
Міжнародний  пілотний проект «Дуальна освіта в діалозі» 

За підтримки Федерації Роботодавців України  в 2018-2019 роках 

Економіко-технологічного інститут імені Роберта Ельворті приймав участь у 

пілотному проекті «Дуальна освіта в діалозі», який фінансувався Міністерством 

іноземних справ Німеччини.  

В грудні 2018 року представники Економіко-технологічного інституту 

відвідали Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE ) – Вища дуальна школа Гера-

Айзенах (Земля Тюрінгія) де ознайомились з прикладом реалізації класичної 

дуальної системи навчання у Німеччині. 

 

Дуальне навчання – це співробітництво та розподіл витрат між державою 

та підприємствами – фірмами-партнерами. Ця форма навчання ще досить нова, 

але в європейських країнах дуальна система навчання давно успішно 

впроваджується. Німеччина була першою країною, де ця ідея набула розвитку 

ще у 70-х роках минулого століття у зв’язку з обговоренням введеного там у 1969 

році закону стосовно професійного навчання. Сьогодні у Німеччині 

використовують вже біля 700 акредитованих навчальних програм за дуальною 

формою. Німецька дуальна система навчання, в якій вища школа поєднується з 

виробничим навчанням, вважається зразковою. Дуальна освіта закріплена у 



Німеччині на законодавчому рівні, і хоча після завершення навчання випускник 

не зобов’язаний працювати в компанії, яка його навчала, 90% випускників 

залишаються на виробництві. Головною перевагою дуальної системи навчання є 

те, що студенти після навчання не залишаються безробітними, адже на які 

спеціальності у суспільства і держави є і буде попит, визначають і прогнозують 

саме підприємства, вони і замовляють їх вищим навчальним закладам. 

DHGE була заснована у 1998 році (до 2016 р. – Berufsakademie) і 

розташована у містах відповідно Гера і Айзенах. У кампусі Гера навчається 650 

студентів, у кампусі Айзенах – відповідно 670 студентів, всього – біля 1.250 

(2016 -17 навч.рік). Кількість вступників – біля 500 на рік. У DHGE існують 3 

навчальні відділення: "Техніка", "Економіка", "Соціальні науки", навчання в 

яких проводиться за такими напрямами. В DHGE студенти поступають на 

конкурсних засадах, при цьому кожен студент самостійно знаходить 

підприємство-партнера, в якому реалізується практична частина його навчання. 

Таких підприємств-партнерів дана школа має біля 1600, переважно це 

регіональні малі і середні підприємства землі Тюрінгії та сусідніх регіонів 

центральної Німеччини, а також громадські установи переважно у галузях: 

інформаційні та комунікаційні технології, логістика, електротехніка, технології 

автоматизації, ділова інформатика, промисловість, комп'ютерна техніка, 

промислове проектування та ін., серед яких консорціум комунальних 

підприємств, обчислювальний центр муніципалітету у м. Ерфурт, 

високотехнологічне підприємство фірми Bosch у м. Айзенах та багато інших. 

 Існують певні передумови допуску підприємств як фірм-партнерів до 

навчального процесу у DHGE: 

 - наявність керівника з вищою освітою або еквівалентною кваліфікацією 

за відповідним напрямом; - наявність часових та організаційних можливостей 

керувати студентом;  

- зміст практичної освіти має відповідати навчальному напряму у DHGE.  

Як проходить навчання у DHGE. З одного боку студенти є студентами 

університету, а с другого боку – учнями зі статусом співробітника у компанії. 

Навчання проводиться приблизно за квартальними фазами в порядку: теоретичні 



фази навчання – в кампусах Гера або Айзенах, практичні – на підприємствах-

партнерах з практики. Теоретичні фази навчання проходять здебільшого у 

вигляді семінарів із значною часткою практичних занять. Курсові та 

бакалаврські роботи виконується на підприємствах. Для отримання освітнього 

рівня бакалавра навчання в DHGE триває шість семестрів (три роки). Кожен 

семестр складається з трьох місяців теоретичного навчання і трьох – роботи на 

підприємстві. Поєднання теорії і практики під час навчання відбувається за 

рахунок чергування теоретичних і практичних занять. 

Практичні етапи в партнерських компаніях – це не просто стажування або 

практики, які не пов'язані з теоретичним навчанням. Зміст практичних етапів 

адаптовано до попередніх теоретичних етапів і підтримується через проектні 

роботи. Таким чином, знання перевіряються і поглиблюються на практиці 

своєчасно, а професійні, методичні, соціальні і комунікативні компетентності 

успішно розвиваються. 

 

Дуальне навчання в DHGE означає, що після завершення курсу студенти 

набувають інтенсивний практичний досвід. Успішно пройти весь курс навчання 

можуть лише мотивовані і дисципліновані студенти, адже під час дуального 

навчання присутність студентів на заняттях є обов’язковою, у навчальному 



процесі не передбачено канікул, студенти мають велике тижневе навантаження. 

Тим не менше, біля 90% випускників отримують постійну роботу відразу після 

закінчення навчання, більшість із них уже під час навчання. 

На сьогодні більш ніж 6000 випускників DHGE успішно пройшли 

навчання і стали інженерами, бізнес-адміністраторами, IT-спеціалістами різних 

напрямів, соціальними педагогами. Біля 50% випускників працюють в 

економічному, 35% – в технічному і 15% – в соціально-педагогічному напрямах. 

Представники Економіко-технологічного інституту  11 – 12 червня 2019 

року  приймали участь у Міжнародній конференція «Розбудова системи 

забезпечення якості вищої освіти в Україні», яку організовувало Міністерство 

освіти і науки України, де мали можливість презентувати принципи організації 

дуальної форми освіти на прикладі Вищої дуальної школ Gera-Eisenach (DHGE), 

ФРН. 

 



 


