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ДУАЛЬНА ОСВІТА - 
ЦЕ ПРОСТО ТА 
АКТУАЛЬНО

ДУАЛЬНА ОСВІТА

Якісна практична підготовка є основним індикатором 

кваліфікації майбутнього спеціаліста. Особливо цінними 

є навички та вміння, набуті в умовах діючого 

виробництва. Проте час перебування здобувачів на 

діючих підприємствах під час навчання обмежено 

тривалістю виробничої практики. За результатами 

аналізу актуальних потреб здобувачів вощої освіти та 

провідних стейкхолдерів,  Уманський національний 

університет садівництва та компанія НІБУЛОН 

впроваджує дуальну освіту.

Дуальна освіта - особливий вид освіти при якій 

поєднується навчання осіб у закладах освіти з 

навчанням на робочих місцях на підприємствах, в 

установах та організаціях для набуття певної 
кваліфікації.
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ДУАЛЬНА ОСВІТА - 
ЗАПОРУКА 
КАР'ЄРНОГО РОСТУ 
ТА СТАБІЛЬНІСТЬ У 
МАЙБУТНЬОМУ

Якісна ознака майбутнього керівника - 

цілеспрямованість та ефективне використання свого 

часу. Навчання за дуальною освітою в Уманському 

національному університеті садівництва дає 

можливість отримати унікальні практичні навички та 

передовий досвід на базі провідних філій  ТОВ СП 

НІБУЛОН. 

Після завершення навчання за дуальною освітою Ви 

маєте пріоритетну можливість продовжити професійну 

діяльність на підприємствах ТОВ СП НІБУЛОН.

Під час навчання Ви маєте можливість отримувати 

заробітню плату та стипендію. 
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ПЕРЕВАГИ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
В ТОВ СП НІБУЛОН

Конкурентоспроможна 
заробітна плата

Лідер на ринку 
експорту зерна

Гідні умови праці

Компанія, що стрімко 
розвивається

Соціально-
відповідальне 
підприємство

Широка географія 
відділень та 

можливість вибору 
місця 

працевлаштування

Можливість швидкого 
кар’єрного росту
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Якісні освітні послуги, 
що визнані провідними 

підприємствами України 
та ЄС

Конкурентоспроможна 
заробітна плата на 

перспективних місцях 
працевлаштування 

випускників

Закрита 
територія

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ 
В УМАНСЬКОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ 
САДІВНИЦТВА

Забезпечення гідних 
умов проживання на 

території університету
Високий відсоток 

працевлаштування серед 
випускників за 

спеціальністю та 
швидкий кар’єрний ріст

Можливість розвитку 
спортивних та творчих 

здібностей під час 
навчання

Зручна географія 
розміщення

Забезпечення необхідних 
умов навчання та 
проживання для 

здобувачів із особливими 
освітніми потребами 

Стабільний, високий 
попит на випускників 

закладу серед провідних 
підприємств різних 

форм власності


