
Міжнародна науково-практична конференція «Дуальна форма 

здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження 

пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти 

України» 

 

Відповідно до Плану проведення наукових конференцій з проблем 

вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2020 

р. 22 жовтня п.р. у Науково-методичному центрі вищої та фахової 

передвищої освіти в партнерстві з Фондом ім. Фрідриха Еберта відбудеться 

онлайн Міжнародна науково-практична конференція «Дуальна форма 

здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного  

проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти України». 

 

Форма участі у конференції: 

- публікація матеріалів; 

- публікація матеріалів та усна доповідь; 

- усна доповідь. 

 

Мета конференції: 

аналіз проблем упровадження підготовки фахівців за дуальною 

формою в закладах освіти – учасників пілотного проєкту; визначення засад, 

напрямів, завдань, механізмів упровадження підготовки фахівців у закладах 

вищої та фахової передвищої освіти України за дуальною формою; 

імплементація концепції дуальної освіти в освітній процес закладів освіти.  

 

Основні питання, що пропонуються до обговорення: 

Аналіз проблем, що виникли під час упровадження підготовки 

фахівців за дуальною формою в закладах освіти – учасників пілотного 

проєкту. 

Механізм упровадження підготовки фахівців у закладах вищої та 

фахової передвищої освіти України за дуальною формою. 

Нормативно-правове забезпечення впровадження дуальної форми 

здобуття освіти.  

Яким бути навчально-методичному забезпеченню дуальної форми 

здобуття освіти.  



Проблеми організації практичної частини дуальних навчальних 

програм. 

Викладач та наставник у системі підготовки фахівців за дуальною 

формою.  

Дуальна освіта: навчання і робота – два в одному. Вимоги до 

підприємств, залучених до підготовки фахівців за дуальною формою. 

Досвід упровадження дуальної освіти в українських закладах освіти.  

Міжнародний досвід підготовки фахівців за дуальною формою.  

 

Календар міжнародної конференції:  

- прийом тез доповідей – до 1.10. 2020 на електронну адресу: 

nmc.vfpo@ukr.net  

- робота конференції – 22 жовтня 2020 р. з 10.00 (онлайн). 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, німецька. 

Буде забезпечено синхронний переклад.  

 

Учасники Конференції отримають Сертифікат учасника, доступ до 

презентацій та збірника тез. 
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