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Державна регуляторна служба України  

 
Про погодження акту 

 

Міністерство освіти і науки України відповідно до Висновку Міністерства 

юстиції України про доопрацювання нормативно-правого акта надсилає на 

розгляд наказ «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття 

фахової передвищої та вищої освіти». 

Просимо розглянути та погодити зазначений наказ у найкоротший термін. 

 

Додатки:  1. Наказ на 17 арк. в 1 прим. 

  2. Пояснювальна записка на 1 арк. в 1 прим. 

3. Аналіз регуляторного впливу на 20 арк. в 1 прим. 

  4. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим. 

5. Копія наказу МОН від 22.02.2021 № 250 «Про внесення змін до 

Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік» на 3 арк. в 1 прим. 

6. Витяг з офіційного вебсайту МОН на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

 

Перший заступник Міністра Андрій ВІТРЕНКО 
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Міністерство освіти і науки України

1/12-5226 від 18.10.2021



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту наказу Міністерства освіти і науки України  

«Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття фахової 

передвищої та вищої освіти» 

 

1. Мета 

Метою прийняття проєкту акта є затвердження Положення про дуальну 

форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти.  

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Відповідно до частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про освіту» 

Положення про форми здобуття освіти затверджуються центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки.  

Також затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти 

передбачено кроком 594 плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 

2021 р. № 276-р. 

Дуальна форма здобуття фахової передвищої та вищої освіти ‒ це спосіб 

здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання в закладах освіти та в інших 

суб’єктів освітньої діяльності з навчанням на робочих місцях на підприємствах, 

в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації. У вищій освіті 

дуальна форма є одним зі способів здобуття освіти здобувачами денної форми 

навчання.  

Дуальна форма здобуття освіти реалізує студентоцентрований підхід 

шляхом орієнтації на задоволення очікувань здобувачів освіти щодо успішної 

роботи за фахом і спрямована на формування в них сучасних знань практичного 

характеру, умінь і навичок професійної діяльності та командної роботи на 

реальних робочих місцях і у виробничому середовищі, підвищення готовності, 

полегшення та пришвидшення переходу випускників зі сфери освіти до трудової 

сфери, а також підвищення в цілому їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

З урахуванням зазначеного Міністерством освіти і науки України розроблено 

проєкт наказу «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття 

фахової передвищої та вищої освіти». 

3. Основні положення проєкту акта 
Проєктом акта визначаються особливості дуальної форми здобуття фахової 

передвищої та вищої освіти. 

 

4. Правові аспекти 

Правовими підставами розроблення проєкту акта є: частина дванадцята 

статті 9 Закону України «Про освіту», частина восьма статті 49 Закону України 

«Про вищу освіту», пункт 1 плану заходів з реалізації Концепції підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 214 «Про затвердження 

плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти». 

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері суспільних 

відносин: Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Закон 

України «Про фахову передвищу освіту». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту акта не потребує додаткового фінансування з державного 

чи місцевих бюджетів. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін  

Проєкт акта пройшов громадське обговорення на офіційному вебсайті 

Міністерства освіти і науки України у період з 28.10.2020 по 28.11.2020. Звіт про 

результати громадського обговорення опубліковано за посиланням.  

Проєкт акта потребує погодження з Уповноваженим Верховної Ради з прав 

людини, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських 

обʼєднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким 

органом сторони роботодавців на національному рівні. 

Проєкт акта не стосується питання функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю. 

Проєкт акта є документом організаційно-розпорядчого характеру та не потребує 

проведення експертизи Науковим комітетом Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій. 

Проєкт акта не стосується питань соціально-трудової сфери, тому не 

потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських 

профспілок, їхніми об'єднаннями та всеукраїнськими об'єднаннями організацій 

роботодавців. 

Проєкт акта не стосується прав осіб з інвалідністю, тому не потребує 

погодження із Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, 

Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю, всеукраїнськими 

організаціями осіб з інвалідністю та їхніми спілками. 

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, 

тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій. 

Проєкт акта не потребує проведення цифрової експертизи та отримання  

висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи у зв’язку з тим, що 

проєкт не стосується питань інформатизації, електронного урядування, 

формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, 

розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання 

адміністративних послуг або цифрового розвитку. 

 

7. Оцінка відповідності 

У проєкті акта відсутні положення, що: 

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 

стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод; 

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

створюють підстави для дискримінації. 

 





































ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення до проєкту наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої та

фахової передвищої освіти»

Розробник – Міністерство освіти і науки України

Проєкт  акта  розроблено  відповідно пункту 1  плану заходів з  реалізації
Концепції  підготовки  фахівців  за  дуальною  формою  здобуття  освіти,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019
року № 214,  яким передбачено  розроблення  Положення про дуальну форму
здобуття  фахової  передвищої  та  вищої  освіти  для  створення  умов  щодо
реалізації громадянами України права на здобуття вищої та фахової передвищої
освіти за дуальною формою.

Проєкт  акта  розроблено  з  метою  створення  правового  підґрунтя  для
підготовки  здобувачів  вищої  та  фахової  передвищої  освіти  за  дуальною
формою  та  умов  для  повноцінного  впровадження  дуальної  форми  здобуття
освіти  у  закладах  вищої  та  фахової  передвищої  освіти,  підвищення  якості
підготовки  здобувачів  освіти  до  професійної  діяльності  та  посилення  ролі
роботодавців у системі підготовки фахівців.

Найменування  установи,  що  розробляла  регуляторний  акт,  адреса,
телефон:

Міністерство  освіти  і  науки  України  (директорат  фахової  передвищої,
вищої освіти).

Проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135
Тел.: (044) 481-32-67

Проєкт регуляторного акта оприлюднено 28 жовтня 2020 року у підрозділі
«Громадське  обговорення»  розділу  «Консультації  з  громадськістю»
(www.mon.gov.ua).

Строк  приймання  пропозицій  та  зауважень до  проєкту  акта  становив  1
місяць (до 28 листопада 2020 року).

Пропозиції  та  зауваження  до  проєкту  наказу  та  аналізу  його
регуляторного  впливу  приймалися  у  письмовій  формі  за  адресою: пр.
Перемоги, 10, м. Київ, 01135 або на електронну адресу: vlutak  @  mon  .  gov  .  ua   

Проєкт  регуляторного  акта  оприлюднено  у  підрозділі  «Громадське
обговорення»  розділу  «Консультації  з  громадськістю»  та  у  розділі
«Регуляторна політика» офіційного веб-сайту МОН (www.mon.gov.ua).

mailto:vlutak@mon.gov.ua
http://www.mon.gov.ua/
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Державна регуляторна служба України 

Про погодження акту

Міністерство  освіти  і  науки  України  відповідно  до  Висновку
Міністерства  юстиції  України  про  доопрацювання  нормативно-правого  акта
надсилає на розгляд наказ «Про затвердження Положення про дуальну форму
здобуття фахової передвищої та вищої освіти».

Просимо розглянути та погодити зазначений наказ у найкоротший термін.

Додатки: 1. Наказ на 17 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка на 1 арк. в 1 прим.
3. Аналіз регуляторного впливу на 20 арк. в 1 прим.
4. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. в 1 прим.
5. Копія наказу МОН від 22.02.2021 № 250 «Про внесення змін до
Плану  діяльності  Міністерства  освіти  і  науки  України  та
центральних  органів  виконавчої  влади,  діяльність  яких
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра  освіти  і  науки  України,  з  підготовки  проєктів
регуляторних актів на 2021 рік» на 3 арк. в 1 прим.
6. Витяг з офіційного вебсайту МОН на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник Міністра Андрій ВІТРЕНКО

Віталій Носок
481-32-67

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 
 

 


















































