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Мета опитування

 Отримати зворотний зв’язок від здобувачів вищої освіти та визначити рівень

обізнаності здобувачів освіти щодо дуальної освіти як форми навчання в

Університеті.

Метод збору інформації

 Опитування здобувачів вищої освіти шляхом online анкетування



Питання анкети
 За якою спеціальністю Ви навчаєтесь?

 На якому курсі Ви навчаєтесь?

 За яким освітнім рівнем Ви навчаєтесь?

 На якій формі навчання Ви навчаєтесь?

 Чи є у Вас індивідуальний графік?

 В якому навчально-виховному підрозділі Ви навчаєтесь?

 Чи чули Ви про дуальну форму здобуття освіти?

 Якщо Ви чули про дуальну форму здобуття освіти, спробуйте оцінити, яка 
форма є найефективнішою з точки зору отримання знань, умінь і навичок?

 Чи хотіли б одержати детальну інформацію про дуальну форму здобуття 
освіти?

 Чи хотіли б Ви навчатися за дуальною формою?

 Починаючи з якого курсу Ви вважаєте доцільним навчання за дуальною 
формою?

 Як Ви вважаєте, чи будь-який студент може навчатися за дуальною формою 
здобуття освіти?

 Як Ви вважаєте, якою повинна бути оплата праці на підприємстві при дуальній 
формі здобуття освіти?

 Ваші побажання щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти в 
Університеті "Україна"



Результати опитування
 В опитуванні взяли участь 1052 здобувачі освіти, з них

ВСЬОГО

Білоцерківський інститут економіки та управління + коледж 31

Васильківський коледж 1

Вінницький соціально-економічний інститут + коледж 135

Інженерно-технологічний інститут (Київ) 7

Інститут економіки та менеджменту (Київ) 73

Інститут права та суспільних відносин (Київ) 3

Інститут філології та масових комунікацій (Київ) 2

Карпатський інститут підприємництва (Хуст) + коледж 16

Кіровоградський інститут розвитку людини + коледж 85

Коледж «Освіта» (Київ) 10

Луцький інститут розвитку людини 43

Мелітопольський коледж 1

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 455

Новокаховський гуманітарний інститут 2

Полтавський інститут економіки і права 24

Рівненський комплекс 28

Сторожинецький коледж 3

Тернопільский коледж 66

Факультет біомедичних технологій (Київ) 24

Хмельницький інститут соціальних технологій 42

Чернігівська філія 1
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Чи є у Вас індивідуальний графік? Чи чули Ви про дуальну форму здобуття 

освіти?

Якщо Ви чули про дуальну форму здобуття освіти, спробуйте оцінити, яка форма є 

найефективнішою з точки зору отримання знань, умінь і навичок?
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Чи хотіли б одержати детальну інформацію про 

дуальну форму здобуття освіти?

Чи хотіли б Ви навчатися за 

дуальною формою?

Як Ви вважаєте, чи будь-який студент 

може навчатися за дуальною формою 

здобуття освіти?

Починаючи з якого курсу Ви вважаєте доцільним 

навчання за дуальною формою?
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Як Ви вважаєте, якою повинна бути оплата праці на підприємстві при дуальній 

формі здобуття освіти?
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Ваші побажання щодо впровадження дуальної форми 

здобуття освіти в Університеті "Україна"

При виборі дуальної 
форми здобуття освіти 

враховувати індивідуальні 
можливості студентів

Розвивати дуальну освіту 
в Університеті "Україна", 

адже така форма 
навчання відповідає 

інтересам усіх учасників

Більше брати участь у 
державних програмах, 

щоб про вас більше знали 
і було більше студентів

Будь ласка, не 
впроваджуйте!

Було б добре, щоб було 
впроваджено

Вважаю це чудовим 
досвідом для студентів, 

які мають час та 
можливість додатково 

набути професійні 
навички

Забезпечення  студентів 
робочим місцем та 

захистом прав

Заохочувати студентів 
поєднувати навчання і 

стажування на 
підприємстві

Знайти  професійних, 
добросовісних 
роботодавців

Можливість змінювати 
графік під роботу

Якість денної освіти 
підвищувати, а для 

дуальної є альтернатива -
заочна форма навчання

На мою думку потрібно 
щоб була практика, яка 

могла б допомогти 
студенту в його 

працевлаштуванні після 
закінчення ЗВО

На мою думку цей метод 
лише для студентів, які 
дійсно хочуть працювати 

там, на кого вчаться

Я вважаю, що дуальна освіта це - більш гнучка 
форма організації професійного навчання, тому 
що студенти матимуть більшу можливість для 

кар’єрного розвитку завдяки цій системі 
навчання. Ми зможемо  поєднувати  навчання та 

стажування на підприємстві.

Я навчаюся в Університеті 
«Україна» на заочній формі 

навчання. Перебуваючи на практиці 
в газеті, я зрозуміла, що набагато 
краще вчитися в процесі роботи. 



Висновки
 Результати проведеного онлайн опитування демонструють, що 57%

здобувачів вищої освіти знайомі з поняттям дуальної освіти.

 32% респондентів відмічають, що найефективнішою з точки зору

отримання знань, умінь і навичок є денна форма навчання.

 30% хотіли б навчатися за дуальною формою.

 59% хотіли б одержати більш детальну інформацію про дуальну

форму здобуття освіти.

 47% респондентів вважають, що оплата праці на підприємстві при

дуальній формі здобуття освіти має бути такою ж, як і в інших

працівників, що виконують аналогічні функції, але пропорційною

часу, що витрачається на роботу, оскільки студент працює не всі

робочі дні.

 29% респондентів вважають, що оплата праці на підприємстві при

дуальній формі здобуття освіти не має значення, оскільки студент

має бути щасливим, що отримав перше робоче місце і набуває

практичний досвід



Пропозиції

 Ознайомити з результатами опитування навчально-виховні

підрозділи

 Обговорити на засіданнях кафедр питання щодо активізації

дуальної освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої

освіти

 Обговорити питання дуальної освіти з потенційними

роботодавцями та партнерами кафедр

 Залучати кураторів академічних груп до процесу інформування

здобувачів освіти щодо особливостей дуальної освіти

 Продовжувати співпрацю зі студентським активом Університету

з метою активізації участі здобувачів освіти у таких

опитуваннях


