
 

Програма Форуму  

«Бізнесу про дуальну освіту» 

 

Дата 

Час 

30 березня 2023  

10:00-13:30 

Місце Zoom 

 

Мета Форуму – обговорення практичних кейсів впровадження дуальної 

форми здобуття освіти в Україні та популяризація кращих практик. 

 

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/ERbxSYPqZA1oBBeE6 

 

Oрганізатори: Громадська організація «Українська асоціація маркетингу» (УАМ), 

03057, Київ, проспект Перемоги, 54/1 

Контактна особа: Ірина Лилик 

(067) 7758561 

Модератор: Ірина Лилик, президент ГО УАМ 

10:00-10:20 Вітальне слово 

Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої, 

вищої освіти МОН України.°(ТБС) 

Сніжана Леу-Севериненко, к.п.н., старша менеджерка з розвитку 

трудового потенціалу Проєкту USAID «Економічна підтримка України» 

Ірина Лилик, президентка ГО «Українська Асоціація Маркетингу» 

10:20-10:40 Нормативна правова база організації ДФЗО для роботодавців. 

Олег Шаров, Генеральний директор директорату фахової передвищої, 

вищої освіти МОН України.° 

 

Роль роботодавців у дуальній освіти  

Людмила Василега, директорка Центру компетенцій та розвитку 

людського капіталу Федерації роботодавців України  

 

10:40-12:00 Досвід впровадження дуальної освіти під час війни: результати 

дослідження пілотного проєкту. Олена Бучинська, Ірина Лилик, 

Оксана Яшкіна, експертки ГО «Українська Асоціація Маркетингу» 

 

Досвід взаємодії коледжів  та роботодавців щодо впровадження 

дуальної форми здобуття освіти. Алла Чайковська,  

завідувачка науково-методичного кабінету безперервного професійного 

розвитку та освіти дорослих "Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти" 

https://forms.gle/ERbxSYPqZA1oBBeE6


Тетяна Іщенко, директорка Державної установи «Науково-методичний 

центр вищої та фахової передвищої освіти» 

 

Досвід взаємодії закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти та роботодавців щодо впровадження дуальної форми 

здобуття освіти професійно-технічної освіти. Ірина Шумік, 

генеральна директорка Директорату професійної освіти МОН України. 

(ТБС) 

 

Досвід взаємодії вищих начальних закладів та роботодавців. 

Максим Романов, експерт ГО «Українська Асоціація Маркетингу»  

 

Дуальна освіта для ІТ галузі: кейс SoftServe та вуз. Ольга 

Нагорнюк, менеджерка програм партнерства з університетами та 

керівниця проектів розробки освітніх програм у SoftServe 

 

12:00-13:15 Панельна дискусія 

 

Перспективи розвитку ДФЗО в Україні.  

Лариса Онипко HR експертка (grc.ua) (ТБС) 

Олександр Мундієв, координатор ДФЗО АТ «ФЕД», директор Наукового 

парку «ФЕД» 

Голда Виноградська, голова Національного галузевого партнерства в 

легкій промисловості України 

Ірина Перевозова, докторка економічних наук, професорка, Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

завідувачка кафедри підприємництва та маркетингу  

Сергій Кудрявцев, к.т.н., доц., декан факультету інженерії, 

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля.  

Юрій Данько, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Сумського національного аграрного університету  

Ірина Рябінкова, представниця компанії Арселор Мітал.  

 

Питання від учасниць та учасників  

 

13:15-13:30 Підведення підсумків. Закриття заходу. 

 


