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ACADEMIC BULLETINBOARD  

 

 
Запровадження дуальної форми вищої освіти 

в Одеському національному економічному 

університеті 

 

Останнім часом особливої популярності 

набуває дуальна форма здобуття вищої освіти, 

що поступово запроваджується в закладах вищої 

освіти України. 

Дуальна форма здобуття вищої освіти – це 

спосіб навчання за якого поєднується навчання 

здобувачів вищої освіти в Університеті з 

навчанням на робочих місцях на підприємствах, 

в установах та організаціях. 

Від запровадження цієї форми освіти вигоди 

отримають усі три учасники процесу:  

здобувачі вищої освіти, що бажають 

отримати кваліфікацію та у подальшому 

успішно працевлаштуватися; 

заклади вищої освіти, які готують майбутніх 

фахівців для національної економіки, 

співпрацюючи в питаннях формування освітніх 

програм, навчальних планів із роботодавцями, 

як важливими стейкхлодерами освітнього 

процесу; 

роботодавці (підприємства, установи та 

організації), які у пошуках кваліфікованих 

фахівців охоче співпрацюють з закладами освіти 

аби випускник володів усім необхідним для 

виконання виробничих функцій на робочому 

місці відразу після завершення навчання. 

Реалізуючи стратегію розвитку Вищої освіти 

в державі, Одеський національний економічний 

університет, як провідний заклад вищої освіти 

Півдня України зі 100-ю історію підготовки 

фахівців для різних сфер та галузей національної 

економіки, не залишився осторонь процесу, а 

навпаки виборов перемогу та став учасником 

проєкту Інтеграція дуальної вищої освіти в 

Молдові та Україні – COOPERA, що 

реалізується в рамках Erasmus+ Programme 

2014-2020. Команда учасників проєкту 

Одеського національного економічного 

університету має спільно з партнерами з 

України та Молдови вивчити найкращі світові 

практики та розробити модель дуальної освіти в 

Україні, сформувавши рекомендації для 

Міністерства освіти і науки України. 

Application of the dual form of higher  

education at Odessa National Economic  

University 

 

Recently, the dual form of obtaining higher 

education, which is gradually being introduced in 

higher education institutions of Ukraine, has 

become especially popular. 

The dual form of obtaining higher education is a 

method of training that combines the training of 

applicants for higher education at the University 

with on-the-job training at enterprises, institutions 

and organizations. 

All three participants in the process will benefit 

from the introduction of this form of education: 

applicants for higher education wishing to 

obtain a qualification and successfully find a job in 

the future; 

institutions of higher education that train  

future specialists for the national economy, 

cooperating in the formation of educational 

programs, curricula with employers  

as important stakeholders in the educational 

process; 

employers (enterprises, institutions and 

organizations) who, in search of qualified specialists, 

willingly cooperate with educational institutions so 

that the graduate has everything necessary to perform 

production functions in the workplace immediately 

after completing the training. 

Implementing the strategy for the development 

of higher education in the state, the Odessa National 

Economic University, as a leading institution of 

higher education in the South of Ukraine with the 

century history of training specialists for various 

spheres and branches of the national economy, did 

not stand aside from the process, but, on the 

contrary, won and became a participant in the 

project Integration of dual higher education in 

Moldova and Ukraine – COOPERA, implemented 

within the Erasmus + Program 2014-2020. Together 

with partners from Ukraine and Moldova, the team 

of project participants of the Odessa National 

Economic University should study the best world 

practices and develop a model of dual education in 

Ukraine, forming recommendations for the Ministry 

of Education and Science of Ukraine. 
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За час реалізації проєкту, що вже сплинув, 

командою менеджменту проєкту та експертів 

під час неодноразових дискусій, нарад, круглих 

столів із залученням роботодавців прийнято 

чимало виважених рішень. Зокрема, обрано дві 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» та 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» щодо розробки 

та впровадження дуальної моделі вищої освіти; 

визначено потенційних роботодавців-партнерів 

за проєктом та з’ясовано їх очікування й 

побажання. Серед партнерів ОНЕУ – ПраТ 

«Одескабель», ТОВ «Телекарт-Прилад», ТОВ 

«Цемент», ТОВ «Телекомунікаційні технології», 

ТОВ Аграрна компанія «Евріка», ПАТ «Банк 

Восток», Укрсіббанк, ОТП банк, Ощадбанк, 

Банк Південний. 

Для подальшої реалізації проєкту дуальної 

освіти вже укладено угоду про співпрацю між 

Одеським національним економічним 

університетом та ПАТ «БАНК ВОСТОК», 

розпочато запровадження окремих елементів 

дуальної освіти у підготовку здобувачів за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», які обрали навчання на освітньо-

професійну програму «Міжнародний 

банківський бізнес» вже у 2021-2022 н.р. 

Зокрема, проведено відбір здобувачів, які 

висловили бажання та візьмуть участь у 

пілотному проєкті, затверджено перелік і 

сформовано наповнення освітніх компонент, та 

розпочато викладання певних компонент 

співробітниками Банку.  

Варто відмітити, що здобувачі вищої освіти, 

які обирають навчання за дуальною формою, 

мають укладати тристоронню угоду з 

Університетом і Роботодавцем. При цьому для 

них відкриваються можливості теоретичні знання 

набувати в Університеті, а практичні навички – 

безпосередньо на робочому місці. Таким чином, 

здобувачі вже під час навчання виконуватимуть 

функціональні обов’язки співробітників банку, 

знайомляться з сучасним програмними 

продуктами, цифровими сервісами і 

документообігом за своєю спеціальністю, 

набувають досвід роботи, який можна 

використати при подальшому працевлаштуванні. 

Адже, це унікальна можливість для здобувачів 

ще до отримання диплома про вищу освіту бути 

офіційно працевлаштованим за спеціальністю і, 

відповідно, вказати у резюме досвід роботи за 

посадою. Одночасно, оскільки здобувачі 

укладають трудовий договір, то у них також 

формується і трудовий стаж.  

Over the past time of the project, the project 

management team and experts have made many 

balanced decisions during repeated discussions, 

meetings, round tables with the involvement of 

employers. In particular, two specialties 072 

"Finance, banking and insurance" and 076 

"Entrepreneurship, trade and exchange activities" 

were selected for the development and 

implementation of a dual model of higher education; 

potential employers-partners in the project have 

been identified and their expectations and wishes 

have been clarified. Among ONEU’s partners are 

Odeskabel PJSC, Telecard-Prilad LLC, Cement 

LLC, Telecommunication Technologies LLC, 

Eureka Agricultural Company LLC, Bank Vostok 

PJSC, Ukrsibbank, OTP Bank, Oschadbank, 

Pivdennyi Bank. 

For the further implementation of the dual 

education project, an agreement on cooperation 

between the Odessa National Economic 

University and PJSC "BANK VOSTOK" has 

already been concluded, the introduction 

of certain elements of dual education 

in the training of applicants in specialty 072 

"Finance, banking and insurance", who chose to 

study for the educational and professional 

program "International Banking Business", has 

begun already in 2021-2022 academic year. 

In particular, the selection of applicants, who 

expressed their desire and will take part 

in the pilot project, was carried out, the list was 

approved and the content of educational 

components was formed, and the teaching 

of certain components by the Bank employees 

began. 

It should be noted that applicants for higher 

education who choose to study in a dual form must 

conclude a tripartite agreement with the University 

and the Employer. At the same time, they have the 

opportunity to acquire theoretical knowledge at the 

University, and practical skills – directly at the 

workplace. Thus, during the training, applicants 

will perform the functional duties of bank 

employees, get acquainted with modern software 

products, digital services and workflow in their 

specialty, gain work experience that can be used 

for further employment. After all, this is a unique 

opportunity for applicants to be officially 

employed in their specialty even before receiving 

a diploma of higher education and, accordingly, 

to indicate work experience in the position in their 

resume. At the same time, since the applicants 

conclude an employment contract, they also 

have a seniority. 
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Більше того, як анонсовано роботодавцем, 

в рамках реалізації проєкту запровадження 

дуальної освіти здобувачі, які сумлінно 

виконуватимуть функціональні обов’язки 

відповідно до своєї посади у Банку, можуть 

претендувати на додаткове матеріальне 

заохочення. У той же час, право отримувати 

стипендію для здобувачів, які навчаються 

за державним замовленням, також 

залишається за ними. 

Отже, дуальна форма здобуття вищої освіти 

дозволяє здобувачам після закінчення навчання 

одразу бути готовим до роботи за спеціальністю 

без необхідності проходити період адаптації або 

стажування на майбутньому робочому місці за 

рахунок поєднання фундаментальної 

теоретичної підготовки та сформованих навичок 

виконання обов’язків банківського працівника. 

Одеський національний економічний 

університет акцентує увагу абітурієнтів не 

боятися долучатися до кола учасників пілотних 

проєктів запровадження дуальної форми вищої 

освіти в університетах та запрошує на навчання 

за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» за дуальною 

формою вищої освіти, що дозволяє одночасно 

поєднувати отримання теоретичних знань в 

Університеті та відповідних до них практичних 

навичок у провідних роботодавців регіону. У 

перспективі планується розширення кола 

спеціальностей університету, що надають 

можливість отримати вищу освіту за дуальною 

формою. 

Moreover, as announced by the employer, 

as part of the implementation of the project for 

the introduction of dual education, applicants 

who conscientiously perform their functional 

duties in accordance with their position 

in the Bank, can apply for additional material 

incentives. At the same time, the right to receive 

a scholarship for applicants studying under 

the state order also remains with them. 

Consequently, the dual form of obtaining higher 

education allows applicants, after graduation, to be 

ready to work immediately in their specialty without 

having to go through a period of adaptation or 

internship at a future workplace due to a 

combination of fundamental theoretical training and 

established skills to perform the duties of a bank 

employee. 

Odessa National Economic University focuses 

the attention of applicants not to be afraid to join the 

circle of participants in pilot projects for the 

introduction of a dual form of higher education at 

universities and invites students to study in 

specialties 072 "Finance, banking and insurance", 

076 "Entrepreneurship, trade and exchange 

activities" by dual form of higher education, which 

allows them to simultaneously combine the 

acquisition of theoretical knowledge at the 

University and relevant practical skills from leading 

employers in the region. In the future, it is planned 

to expand the range of specialties of the university, 

allowing the students to get higher education in a 

dual form. 

 

 

  




