
Професійна підготовка
кваліфікованих робітників
з професії “Токар” з
використанням елементів
дуальної системи
навчання

Дослідно-експериментальна робота, 
2017 рік.

Державний навчальний заклад
“Запорізьке машинобудівне вище 

професійне училище” 





Організаційне забезпечення 
дослідно-експериментальної роботи

 Закон України «Про
освіту»

 Закон України «Про
професійно-технічну
освіту»

 Закон України «Про
інноваційну діяльність»

 Закон України «Про
професійний розвиток
працівників»

 Закон України «Про
наукову і науково-
технічну діяльність»

 Закон України «Про
організації роботодавців,
їх обєднання, правові
гарантії їх діяльності
освіту»

 Національна стратегія
розвитку освіти в Україні
на 2012-2021 рр.



 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 298 “Про
проведення дослідно-експериментальної роботи за темою
“Професійна підготовка кваліфікованих робітників з
використанням елементів дуальної системи навчання” на базі
закладів професійно-технічної освіти та Програма дослідно-
експериментальної роботи.

 Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної
адміністрації від 10.04.2015 № 0207 “Про проведення дослідно-
експериментальної роботи за темою “Професійна підготовка
кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної
системи навчання” на базі закладів професійно-технічної освіти.

 Наказ НМЦ ПТО у Запорізькій області від 27.04.2015 № 44 “Про
проведення дослідно-експериментальної роботи за темою
“Професійна підготовка кваліфікованих робітників з
використанням елементів дуальної системи навчання”.

 Наказ ДНЗ “Запорізьке машинобудівне вище професійне училище”
від 15.04.2015 № 169/01-11 “Про проведення дослідно-
експериментальної роботи за темою “Професійна підготовка
кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної
системи навчання”.

продовження



Участь у науково-методичних заходах 
Всеукраїнського рівня

Навчальний семінар Проекту Twinninq на тему
«Система дуального навчання та залучення
соціальних партнерів» проходив 19-20
листопада 2014 року в Київському
професійно-педагогічному коледжі імені
Антона Макаренка.

Від Запорізької області в семінарі брали
участь: представник роботодавців -
заступник начальника управління кадрів АТ
«Мотор Січ» Тишечко В.В., директор НМЦ ПТО у
Запорізької області Паржницький О.В. та
заступник директора з навчально-виробничої
роботи ДНЗ «Запорізьке МВПУ» Шулепина Г.Ю.

СТВОРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ



Семінар регіонального рівня
«Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та 

навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо 
навчання впродовж життя» 

СТВОРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПРОСТОРУ



Відеоконференція творчих груп 
м. Києва та м. Запоріжжя



Засідання творчих груп
у навчальному закладі, науково-методичному центрі, на 

підприємстві
• Обговорення виконання робіт,
спрямованих на реалізацію завдань
дослідно-експериментальної
роботи.

• Обговорення робочого
експериментального навчального
плану.

• Обговорення пакету робочих
експериментальних навчальних
планів та програм

• Обговорення робочої навчальної
програми з виробничого навчання та
виробничої практики.

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
РОБОТА



Розробка
робочого експериментального навчального плану

У робочому експериментальному навчальному плані забезпечено реалізацію
співвідношення навчальних годин теоретичної та практичної підготовки у
відповідності 30:70.

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
РОБОТА



Порівняльна таблиця навчальних програм

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
РОБОТА



Зміни обсягів навчального часу
виробничого навчання в майстернях, на 

підприємстві й виробничої практики 

Навчальний заклад при розробці
експериментального робочого
навчального плану та графіку
навчального процесу врахував
побажання роботодавця і
скоригував обсяги бюджетного
часу виробничого навчання в
майстернях навчального закладу,
на підприємстві й виробничої
практики.

У навчальному плані було
об'єднано план підготовки
кваліфікованих робітників за
професією «Токар» ІІ та ІІІ
розрядів (на підприємстві
незначна кількість робіт ІІ
розряду).

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
РОБОТА



Уроки
професійно-теоретичної та професійно-практичної

підготовки

Уроки проводяться з використанням
сучасної мультимедійної та
комп‘ютерної техніки.

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
РОБОТА



Аналіз навчальних досягнень учнів
за результатами першого року навчання

• Успішність як у контрольній,
так і в експериментальній
групі становить 100%, тобто
всі учні встигають опанувати
навчальні плани та програми.

• Показник якості отриманих
знань з професійно-
теоретичної підготовки в
експериментальній групі
збільшився на 11% у порівнянні
з показником якості у
контрольній групі та становить
88%.

• Показник якості знань з
професійно-практичної
підготовки в
експериментальній групі
збільшився на 7% у порівнянні з
показником якості в
контрольній групі та становить
100%.

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
РОБОТА



• Високий рівень навчальних досягнень в експериментальній групі з професійно-
теоретичної підготовки мають у два рази більше учнів, ніж у контрольній групі –
43%.

• Частка достатнього рівня навчальних досягнень з професійно-теоретичної
підготовки в експериментальній групі становить 57%, що на 36% більше, ніж у
контрольній групі.

• Частка учнів з високим рівнем знань з професійно-практичної підготовки у
експериментальній групі на 18% більша, ніж у контрольній групі і складає 61%

Продовження
• Третій кваліфікаційний
розряд за наслідками
проміжної
кваліфікаційної
атестації отримали всі
учні як у контрольній
групі, так і в
експериментальній.

• В експериментальній
групі учнів з середнім
рівнем знань немає, а у
контрольній групі
відсоток таких учнів
становить більше
половини – 58%.

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
РОБОТА



ДЯКУЄМО ЗА 
УВАГУ

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА
РОБОТА
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