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Учасники конференції констатують
актуальність питань щодо наближення
змісту освіти до вимог ринку праці та
зазначають необхідність послідовної та
системної роботи по впровадженню при-
нципів дуальної освіти в систему підго-
товки фахівців в Україні, вважаючи цей
напрям роботи відповіддю на ті виклики
які стоять сьогодні не лише перед систе-
мою освіти, а й перед економікою і сус-
пільством в цілому. Дуальна освіта дає
можливість оптимально поєднати набут-
тя теоретичних знань та практичних
навичок, підвищує шанси випускників
отримати перше робоче місце; забезпе-
чує безперервну модернізацію змісту
навчальних програм та гарантує здобуття
сучасного рівня освіти, шо в свою чергу
сприяє економічному розвитку країни. 

Учасники конференції виокремили

основні напрями роботи щодо впровад-
ження принципів дуальної освіти в
Україні, а саме: 
� Налагодження сталих партнерських

зв’язків навчальних закладів та вироб-
ництвами/закладами/організаціями;

� Формування системи незалежної
оцінки

� Розробка та впровадження механізмів
погодження навчальних програм с
партнерськими виробництвами/
закладами/організаціями;

При цьому наголошується на необхід-
ності реалізації цих підходів на всіх освіт-
ніх рівнях – від професійно-технічної до
вищої професійної освіти. З метою реалі-
зації принципів дуальної освіти учасники
конференції ухвалили «Дорожню карту з
впровадження дуальної освіти в Україні»

РЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДУАЛЬНА
ОСВІТА ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ, ЩО
СТОЯТЬ ПЕРЕД СУЧАСНОЮ СИСТЕМОЮ

УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ»
18-19 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ

Дорожня карта щодо впровадження принципів дуальної освіти в Україні
18-19 вересня 2014 року

ПЛАН заходів («дорожня карта»)
«Щодо впровадження принципів дуальної освіти в Україні»

Мета дорожньої карти по
впровадженню дуальної освіти 

Дуальна освіта покликана наблизити
систему освіти до вимог ринку праці,

створити можливості надання сучасних
компетенцій випускникам навчальних
закладів, та підвищити конкурентоспро-
можність як випускників навчальних
закладів, так і самих навчальних закладів
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в умовах глобалізації освітніх  процесів. 
Дорожня карта представляє собою

план першочергових заходів, спрямова-
них на поширення інформації щодо
можливостей дуальної освіти, створення
умов її впровадження в Україні, форму-
вання платформи для стійких зв’язків
між сферою освіти та підприємствами
через безпосередню участь у процесі
навчання, та створеної системи незалеж-
ної оцінки кваліфікацій, закладення
умов для інвестування в освіту. 

Мета системи дуальної освіти– набли-
зити якість підготовки фахівців до потреб
сучасної економіки та вимог ринку
праці, створення можливостей для
навчальних закладів надавати випускни-
кам найсучаснійші компетенції та квалі-
фікації. 

Завдання/цілі:

а) забезпечити участь представників
ринку праці в розробці професійних та
освітніх стандартів/навчальних програм
професійної підготовки та оцінюванні
результатів навчання учнів/студентів від-
повідно до кваліфікаційних вимог;

б) забезпечити можливість проходжен-
ня практичної підготовки/ стажування
студентів на підприємствах;

в) удосконалити механізми фінансу-
вання підготовки фахівців за програма-
ми, погодженими зі стороною робото-
давців

г) поширити кращу практику/досвід
співпраці між навчальними закладами та
підприємствами/роботодавцями

Заходи
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