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1. Загальнi положення

1.1. Положення про дуальЕу форr"rу здобуття вищоi освiти у Подiльському

_]ер/кавному аграрн -технiчному унiверситету (далi Положення) визначае порядок

запровадженнrI та рганiзацiю дуальноТ форми здобуття вищоi освiти (даrri -
-]ФЗВО) у Подiльському державному |рарно-технiчному унiверситету (далi -
r нiверситет, ПлТУ).
1.2. Положення розроблено вiдповiдно до Законiв УкраiЪи оПро ocBiTy> пПро

випIу ocBiry>>, <Про зайнятiсть населення>>, <<Кодексу законiв про працю Украiни>,

розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 19 вересня 2018 р. N9 660-р <Про

\--]\в&l€ння Концепцii пiдготовки фахiвцiв за дуЕIльною формою здобуття освiти>>,

, По;lоlкення про органiзацiю освiтнього процесу у ПДАТУ, з метою посиленЕя

практиtlноi складовоi пiдготовки здобувачiв освiти та забезпечення якостi освiти на

. piBHi су{асних вимог.

1.3. У цьому Положення термiни вжито у такому значеннi:

KoopduHamop dушtьно?о навчання Bid унiверсumеmу - посадова особа унiверситету,

яка вiдповiдае за органiзацiю навчання за дуzrльною формою здобуття освiти та

признача€ться ректором.

, KoopduHamop dуапьноео навчання Bid суб'екmа zоспоdарювання - посадова особа,

яка вiдповiдае за органiзацiйно-методичний супровiд навчання за дуaльною

форrrою злобуття освiти та призначаеться керiвником суб'скта господарювання.

1нiверситету, який контролю€ виконання iндивiдуального навчzLпьного плану

-т\-а]ьного навчання i програми практичного навчання на робочому мiсцi за

_i\ а-Iьною формою здобутгя освiти та призначаеться ректором.

Навчання за dуалtьною формою - це форма органiзацii освiтнього процесу для

з:обувачiв освiти денноi форми, що здiйснюсться на ocHoBi встановлення

рiвноправного партнерства унiверситету та суб'екта господарювання, що володiе

эес\ рсами, необхiдними для здiйснення рактичного навчання здобувачiв освiти на

робочому мiсцi в посднаннi з виконанням посадових обов'язкiв вiдповiдно до

тр},.]ового договору, з метою набуття останнiми досвiду прак ичного застосування



! ] }.{петентностей та ik адаптацii в умовах реаJIьн li професiйноi дiяльностi.

госпоiарювання, який керуе навчанЕям здобувачiв освiти на робочих мiсцях

з::повiдно до прогр и практичного навчаннrI на робочому мiсцi та призначаеться

герЬшrком суб' екта господарювання.

. - . :ерrtiни вжив€lються у значеннях, що визначенi Законом Украiни <Про ocBiTy>

- : ...-JI1\ILI НОРМаТИВНИМИ ДОКУМеНТаМИ.

l.-l. ,Щ,шtьна форма здобуття вищоi освiти - це спосiб здобуття освiти

з:,сбlъачами денноi форми, що передбачае навчання на робочому мiсцi на

- -_f ll€\tcTBax, в установах та органiзацiях для набуття певноi квалiфiкацiТ обсягом

.__ ]_< Bi:coTKiB до 60 вiдсоткiв заг€шьного обсяry освiтньоi програми на ocHoBi

-оговору. Навчання на робочоNry мiсцi передбачае виконання посадових обов'язкiв

- --oBi:Ho .]о трудового договору.

1,5. Jla-lbHa ocBiTa здiйснюеться на пiдставi договору мiж унiверситетом та

роботолавцем (пiдприемством, установою, органiзаIдiею тощо).

r.6. Мgгою впровадженЕя дуальноi форми здобуття вищоi освiти с пiдвищення

пtостi професiйноi пiдготовки здобувачiв освiти.

Основниrrи завданнями навчання за дуальною формою е:

. змirшення та удосконаленЕя практичноi складовоi освiтнъого процесу iз

збереiкенням достатнього рiвня теоретиtlноi пiдготовки ;

. забезпеченЕя взаемозв'язк}, взаемопроникнення та взаемовпливу рiзних систем

-:._.,: iocBiTa, наука i виробництво чи громадський сектор) дJuI впровадження

:.: ._.;.зli\ змiн, спрямованих на пiдвищення якостi вищоi освiти;

. -зilшення якостi пiдготовки фахiвцiв вiдповiдно до ре€rльн х вимог ринку працi

- 
= ...б ез печення нацiона-гrьноi економiки квалiфiкованими фахiвцями;

. _ _.:,i_lення ролi стейкхолдерiв-роботодавцiз та фахових об'еднань у системi

_ -_ отовки кваrriфiкованих кадрiв вiд формування змiсry ocBiTHix програм до

j--.--r вання результатiв навчання;

. ,: _ -зDнiзацiя змiсту вищоi освiти з метою приведення ix до вiдповiдностi

+часному змiсту професiйноТ дiяльностi;



|;rrпrrршlп рiвня конкурентоздатностi виrryскникiв закладiв вищоi освiти в
l

!Щ глобалiзацiI та сприяння росту рiвня зайнятостi молодi;
о СrороЧ€шrя перiоДу адаптацii випускникiв до професiйноi дiяльностi;
- - -.;1--теНня мотивацii здобувачiв вищоi освiти до навчання.

2. Органiзацiя дуальноi форми здобуття освiти
!-l, УЕiверситет приймае рiшення про впровадження душlьноI форми здобуття

шоfr' освiти на ocнoBi дослiджень ринку працi та визначае перелiк ocBiTHix

чрограч. зil якими навчання за дуzrльною формою е доцiльним.
а], РiшенЕя про запровадження дуальноi форми здобутгя вищоi освiти для Tiei
- - 'эi освiтньоi проГраМи' ВклюЧаЮчи ЗаТВерДженНя НорМаТиВНих ДокУментiв
-] ,:,.|]aться вченою радою унiверситету.

2-3, lЕiЦiюватИ органiзацiЮ навчання а дуЕtльною формою можуть суб'екти
- .,- _ _ -арювання та здобувачi вищоi освiти.

:,1, п:L\тУ признача€ координатора дуального навчання вiд унiверситету для
ЭбеЗПеqgННЯ ОРГаНiЗаЦii навчання за ду ьною формою та ефективноi комунiкацii
riT зgiмз зацiкавленими сторонами.

2-ý, Для органiзацii здобуття вищоi освiти за дуальною формою можна зашrIати
qб'ктiв господарювання, дiяльнiсть яких вiдповiдас профiлю вiдповiдних
-, , _-_lХ проI раМ i якi моЖуть забеЗпечитИ практичне навчання на робочих мiсцях

- 
- ;, -trб} вачiв освiти.

] п, Jiя--тьнiсть суб'екта господарювання щодо органiзацii практичного навчання
rдобrъача вищоi освiти на робочому мiсцi пiд час здобуття вищоi освiти за

- : .ьною формою не потребуе лiцензування.

:,-, З:обуття вищоi освiти за ду€tльн ю формою здiйснюеться вiдповiдно до
EBITED( програм з{lкJIаду вищоi освiти. осбливостi органiзацiТ освiтнього процесу
_.: _. аlЬНою формою вiдображаються в навч€tльних планах.

2-t. УнiВерситеТ вiдповiдае за реалiзацiею ocBiTHboi програми в повному обсязi.
31б'екГ господаРювання, що е партнером органiзацii дуальноi форми здобуття
rацоТ освiти, вiдповiдае за реалiзацiю програми навчання на робочих мiсцях,



а9. \-нiверситет мае право органiзову ати навчання за дуЕlльною формою для

-: -.1 .-чiв вишоi освiти, якi навчаються за денною формою та виявили особисте

Ьннч. а також пройшли вiдбiр у суб'екта господарюв€lння.

1l0. Прочелуру вiдбору здобувачiв вищоi освiти для на чання за ду€lльною

tryоюю реапiзують суб'екти господарювання спiльно iз ГIЩАТУ.
а ll.}-нiверситет мае право органiзову ати навчання за дучлльною формою дJIя

-: - :-i1 с|кте\lих здобувачiв вищоi освiти з метою забезпечення ik iндивiдуа_гrьноi

.,-: . -э,a,: тра€кторii.

}l]. .1rя органiзацii здобуття вищоi освiти за ду€lльною формою використовують

: ,_: ,.l _:e.-ti:

. -_-.]егрована м дель: модель подiленого тижня (кiлька днiв протягом тижня у
щrэтi вrrгцот освiти, iнша частина тижЕя - на робочому мiсцi);

. б--tо.шtа модель: навчання в yHiBepc lTeTi та на робочому мiсцi за блоками (2

TTrEi viсль, семестр);

- чilстковa модель: частина навчанЕя на робочому мiсцi покриваеться за

Щъ'Еок Еавчання у навч€rпьних центрах;

. irTmi_

' l3. tsiлrосини мiж унiверситетом, суб'ектом господарювання та здобувачем

@l швiти з ycix питань органiзацii навчання за ду€lльною формою реryлюють це

thтдешя. тристороннiй договiр про здобуття вищоi освiти за дуальною формою ,

iпп договори та законодавчi акти.

al{ <DopMy типового договору про здобуття вищоi освiти за дуальною формою
.- -::] _.-_,. вчена рада унiверситету.

: .5 -:.rтllчне навчаннrI на робочих мiсцях € складовою ocBiTHboi програми та

r ' : . _ ьсЯ \' кредитах СКТС, i мае становити не менше З0% вiд загапьного

',_ ; -. .TerltTiB. Контроль за виконанням програми практичного навчання на

| ,', - - - t . 1,1iсцi здiйснюють спiльно суб'скт господарювання i унiверситет.

Г$огрча ДФЗВО розробляеться вiдповiдним (профiльним) факультетом

шпýкоюю кафедрою) i погоджуеться з пiдприемством. Програма передбачае:



}rвшiаъностi, вiдповiдно до освiтньоi програми та iI компонентiв; набутгя

Рфъачами вищоi освiти практичного досвiду з урахуванням змiсту програIчIи

- --:-:,зюt фахiвцiв; поеднання набуття практичного досвiду на пiдприемствi та

- ; : - j---.-э з r нiверситетi.
--],. ::],la JФЗВО мас вiдповiдати потребам конкретного робочого мiсця та

lпточъати особливостi посадових обов'язкiв.

!-16. Облiк виконання обсяry ocBiTHboi прогрzlми за дуальною формою

r*,поtgгь вiдповiдно до Положення про органiзацiю освiтнього процесу в

]ццт}'. оцirповання результатiв навчанЕя здобувача вищоi освiти здiйснюе

р-qrrгет спiльно iз суб' сктом господарювання.

1l-. Пi:сrrrкову атестацiю здобувача вищоi освiти за дуальною формою
п*гпоtоть у формi захисту кваrriфiкацiйноi роботи (дипломного проекry) таlабо у

tЕЕiti тrестацiйного iспиry вiдповiдно до стандартiв вищоi освiти. Тематику

ЕriФiriадiftrоi роботи (дипломного проекry) або перелiк питань для атестацiйного

1rц к)юдкують iз суб'ектом господарювання.

Ll& -аrя органiзацii i проведення дуальноi форми здобуття вищоi освiти

- _ - _-: -. ] з пi:присмством розробляе та затверджуе програму ДФЗВО та термiни

-г't, " - т ::__-_Я НаВчання;

- - - - .-_.. з пi:приемством персон€lльний склад здобувачiв вищоi освiти;

- тт)ё цЕц(ши щодо органiзацii ДФзво та направлонЕя здобувачiв вищоi освiти

f тrттпрй€\rство;

- rfiTт.Jпo з пiшlриемством органiзовуе та проводить оцiнку загчLпьних та

тtпгr*тrк компетентностей здобувача вищоi освiти, веде облiк успiшностi за

FFшrою JФЗВо.



:. l а. .Jrя органiзацii i проведення ,,ЩФЗВО суб'ект господарювання:

. . :_]з_]&€ трьохстороннiЙ договiр про ЩФЗВО з ПДАТУ та здобувачем вищоТ

. _-]-IbHo з унiверситетом розробляе та затверджуе програму ДФЗВО, термiни
-:, , -/l\еННЯ наВчаннrI, план заходiв iз забезпечення освiтнього процесу та

-,.,=с _ _iч\ с реалiзацiю програми ЩФЗВО;

. - -. r]_],{rl'c з унiверситетом персона_ltьниЙ склад здобувачiв вищоi освiти, якi

- ; -::1_ЯЮТЬСЯ На НаВЧаННЯ;

- -].litltac здобувачiв вищоi освiти на навчання в кiлькостi та термiни, погодженi

- :-:'CIiTCTOM'

- l__З_[-lо\fить здобувачiв вищоi освiти з правилами внутрiшнього трудового

:,. . - -;ЕrЦ'. охорони працi та пожежноi безпеки, можливостями працевлаштування

-: - -_]i{crtcTBi тощо;

- -..i:^:l.-тЮс За кожною групою (особою) наставника з числа наЙбiльш

" i,,- : :,,--,ваних фахiвцiв;

. -.'1;з_еЧ\'С ре€lJliзацiю програми ДФЗВО на пiдприемствi та створюс умови для

.,- .:,_зе_]ення;

. Тlт\ч€lеться до оцiнювання професiйних компетентностей здобувача вищоi

rгЕ за результатами ЩФЗВО;

- шроводить iнструктажi з технiки безпеки зi здобувачами вищоi освiти.

1Ш. Lнфрмацiя про здобуття вищоi освiти за дуaльною формою мае бути

ппфиена у документa>( про ocBiTy (додаток до диплома).

"l. Iкшi питанЕя, пов'язанi з органiзацiею дуальноi форми здобуття вищоi

ЁЕ_ визначае унiверситет в частинi, що не суперечить вимогам законодавства.

-, Поря.]ок Зарахування здобувачiв вищоi освiти на на чання за дуальною

формою

Irt Учаснrдсами реалiзацii ДФЗВО е здобувачi вищоi освiти (сryденти) i науково-

!шогiшi працiвники ПДАТУ з одного боку i працiвники

l:-р.вання-зiнлого.
суб'скта



Вi:бiр здобувачiв для зurлучення до дуальноi форми здобуття вищоi освiти

, як правило, пiсля отриманIIя заявки вiд суб'екта господарювання з

l потреби у фахiвцях та TepMiHy ДФЗВО, на ocнoBi чого в унiверситетi

про початок набору на дуальну форму здобуття вищоi освiти.

fПдставою для органiзацii навчанЕя за дучшьною формою здобуття вищоi

l € заява здобувача вищоi освiти денноi форми в деканат або, у разi

повнолiття, заява одного з батькiв чи iнших:]аконних представникiв,

проходження здобувачем вищоТ освiти процедури вiдбору, яку реалiзують
, -- ,;. господарювання спiльно iз унiверситетом, та пiдписання договору i

}rгоди.

Пiс_rя пiдтвердженIш HaMipy вiд суб'екта господарювання щодо органiзацii

- ,:. - Е зltшоТ освiти за ду€tльною формою з конкретним здобувачем вищоi освiти,

]гцэФсп.гет готуе договiр про дуilльry форIvry здобуття освiти i спiльно iз суб'ектом
-,r--- -э]ювання розробляе та погоджуе iндивiдуальний навч€Llrьний план. Якщо

:."-] -_з- господарювання, з яким укJIацено договiр, не мае потужностей, щоб

frс:зпетгги виконання частини навчапьного плану, щодо навчання на робочому

ц _ _ : *tlBHoMy обсязi, унiверситет та суб'ект господарювання можуть домовитись

-.t. :-.з:lрацю iз iншими суб'ектами господарювання чи навч€Llrьними центрами
- - i ": 1- ,_ечення здобувачевi вищоi освiти умов для виконання освiтньоi програми

_ - -::;_ -\ аlЬноГо ПЛанУ.

_Lý_ На пйставi заяв (проведеного конкурсного вiдбору серед претендентiв) та

ушелепоТ трьохстороннього договору видаеться нак€в ректора унiверситету про

ЛЭ:tsО. Проекг нак€ву вносить декан факультету не пiзнiше, нiж за два тижнi до

Етrý, ДФЗВо на суб'ектi господарюванЕя.

1^ Перведення здобувачiв вищоi освiти на ду€lльну форму здобуття освiти

fспrосттся, як цравило, до початку IIавчального семестру, або протягом 14

ЕпЕ.lарmr днiв вiд його початку, за наказом ректора.

-i--. }- разi переведення здобувача вищоТ освiти на навчання за дуальною формою

cBiTx за здобувачем зберiгаеться джерело фiнансування ocBiTHboi послуги



Faо*, контракт за кошти фiзичних або юридиtIних осiб).

}r У разi переведенЕя здобувача вищоi освiти, що авча€ться за кошти

FЕгдавного бюджету, н& навчанIIя за дуальною формою чи передчасного

:: _,iнення дii договору про дуальну форму здобуття виш{оi освiти за здобувачем

r*-*"ся 
право на отримання стипендii та iнших соцiальних гарантiй згiдно з

Е, законодавстI ом.

{. Права та обов'язки унiверситеry в реалiзацil навчання за дуальною

формою

{ l . Пiс-lя прийняття рiшення про впро адження душlьноi форми здобуття вищоi

.r-.. .:,- за обраними освiтнiми програмами ПЩАТУ приймае вiдповiднi внутрiшнi

цъIеЕти, призначае координатора навчання за дуальною

щiврсrгету, може створювати необхiднi cTpyKTypHi пiдроздiли.

{а Коордшrатор дуального навчання вiд унiверситету:

формою вiд

- _:_ знlзовуе по к та попереднiй вiдбiр суб'ектiв господарювання, дiяльнiсть

Еr вi_шовiдае профiлю вiдповiдних ocBiTHix програм i може забезпечити

Еп@rъ-чого впровадження душlьноi форми здобуття вищоi освiти;

- ]оц-€ та узгоджу€ двостороннi договори про спiвпрацю з суб'ектами

- - . -::1rвання щодо партнерства в органi:заtlii здобуття вищоi освiти за ду€lльною

- _fэво.]ить iнформацiйну роз'яснюв€rльну робоry серед здобувачiв вищоi

EiTE шоJо особливостей та переваг здобуття освiти за ду€tльною формою;

. Iоор.fиIIу€ органiзацiю вiдбору здобувачiв вищоi освiти, що бажають перейти

Е rъ,а]ьrту форшry здобуття вищоi освiти та погоджуе iх персонЕtльний скJIад з

. -:,,1.i л оспоJарювання;

. ,.трганiзовуе обговорення iз суб'ектаrrли господарюваЕнrI змiсту вiдповiдних

---т-'tч програм на редмет вiдповiдностi професiйним стандартам та вимогам до

Ейlетентностей майбутнiх фахiвцiв;



, --___IlЮс l контролюе створення та узгодження проtрами навчання на робочих
п- _ _a._.

' -'-''iю€ та кон оЛюе сТВореНня iндивiдУ€UIЬних робочих наВч€lльНих планiв;

, ]оЦ-€ та погоДжу€ з yciMa сторонами договори про Дуальну форr"rу здобуття

- ,-1:\,€ неперервну комунiкацiю мiж yciMa сторонами для усунення
4l, F_ ,;;;._\: недолiкiв в органiзацii навчання та вирiшення поточних проблем, що
ll F- -: зiiнIлкоти,

, : '__rс€ та контролю€ призначеннrI куратора ду€tльного навчання для кожного

пфвача вищоi освiти за дуальною формою;
. rфр.Iш{ус роботу KypaTopiB дуального навчання;

, rоЕтро-]ю€ проведення позапланового iнструктажу здобувачiв вищоТ освiти з

Етrrя zкrггсдiяльностi в разi переходу на навча Ея за дуальною формою;
б€ре }цасть в аналiзi результатiв та якостi навчання за ду€rльною формою

фтгr вщоi освiти i вносить пропозицii своему керiвництву щодо iT

ЕйгrпrЕ:ЕIтя.

(1. Кlратор дуaльного навчання:

, форцvс iндивiдуагlьнi навчшIьнi плани, врil(овуючи потреби суб'екта

rc,JдрюванIrя;
, забезпеryс поточний контроль за виконанням iндивiдуального навч€[льного

Пlrpь:

, _:_-ГТрIfчуе постiйну комунiкацiю iз здобувачем вищоi освiти та
- --:]:_;1ка\fи сУб'скта ГоспоДарюВання (зокрема' НастаВникоМ ДУ€LлЬноГо

,:,:--: з \{етою вчасного вирiшення поточних питань та забезпечення

] - . - _i t-rcBiTHboT програми в повному обсязi;

, за потрби iнiцiюе внесення змiн о iндивiдуальноI,о навчального плану в

тm.g' Е:lвч€lння за дуапьною формою здобуття вищоТ освiти.

{д пJАry за потребИ нада€ своечасrtУ методичнУ допомоry з органiзацii

fiаlЕЕЯ на робоЧих мiсцях спiвробiтникам суб'ектiв господарювання, задiяних в

7аПзшТ IIавчання за дуапьною формою.



eKTiB господарювання iз запитом щодо

дагогiчних та педагогiчних працiвникiв.

ерситет мае проводити реryлярнi зустрiчi

е одного разу на piK) та забезпечити

вiти за yracTi куратора про вiдповiднiсть

FРffЕ.пIоi та практичноi частин програми навчання на робочих мiсцях.

{-. }-нiверситет забезпечуе можливiсть проведення спiльного оцiнювання

PBT_.__bTaTiB навчання здобувачiв вищоi освiти за дуЕlльною формою за участi

Ъrгавtпткi в вiдповiдних суб' eKTiB господарюванЕя.

5. Суб'екти господарювання в реалiзацii навчання за

дуальною формою
: . _- .,_i'cKT господарювання:

- l-,. е iнiцiювати налагодження спiвпрацi iз ПД.ДТУ щодо пiдготовки

lriшiв за.ryальною формою здобуття вищоi освiти.

" :'. ВНОСИТи ПропозицiТ щодо змiни змiсту ocBiTHix програм та оновлення

"_:-_-::,:',, п-lанiв, iнiцiювати створення нових ocBiTHix програм у порядку'

,, - :- : - _',1], ЗаКОНОДаВСТВОМ.

- ЕГ,РЙ-3ЕаЧае КООРДинаТ ра дуапьного навчання вiд суб'екта господарювання

Щ зdgзпеченЕя органiз iйно-методичного супроводу навчання за дуЕlльною

|Тшо з:буггя вищоi освiти та ефективноi комунiкацii iз закладом освiти.

IIРОВОДЕть необхiднi iнструктажi з технiки безпеки та охорони працi

frезпечус вiдповiднiсть робочих мiсць на пiдприсмствi визначеним

Гltрlш Щодо дJIя органiзацii навчання за ду€rльною формою здобуття вищоi

п

- СТЮРЮ€ }Ivto и дJIя пiдвищення професiЙного рiвня працiвникiв, якi

*шоютъ навчання здобувачiв вищоi освiти на робочому мiсцi (наставникiв).

дуЕrльного навчання з



, органlзовуе погодженнrI тристороннiх договорiв про дуаJIьну форму здобуття

э;tщоi освiти та вiдповiднi iндивiдуальнi навчальнi плани.

5.2. Координатор Дуального навчання вiд суб'екта господарюваннrI:

, вiдповiдае за спiвпрацю iз гIдАтУ з питань узгодження (створення,

перегляду та удосконалення) ocBiTHboi програми, за якою навчатимуть за дуirльною

фрмою та iндивiду€rльних навч€lльних планiв;

, бере гIасть у вiдборi здобувачiв вищоi освiти, пtо бажаютъ перейти на

:},albнy форму здобуття вищоi освiти за вiдповiдними ос iтнiми про|рамами;
, супроводжуе реалiзацiю практичноi скJIадовоТ дуапьноТ освiти на робочому

rliсцi вiдповiдно до вимог ocBiTHboT програми та iндивi €lльного навчЕlльного

, з8бозпечуе неперервну комунiкацiю iз унiверситетом; здiйснюе контроль за

. эозподiлом та своечасним перемiщенням здобувачiв вищот освiти у структурних

- _ -Еюз:iлах суб'скта господарювання;

, бере ylacTb в аналiзi результатiв а якостi навчання за ду€lльною формою
rrобуггя вищоi освiти i вносить п опозицii своему керiвництву щодо iT

:о_-tiпшення.

. 5З. Наставник ду€rльного навчання:

здiйснюе керiвництво навчанням здобувачiв вищоi освiти у вiдповiдностi до
_рограми практичного навчання на робочому мiсцi та iндивi €UIьного навчЕlJIьного

-lану;
сприяе адаптацii здобувача вищоi освiти до робочого мiсця;

бере r{асть у оцiнюваннi результатi IIавчання здобувачiв вищот освiти за

_]\-апьною формою спiльно з уповноваженими представниками ПЩАТУ;
, 

. 
може цроходити спецiальну методиtIну пiдготовку щодо здiйснення

:;ерlвництва навчанням здобувачiв вищоi освiти на робочик мiсця, в тому числi на

базi ПЩАТУ.

5.4. Суб'ект господарювання може надавати можливiсть стажування на

зиробництвi педагогiчним та науково-педагогiчн м працiвникам ПrЩАТУ.

a

a

5.5. Суб'ект господарювання може пропонувати здобувачам вищоI освiти за



формою укJIадання/продовження трудового договору пiсля завершенЕя

б. Порядок укладення договору про дуальну форму здобуггя вищо[ освiти
6.1. .Щоговiр про дуальну форму здобуття вищоi освiти укл аеться мiж П,ЩДТУ,

суб'ектом господарюваннrI та здобувачем вищоi освiти.

6.2. Щоговiр про ,ЩФЗВО укладасться у трьох примiрниках.

6-з. ,Щоговiр може бути розiрваний на вимоry однiеi iз cTopiH у разi порушенrrя iT

}r'tов або за згодою cTopiH.

6.4. Змiни до договору вносяться за згодою cTopiH шляхом укладення додаткiв до

_]оговору, Що е невiд'емною частиною договору про rЩФЗВО.

6._i. Укладання договору про щФзво, органiзацiя та проведення навчання за

:iоофесiями, пов'язаними з роботами у шкiдливих та важких умовах працi, а також

з роботами пiдвищеноi небезпеки, здiйснюеться вiдповiдно до чинного

faKoHoJaBcTBa з охорони працi та з урахуванням вимог нормативно-правових aKTiB,

якl рег".lаментують умови працi i навчання за такими спецiа_пьностями.

6.6. ЩiЯ договорУ може бути продовжена на перiод вiдсутностi здобувача вищоi

освiти з поважноi причини за H€UIBHocTi вiдповiдних документiв (довiдка вiд лiкаря,

:овiдка з деканату про необхiднiсть перериRання,.щФзво тощо).

7. Фiнансове забезпечення

7.|, Фiнансуваннrl навчання за ду€tльною формою здiйснюють коштом

державногО бюджеry, коштом юридичних (фiзичних) осiб, коштом суб'ектiв

господарюваннrI та iнших Л,керел, не заборонених законодавством.
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,,ну форrу здобуття вищоi


