, які виконують обов'язки кураторів; 

-  бере участь в аналізі результатів навчання здобувачів освіти за 

дуальною формою здобуття освіти, вносить пропозиції щодо поліпшення 

якості підготовки. 

4.1.3. Обов'язки куратора: 

-  складає індивідуальний навчальний план здобувача освіти, 

враховуючи потреби (вимоги) роботодавця;  

-  забезпечує поточний контроль за виконанням індивідуального 

навчального плану; 

-  підтримує постійну комунікацію із здобувачем освіти та 

представниками роботодавця (зокрема, наставником) з метою своєчасного 

вирішення поточних питань та забезпечення виконання  індивідуального 

навчального плану  в повному обсязі; 

-  за потреби може ініціювати внесення змін до індивідуального 

навчального плану в процесі навчання за дуальною формою здобуття освіти.  

Куратор звітує про результати своєї роботи перед координатором від 

закладу освіти. 

4.1.4. Університет, за потреби, надає своєчасну методичну допомогу з 

організації навчання на робочих місцях представникам роботодавця, 

задіяним в організації дуальної форми здобуття освіти. 

4.1.5. Університет може звертатися до роботодавця із запитом щодо 

стажування в його підрозділах науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладу освіти. 

4.1.6. Для забезпечення належної якості підготовки здобувачів освіти за 

дуальною формою заклад освіти має проводити регулярні зустрічі із 

роботодавцями (не рідше одного разу на рік) та організовувати зворотній 

зв’язок від здобувачів освіти за участі особи, що виконує обов’язки куратора, 

про відповідність результатів навчання на робочих місцях цілям та вимогам 

освітньої програми. 



4.1.7. Університет забезпечує можливість проведення спільного оцінювання 

результатів навчання здобувачів освіти за дуальною формою здобуття освіти за 

участі представників роботодавців-партнерів. 

4.2. Для роботодавця: 

4.2.1.  Роботодавець може вносити пропозиції щодо зміни змісту освітніх 

програм та оновлення навчальних планів, ініціювати створення нових освітніх 

програм. 

4.2.2. Роботодавець укладає тристоронні договори про дуальну форму 

здобуття освіти, трудові договори зі здобувачами освіти та погоджує відповідні 

індивідуальні навчальні плани. 

4.2.3. Роботодавець може призначати особу (осіб), що виконує обов'язки 

координатора від роботодавця, для забезпечення організаційно-методичного 

супроводу навчання за дуальною формою здобуття освіти та ефективної 

комунікації із закладом освіти. 

4.2.4. Координатор від роботодавця: 

-  відповідає за співпрацю із Університетом з питань узгодження (створення, 

перегляду та удосконалення) освітньої програми, за якою навчатимуть здобувачів 

освіти за дуальною формою здобуття освіти, та індивідуальних навчальних планів; 

-  бере участь у відборі здобувачів освіти, що бажають перейти на дуальну  

форму здобуття освіти за відповідними освітніми програмами; 

-  супроводжує навчання здобувача освіти на робочому місці відповідно до 

вимог освітньої програми та індивідуального навчального плану; 

-  забезпечує неперервну комунікацію із закладом освіти; 

-  здійснює контроль за розподілом та своєчасним переміщенням здобувачів 

освіти у структурних підрозділах підприємства/установи/організації; 

-  бере участь в аналізі результатів навчання здобувачів освіти за дуальною 

формою здобуття освіти, вносить пропозиції керівництву щодо поліпшення якості 

підготовки. 

4.2.5. Роботодавець призначає здобувачеві освіти особу, що виконуватиме 

обов'язки наставника, з найбільш досвідчених та кваліфікованих фахівців. 

4.2.6. Роботодавець створює умови для підвищення професійного рівня 

наставників. 

4.2.7. Роботодавець  забезпечує здобувачів освіти предметами та засобами 

праці, спецодягом. 

4.2.8. Роботодавець проводить інструктажі з техніки безпеки та охорони 

праці для здобувачів освіти на виробництві. 

4.2.9. Роботодавець може надавати можливість стажування на виробництві 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладу освіти. 

4.2.10. Роботодавець може пропонувати здобувачам освіти за дуальною 

формою укладання/продовження трудового договору після завершення здобуття 

освіти. 

4.2.11.  Наставник:  

-  здійснює керівництво навчанням здобувачів освіти у відповідності до 

програми практичного навчання на робочому місці та індивідуального навчального 

плану; 



- сприяє адаптації здобувача освіти до робочого місця на 

підприємстві/установі/в організації загалом; 

- бере участь у оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти 

відповідно до програми практичного навчання на робочому місці спільно з 

уповноваженими представниками закладу освіти; 

-  може проходити спеціальну методичну підготовку щодо здійснення 

керівництва навчанням здобувачів освіти на робочих місця, в тому числі, на 

базі закладу освіти.  

 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
5.1. Фінансування навчання за дуальною формою здійснюється 

відповідно до законодавства України. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
6.1. Положення затверджується вченою радою Університету і 

вводиться в дію наказом ректора Університету.  

6.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи 

Університету в межах своїх повноважень, що встановлені посадовими 

інструкціями.  

6.3. Зміни і доповнення до Положення розглядаються і затверджуються 

вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету. 

 

 

 

 

 

 

  



ДОДАТОК 1  

ДОГОВІР про організацію та проведення підготовки фахівця за дуальною формою 

здобуття вищої освіти  

м. Ізмаїл        «______»______________20__  

Заклад вищої освіти – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 

іменований в подальшому «Університет», в особі  ректора Кічука Ярослава 

Валерійовича, який діє на підставі Статуту університету, з одного боку, і 

________________________________________________________________ (назва 

підприємства, організації, установи тощо) іменоване в подальшому 

«Підприємство», в особі ____________________ (посада) 

______________________________________________________________, 

(прізвище, ініціали) що діє на підставі 

________________________________________________з (статут підприємства, 

розпорядження, доручення) іншого боку та студент 

___________________________________________, (ПІБ, курс, факультет, 

спеціальність, ОП, група) 

_______________________________________________________________________

__________ іменований в подальшому «Здобувач вищої освіти», разом іменовані 

надалі «Сторони», уклали цей договір про наступне  

1. Визначення термінів  

1.1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:  

Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає 

поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) 

з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для 

набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.  

Здобувач вищої освіти – особа, яка навчається у закладі у закладі вищої освіти на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.  

Фахівець – здобувач професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 

вищої освіти.  



Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка.  

2. Предмет Договору  

2.1. Предметом Договору є організація та проведення підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття вищої освіти.  

2.2. Сторони зобов’язуються спільно організовувати та здійснювати підготовку 

фахівців за дуальною формою навчання щодо студентів четвертого курсу 

бакалаврського та першого-другого року навчання магістерського рівня вищої 

освіти спеціальностей 

_____________________________________________________________ освітні 

програми _______________________________________________ кафедри 

___________________________________________________ Університету 

__________ форми навчання  

2.3. Мета Договору:  

2.3.1. Забезпечення взаємозв’язку та взаємовпливу різних систем для впровадження 

важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти.  

2.3.2. Розширення та удосконалення практичної частини програми із збереженням 

достатнього рівня теоретичної підготовки.  

2.3.3. Забезпечення якісного освоєння студентами освітньопрофесійної програми у 

відповідності з державними стандартами зі спеціальності 

_____________________________________________ освітньо-професійної 

програми ___________________________________, а також набуття ними 

практичних навичок роботи з 

________________________________________________________________ в 

«Університеті» та відділах.  

2.3.4. Підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку 

праці та забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців для національної 

економіки в умовах глобалізації.  

3. Строк та умови навчання  



3.1. Строк здобуття вищої освіти за дуальною формою навчання становить з 

«____»___________20__р. по «_____»_____________20___р.  

3.2.Режим навчання на підприємстві (в установі, 

організації)______________________________________________________  

3.3.Спеціальність___________________________________________, освітньо-

професійна програма» ____________________________________.  

3.4.Місце навчання на підприємстві (в установі, 

організації)______________________________________________________ 

(найменування структурного підрозділу підприємства, установи, організації, його 

місцезнаходження)  

4. Права і обов’язки сторін  

4.1. Підприємство зобов’язується:  

4.1.1. Визначити строки, місце (структурний підрозділ) та режим навчання на 

підприємстві, спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень). 

Призначити відповідального (керівника) за організацію та проведення занять та 

практики студентів з числа працівників підприємства. Видавати накази про 

проведення занять та проходження переддипломної практики.  

4.1.2. Надати здобувачу вищої освіти робоче місце, обладнане відповідно до правил 

і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії.  

4.1.3. Створити належні умови для виконання здобувачем вищої освіти програми 

навчання, не допускати залучення його до виконання робіт, які не відповідають 

такій програмі, здобутій спеціальності (кваліфікації) або професії 

(кваліфікаційному рівню).  

4.1.4. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці (вступний на робочому 

місці), навчати здобувачів вищої освіти безпечних методів праці.  

4.1.5. Надати здобувачу вищої освіти можливість користуватися спеціальною 

літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання 

програм, за винятком інформації, що становить охоронювану законом таємницю.  

4.1.6. У разі виконання здобувачем вищої освіти професійних робіт, передбачених 

програмою навчання за встановленими 



нормами________________________________________________________ (види 

робіт та їх обсяг) Забезпечити їх оплату на підставі трудового договору та акту 

здавання – приймання робіт.  

4.1.7. Не залучати здобувача вищої освіти до надурочних робіт та не направляти їх 

у відрядження, які не пов’язані з виконанням індивідуальної програми.  

4.1.8. Регулярно і своєчасно вносити в щоденник переддипломної практики 

здобувачів вищої освіти запис про виконання програми практики, вести контроль 

відвідування здобувачами вищої освіти об’єктів практики.  

4.2. Здобувач вищої освіти зобов’язується:  

4.2.1. Відповідально ставитися до виконання навчального плану згідно з графіком 

навчального процесу відповідно до цілей та завдань навчання на робочому місці.  

4.2.2. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.  

4.2.3. Сумлінно виконувати свої посадові обов’язки.  

4.2.4. Підтримувати постійний контакт з особою, відповідальної за виконання 

освітньої програми дуальної форми здобуття освіти, вчасно інформувати 

підприємство і Університет в разі виникнення проблемних питань.  

4.2.5. Дотримуватися правил охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і 

протипожежної охорони.  

4.2.6. Нести матеріальну відповідальність за обладнання та майно відповідно до 

укладеного договору.  

4.2.7. Своєчасно на належному рівні виконувати завдання, покладені на нього під 

час навчання на робочому місці, та індивідуальні завдання згідно з навчальним 

планом.  

4.2.8. Не розголошувати інформацію, що стала йому відома під час навчання на 

підприємстві, яка становить комерційну таємницю та є інформацією з обмеженим 

доступом.  

4.3. Університет зобов’язується:  

4.3.1. Забезпечити теоретичну підготовку, цілісність освітньої програми навчання, 

відповідність стандартам освіти та професійним стандартам, нести 

відповідальність за якість підготовки здобувача вищої освіти.  



4.3.2. Погоджувати з Підприємством програму дуальної форми освіти, строки 

проведення навчання на базі Підприємства, основні напрямки діяльності 

здобувачів вищої освіти під час проходження занять та переддипломної практики 

на базі Підприємства, кількість здобувачів вищої освіти, які направляються 

Університетом на Підприємство.  

4.3.3. Своєчасно, не пізніше, ніж за два тижні до початку занять та переддипломної 

практики, направляти на Підприємство списковий склад здобувачів вищої освіти, 

календарні терміни проведення навчання на базі Підприємства, а також додаткову 

інформацію за запитом Підприємства.  

4.3.4. Закріпити за кожною групою здобувачів вищої освіти керівників (кураторів) 

від Університету.  

4.3.5. Забезпечити здобувачів вищої освіти навчально-методичною літературою та 

матеріалами відповідно до цілей і завдань освітньої програми.  

4.3.6. Надавати працівникам Підприємства – керівникам занять та переддипломної 

практики здобувачів вищої освіти, своєчасну методичну допомогу в проведенні 

занять та практики.  

4.3.7. Спільно з підприємством визначати, розробляти і затверджувати навчальний 

план освітньої програми.  

4.3.8. Спільно з підприємством забезпечує узгодження змісту теоретичної та 

практичної частини програми.  

4.3.9. Координувати навчання здобувача вищої освіти на підприємстві та разом з 

представником підприємства приймати звіт з диферінційованою оцінкою про 

результати навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти та оцінювати 

результати.  

4.4. Права Університету:  

4.4.1. Здійснювати контроль проходження занять та практики студентів на 

Підприємстві.  

4.4.2. Направляти викладачів фахових дисциплін на стажування на Підприємство. 

4.5. Права Підприємства:  



4.5.1. Застосовувати до здобувачів вищої освіти під час занять та практики заходи 

дисциплінарного впливу при порушенні правил внутрішнього трудового 

розпорядку.  

4.5.2. Вносити пропозиції щодо можливого залучення здобувача вищої освіти на 

виробництві  

5. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів  

5.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність в рамках цього Договору в 

межах взятих на себе обов’язків і в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України.  

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим 

Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили.  

5.3. Спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 

переговорів з урахуванням прав та інтересів сторін.  

6. Порядок внесення змін до Договору та розірвання Договору  

6.1. Зміни до Договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не передбачено 

законом, шляхом укладення додаткової угоди. Додаткова угода до Договору є його 

невід’ємною частиною з моменту підписання її Сторонами.  

6.2. У разі виникнення обставин, які зумовлюють необхідність розірвання 

договору, сторона повинна повідомити про це в письмовій формі іншим сторонам 

не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору.  

6.3. Дія договору припиняється:  

6.3.1. У разі закінчення строку його дії.  

6.3.2. За згодою сторін.  

6.3.3. За ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії у разі порушення 

або невиконання іншою стороною його умов.  

7. Інші умови  

7.1. Цей Договір набирає чинності з «_____»___________20___р. та діє по 

«____»___________ 20___р.  

7.2. Цей Договір укладено при повному розумінні сторонами його умов у трьох 

ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для 



кожної із сторін. 7.3. Визначити відповідальним за виконання умов цього Договору 

від Університету_______________________________________________ (ПІБ, 

посада, телефон, ел. адреса).  

7.4. Визначити відповідальним за виконання цього Договору від 

Підприємства____________________________________________________________

_ (ПІБ, посада, телефон, ел. адреса)  

8. Реквізити сторін 

        Університет           Підприємство         Здобувач 

____________________         ____________________           ____________________ 

____________________         ____________________           ____________________ 

____________________         ____________________           ____________________ 

____________________         ____________________           ____________________ 

____________________         ____________________           ____________________ 

____________________         ____________________           ____________________ 

____________________         ____________________           ____________________ 

 

 

   

 


