
Порядок дій 
для  переведення  студента на дуальну форму 

освіти в ІФНТУНГ
Відповідно до п.3.4. "Положення про дуальну форму здобуття вищої 
освіти в Івано - Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу" переведення здобувачів вищої освіти на 
дуальну форму здобуття вищої освіти здійснюється до початку 
навчального семестру та/або протягом 10 календарних днів від його 
початку за наказом ректора ІФНТУНГ.

І етап.Написання заяви здобувачем вищої освіти денної форми 
навчання на підставі отриманої згоди роботодавця на забезпечення 
навчання за дуальною формою освіти  (Додаток1,2). 
( до заяви додається - довідка-підтвердження роботодавцем 
працевлаштування з вказанням посади за фахом (або копія наказу, 
трудової книжки )та згода роботодавця ).
Виконавець: здобувач вищої освіти денної форми навчання

Примітка: На рівні інституту доцільно розглянути квоти –
мінімальні та максимальні по курсу/спеціальності та вимоги до 
здобувача вищої освіти тощо.

ІІ етап.Розгляд заяви студента в дирекції  інституту (за необхідністю: 
проведення конкурсу).
Заява візується та погоджується академічним куратором групи,                        
завідувачем кафедри, гарантом освітньої програми, директором                                  
інституту/ заступником директора  інституту по навчальній роботі,
особою, яка  згідно договору здійснює оплату за навчання.
Виконавець: здобувач вищої освіти денної форми навчання 

Примітка:Якщо відбувається проведення конкурсу, то 
розпорядженням директора інституту створюється конкурсна 
комісія, результати роботи якої оформляються протоколом. Копія 
протоколу додається до заяви студента.

ІІІ етап.Подача заяви в КЦДО та підготовка проєкту 
тристороннього договору про дуальну форму  вищої освіти до 
підписання (Додаток 3). 
Виконавці: здобувач вищої освіти денної форми навчання;

працівник КЦДО
Примітка: Договір формується в 3х екземплярах
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ІV етап. Підписання тристороннього договору про дуальну форму   
освіти здобувачем вищої освіти та  роботодавцем
Виконавці: здобувач вищої освіти денної форми навчання, 
роботодавець ,  працівник КЦДО

V етап.Підготовка проєкту наказу про перевід здобувача вищої 
освіти на дуальну форму (Додаток 4).
Підготовка  та підписання пакету документів ( заява, договір,проєкт 
наказу) відповідальними особами ІФНТУНГ, реєстрація підписаних 
документів.
Виконавець: працівник КЦДО

Примітка: Проєкт наказу візується директором інституту, 
юридичним відділом, планово-фінансовим відділом,навчальним 
відділом.
Працівник КЦДО передає пакет документів ( заяву, договір і проєкт 
наказу) на підпис першому проректору ІФНТУНГ та ректору 
ІФНТУНГ.

VІ етап. Розроблення та погодження індивідуального навчального 
плану здобувача вищої освіти (форма Додаток 5)

Після підписаного та зареєстрованого наказу про переведення 
здобувача вищої освіти денної форми навчання на дуальну форму  
освіти в дирекцію інституту протягом 5-ти робоч. днів 
розробляється та погоджується індивідуальний навчальний план 
здобувача вищої освіти на поточний семестр (навчальний рік). 
Оформляється в 1 примірнику , який залишається в 
координаційному центрі дуальної освіти.З оригіналу формується 4 
копії: здобувачу вищої освіти, дирекції інституту, 
роботодавцю,керівнику відповідного курсу (титульний лист і лист 
конкретної дисципліни)

Примітка:В дирекціях інститутів має бути на основі навчального 
плану у визначеному закладом вищої освіти порядку для кожного 
здобувача вищої освіти розроблені та затверджені індивідуальні 
навчальні плани на кожний навчальний рік.

Індивідуальний навчальний план формується за результатами 
особистого вибору здобувачем вищої освіти дисциплін в обсязі, не 
меншому за встановлений Законом, з урахуванням вимог освітньої 
програми щодо вивчення її обов’язкових компонентів.

Для виробничої та переддипломної практик формується 
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окремий лист із зазначенням назви практики за підписом 
відповідального від кафедри викладача.

Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для 
виконання здобувачем вищої освіти.

Оскільки студент змінює форму здобуття вищої освіти, то 
оформлюється новий індивідуальний навчальний план.

Виконавці: заступник директора інституту по навчальній 
роботі;здобувач вищої освіти денної форми навчання

VІІ етап. У разі переведення здобувача вищої освіти на навчання за 
дуальною формою чи передчасного припинення дії договору про 
здобуття освіти за дуальною формою за ним зберігається джерело 
фінансування освітньої послуги (бюджет, контракт за власні кошти, 
контракт за кошти третьої особи).
Здобувач вищої освіти включається до стипендіального рейтингу на 
підставах,зазначених Постановою Кабінету Міністрів України №
1050.
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