
Впровадження елементів 
дуальної форми навчання у 

професійну підготовку 
кваліфікованих робітників в 

МВМПУ





МВМПУ – це сучасний навчальний заклад, який
веде підготовку кваліфікованих робітників та 
молодших спеціалістів для підприємств групи
Метінвест, зокрема для ПРАТ “Маріупольський

металургійний комбінат імені Ілліча”, ТОВ. 
«МЕТІНВЕСТ - Маріупольський ремонтно -
механічний завод» та ТОВ. "МЕТІНВЕСТ-

ПРОМСЕРВІС". 



ПРАТ «Маріупольский металургійний
комбінат імені Ілліча» - найбільше

промислове підприємство Донецької області.
ПРАТ "ММК імені Ілліча" входить до 

Металургійного дивізіону Групи Метінвест і є 
стабільно працюючим високотехнологічним

підприємством з повним металургійним
циклом виробництва





Програми  соціального партнерства



«Практика без теорії цінніше, ніж теорія без практики»
Марк Фабій Квінтіліан, римський ритор

Мета проекту :
Підвищити якість підготовки майбутніх кваліфікованих
робітників з професій «Оператор поста керування станом 
гарячого прокату », «Слюсар – ремонтник», «Стропальник» з 
урахуванням вимог роботодавця у рамках організаційно-
відмінних форм навчання з освоєнням сучасних інноваційних
виробничих технологій та подолання розриву між теорією і 
практикою, освітою й виробництвом. 



ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ – ФОРМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ, 
ЯКА КОМБІНУЄ :

• ТЕОРЕТИЧНЕ  НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІОНАЛЬНО-
ОСВІТНІЙ  ОРГАНІЗАЦІЇ - 30-40% НАВЧАЛЬНОГО 

ЧАСУ 
• НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ - 60- 70% 

НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
НАВЧАННЯ - РІВНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ  ТА 
ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ



Спостерігає за показниками цифрових табло, сигнальних 
ламп, контрольно-вимірювальних приладів, стежить за 
подаванням металу у валки, регулює роботу виробничої 
лінії стану холодного прокату.



Обслуговує техніку на 
підприємствах, регулює, виконує 
поточний і терміновий ремонти, 
проводить профілактичні заходи.



• Виконує стропування (обв'язування) вантажів або 
спеціальних допоміжних пристосувань для 
виробництва навантажувально-розвантажувальних 
робіт спільно з вантажопідйомним механізмом (ГПМ).

• Основні види виробництва, де затребувана робота 
стропальника - будівництво, складське господарство, 
портові та залізничні вантажні термінали, важка 
промисловість.



Навчання на базі середньої освіти і робітничої професії 
«Оператор поста керування станом гарячої прокатки. 
Оператор поста керування станом холодного прокату. 
Слюсар-ремонтник. Стропальник» з одержанням 
кваліфікації молодшого спеціаліста, техніка-технолога з 
обробки металів тиском

Спеціальність «Металургія»
Спеціалізація «Обробка металів тиском» 



Нормативно-правове 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.
• Накази МОН України № 916 від 23.06.2017р. та № 267 від

29.06.2017р. «Про забезпечення методичного супроводу
впровадження елементів дуальної форми навчання в ПТНЗ
Донецької області»



Основні результати партнерської співпраці з 
роботодавцями під час експерименту

• Зацікавленість підприємств та організації в активному 
впровадженню системи навчання

• Проектування нових організаційних форм навчання
персоналу з залученням потенціалу училища

• Партнерські стосунки і соціальне партнерство



:

Труднощі та проблеми:  

• Недостатня зацікавленість роботодавців у фінансуванні
підготовки кваліфікованих робітників.

• Відсутність навчально-методичної підготовки майстрів
підприємства, які проводять навчання учнів

• Неповна відповідність видів виконання учнями робіт на 
підприємствах із змістом навчальних програм.

.



Очікувані результати:

 Пакет нормативних документів
 Відповідність якості підготовки випускників потребам і 

вимогам працедавця
 Участь працедавців в освітньому процесі
 Створення і розвиток системи наставництва на 

підприємстві
 Гарантоване працевлаштування випускників, що беруть

участь в інноваційній діяльності



Наш сайт: mvmpu99.com.ua

Наша адреса:
Україна, 87552, Донецька 
область,
м. Маріуполь, 
пров. Єрмака, 31;
 48-31-02;   48-31-03
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