
 

 

УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про рівень якості навчально-методичних розробок професорсько-викладацького 

складу університету і запровадження підготовки фахівців із застосуванням 

принципів дуальної освіти” 

 

від 19 червня 2017 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 

роботи проф. Скибінського С.В. “Про рівень якості навчально-методичних розробок 

професорсько-викладацького складу університету і запровадження підготовки 

фахівців із застосуванням принципів дуальної освіти” Вчена рада відзначає, що в 

світовому освітньому просторі все більше поширюється дуальне навчання. Цей тренд 

властивий і для української освіти.  

Дуальне навчання має низку переваг, зокрема характеризується як 

інноваційне, зацікавлює підприємства до підготовки фахівців, мотивує студентів до 

навчання з розрахунку потенційного працевлаштування тощо. Такий підхід до 

навчання все ж таки має певні обмеження. Рекомендується для застосування 

передусім на технічних спеціальностях, вимагає участі фінансово-стійких 

підприємств-учасників навчання, застосовується переважно на нижньому освітньому 

рівні  бакалавраті.  

В університеті вже впроваджені окремі елементи дуального навчання і 

нагромаджено певний досвід. Зокрема переглянуто принципи навчання, 

зорієнтованого тепер на посилення практичної підготовки в аудиторній і 

позааудиторній роботі зі студентами, практикуванні, самостійній, науковій і інших 

видах навчальних робіт в Університеті. Відома співпраця в контексті дуального 

навчання з багатьма підприємствами бізнесу, закладами невиробничої сфери (ПАТ 

“Приватбанк”, ТзОВ “Епіцентр К”, ТзОВ “Львівхолод”, ПП “Древній Град” та ін.) і 

навіть з окремими релігійними конфесіями. Літню практику студенти успішно 

проходять на підприємствах готельно-туристичних комплексів Польщі, Туреччини і 

інших країн, що є важливою складовою дуального навчання. 

 Проте для розширення напрямів дуального навчання в університеті і його 

поглиблення зроблено не все. Оперативний перегляд тематики наукових досліджень 

професорсько-викладацького складу та їх орієнтування на спеціальності 

університету, активний пошук підприємств бізнесу для участі в дуальному навчанні і 

їх мотивування у цій діяльності, пошук і впровадження нових підходів до створення 

навчальної літератури та заходи організаційного характеру сприяли б зміцненню 

основ дуального навчання та його розвитку навіть в сучасних несприятливих  умовах 

економіки країни і фінансових можливостях підприємств бізнесу. 

 

 

 

 



 

Виходячи з цього Вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи проф. Скибінського 

С.В. “Про рівень якості навчально-методичних розробок професорсько-

викладацького складу університету і запровадження підготовки фахівців із 

застосуванням принципів дуальної освіти” прийняти до уваги. 

2. Відзначити, що впродовж останніх років в університеті проведено низку 

заходів, спрямованих на впровадження дуального навчання і слухання на Вченій раді 

обговорюваного питання тому підтвердження. 

3. Оголосити наступний навчальний 2017/2018 рік роком активізування і 

удосконалення дуального навчання в університеті і сприяння вирівнюванню рівнів 

дуального навчання в Україні з європейським, яке опановують все більше коледжів і 

університетів.   

4. Розгорнути агітаційну і роз'яснювальну роботу на підприємствах малого і 

середнього бізнесу та особливо в організаціях і на підприємствах споживчої 

кооперації, потреба в дуальному навчанні в якій особливо відчутна.   

5. Активніше залучати до дуального навчання студентів і професорсько-

викладацький склад через організовані на кафедрах лабораторії, гуртки, клуби за 

професійними інтересами. 

6. Посилити співпрацю в організуванні дуального навчання із коледжами 

системи споживчої кооперації, в рамках Навчально-наукового комплексу “Академія”, 

а також з позасистемними коледжами міста і регіону, з якими в університеті існують 

традиційні тісні зв’язки.  

7. Поглибити співпрацю в дуальному навчанні з тими підприємствами і 

установами (ПАТ “Приватбанк”, ТзОВ “Епіцентр К” ТзОВ ТВК “Львівхолод” і ін.), з 

якими дуальне навчання уже започатковане і досягнути позитивних результатів.  

8. Сформувати і затвердити робочу групу в університеті, яка б: 

- запропонувала і обґрунтувала спеціальності університету, напрями і ступінь 

застосування на них дуального навчання; 

- склала розширений, на перспективу перелік підприємств бізнесу і споживчої 

кооперації, з якими б належало проводити інтенсивну роботу із упровадження 

дуального навчання; 

- розробила проект типового договору керівництва університету і підприємств 

- баз застосування дуального навчання; 

- сформувала тематику проектів, спільних робіт фахівців підприємства, 

студентів і викладачів університету. 

9. Ректорату університету вивчити питання доцільності передбачення  в 

обов’язках проректора функцій з організування дуального навчання в університеті і 

внести зміни в назву “проректор з науково-педагогічної роботи, дуального навчання”. 

10. Розглянути можливість придбання університетом автотранспорту для 

проведення виїзних занять на підприємствах, екскурсійних поїздок на передові 

торговельні, туристично-готельні, виробничі і ін. підприємства.  

11. Довести дуальне навчання в університеті до рівня системного і розглядати 

його містком між ринком праці і освітніми закладами.  


