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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Згідно наказу МОН України № 916
від
23.06.2017
року
«Про
впровадження елементів дуальної
системи навчання у професійну
підготовку
кваліфікованих
робітників» наш навчальний заклад
увійшов у перелік ПТНЗ України на
основі яких буде проводитись
впровадження елементів дуальної
системи в навчально – виробничий
процес з професії Швачка упродовж
2017-2020 років.

Основні напрями роботи щодо впровадження
елементів дуальної системи в навчальновиробничий процес
Відповідно до дорожньої карти,
яка була рекомендована МОН
України в липні місяці був
зроблений внутрішній наказ по
навчальному
закладу
щодо
створення робочої групи для
розробки
навчально-плануючої
документації та розробки 3-х
сторонніх угод для упровадження
елементів
дуальної
форми
навчання в склад якої ввійшли:
заступник директора з НВР,
старший
майстер,
методист,
юрист-консульт,
викладачі
та
майстри
в/н,
представники
роботодавців.

Основні напрями роботи щодо впровадження
елементів дуальної системи в навчальновиробничий процес
Створили рубрику на
сайті
навчального
закладу
«Дуальна
форма навчання» в
якій
висвітлюємо
основні кроки щодо
впровадження
елементів
дуальної
форми
навчання
у
підготовку
кваліфікованих
робітників з професії
«Швачка» .

Основні напрями роботи щодо впровадження
елементів дуальної системи в навчальновиробничий процес

Підготовлений комплект документації ліцензійної справи щодо
ліцензування професії «Швачка» та відвезений в Департамент
ПТО МОН України де успішно пройшло ліцензування.

Вибір підприємств-партнерів швейної галузі
міста Хмельницького
ТОВ «Бембі» (виготовлення дитячого одягу)
ТОВ «Хмельницьклегпром-плюс» (виготовлення форменого одягу)
ПП Нікітюк (виготовлення жіночого одягу)
підприємство «Хелена» (виготовлення жіночого та дитячого одягу)
ПП Потапова (виготовлення жіночого та чоловічого форменого
одягу)
ТОП Т-стиль (виготовлення жіночого та чоловічого одягу)

Круглий стіл початок серпня, на
якому розглядались питання:
∗ Дуальна система,, як ефективна форма
співпраці бізнесу та навчальних закладів
у якісній підготовці кваліфікованих
робітників.
∗ Особливості
змісту
державного
стандарту з професії «Швачка», що
грунтуються
на
модульно
компетентнісній основі. Доречі відрадно
відмітити, що саме представники
підприємств які були присутні за круглим
столом приймали участь у розробці
стандартів (Анжела Берека, Анатолій
Коваль, Наталя Потапова )
∗ Шляхи взаємодії роботодавців та Центру
щодо
забезпечення
впровадження
елементів дуальної системи в навчальновиробничий
процес
підготовки
кваліфікованих робітників з професії
«Швачка».

Робочий
навчальний
план
розроблений із врахуванням
потреб та бажань роботодавців
відповідно
державних
стандартів
для
підготовки
кваліфікованих робітників
з
молоді, що отримала повну
загальну середню освіту з
професії «Швачка» Кваліфікація:
7436 "Швачка" 1-2,3 розряду.
Термін навчання 1 рік, базові
знання,
вміння,
навички
професійно-теоретичної
та
практичної підготовки приблизно
40% відбуваються в навчальному
закладі, а 60% професійнопрактичної підготовки
тобто
виробниче навчання в умовах
виробництва
та
практика
відбуваються на підприємствах.

Згідно положення про впровадження елементів дуальної форми навчання
побудова графіку навчального процесу може бути багатоваріативною та
формувати навчальні компоненти у залежності від особливості діяльності
підприємства, складності в опануванні професійних кваліфікацій,
врахування сезонних факторів та специфіки виробництва

Для забезпечення навчально-виробничого
процесу творчою групою розроблено
навчально-плануючу документацію:
Навчальних планів

Програм з предметів
професійнотеоретичного та
професійно-практичного
напрямку

Програм виробничої
практики

Щоденники
виробничого навчання
та виробничої практики

Перелік та завдання
кваліфікаційної атестації
базового блоку, та
навчальних модулів

Перелік та завдання
кваліфікаційних
пробних робіт

Критерії оцінювання
знань та вмінь учнів

Круглий стіл кінець серпня, на
якому розглядались питання:
1. Обовязки навчального закладу і
підприємства , щодо підготовки
кваліфікованих робітників,
відповідно до положення про
дуальну систему навчання
2. Вимоги до професійних якостей
наставників підприємства та
педагогів Центру
3. Погодження 3-ч стороннього
договору щодо підготовки
кваліфікованих працівників за
дуальною формою навчання.

Вимоги до професійних якостей
педагогічних працівників ПТНЗ
∗

Для інноваційного процессу навчання майбутніх
робітників необхідні висококваліфіковані викладачі та
майстри
виробничого
навчання,
що
володіють
фундаментальними
професійними
знаннями
та
інформаційно-комунікативними
технологіями,
педагогічними технологіями та методикою навчання,
вмінням застосовувати професійний досвід у процесі
навчання, оптимальним поєднанням майстерності та
компетентності, організації взаємодії в процесі навчання,
стратегічним та творчим мисленням, вмінням аналізувати та
оцінювати навчальні ситуації, вмінням бачити перспективу
та бути готовими до змін і адекватно на них реагувати.

Вимоги до настивників
підприємства
∗

Для проходження психологічної адаптації учнів має
відбуватись постійна підтримка з боку наставників високваліфікованих робітників підприємства, контроль,
надання допомоги учням щодо опанування знань, вмінь та
навичок на високотехнологічному обладнанні , організації та
активного впровадження новітніх виробничих технологій та
власного професійного досвіду під час навчальновиробничої діяльності у навчально-виробничому процесі.

Особи, які здійснюють підготовку
кваліфікованих робітників
Вид навчання
Загальнопрофесійна
підготовка
Професійнотеоретична
підготовка
Професійнопрактична
підготовка
(вироб.навчання+
практика)

Особи, які здійснюють
підготовку
кваліфікованих
робітників

Розташування

Викладачі

на базі ДНЗ
«ХЦПТОСП»

Майстри в/н

на базі ДНЗ
«ХЦПТОСП»

Майстри-наставники

на базі
підприємства

Відповідність кваліфікації педагогів та
наставників з числа кращих працівників
виробничників
∗ Головне питання відповідність кваліфікації інженернопедагогічного складу ДНЗ «ХЦПТОСП» - 100%
відповідає вимогам, як відповідний робітничий розряд всі
мають так і вищу освіту.
∗ Відповідність кваліфікації майстрів-наставників з числа
робітників підприємств-партнерів – відповідає також
100%.
∗ Представники підприємств нам надали інформацію, що
всі наставники мають відповідний вищий робітничий
розряд швачки, кравця.

Основа дуальної системи – це тісна
співпраця майстрів в/н та наставників
підприємств
Зміцнення зв’язків
(СПІВПРАЦЯ)
Колектив
ЦЕНТРУ

Колектив
ПІДПРИЄМСТВА

Майстри в/н

Наставники

УЧЕНЬ

Здійснення
контролю
знань, вмінь та
навичок
Після опанування базового блоку та кожного модуля
проводиться кваліфікаційна атестація, як з предметів
теоретичного циклу так і професійно-практичного циклу. Крім
цього в останній день практики проводиться пробна
кваліфікаційна робота, поетапна атестація в окремо визначений
день (відповідно до робочого навчального плану) та згідно
набутих компетенцій присвоюється відповідний розряд.

добавити пункт 6.2 Договір укладається на другий робочий день від
початку навчання
забрати пункт 2.2.4. Підприємство забовязується забезпечити під час
навчання харчуванням, спеціальним одягом відповідно до чинних
нормативів
замінити формуліровку пункту 2.2.8. «розподіл та своєчасне
переміщення, ротації учня по цехах і відділах підприємства» на
«розподіл та своєчасне переміщення учня по робочих місцям»
залишити пункт 2.2.5. Забезпечити (за згодою) виплату учню
додаткової стипендії при умові, що учень зобов’язується
відпрацювати на цьому підприємстві 1 рік
добавити пункт 2.2.11 По закінченню навчання забезпечити
працевлаштування учня на підприємство за згодою сторін
добавити пункт 3.3.1. В 3-х денний термін після завершення
навчального процесу та терміну дії тристороннього договору
випускнику укласти з підприємством трудовий договір.

Розподіл учнів між
підприємствами
• згідно регіонального
замовлення було
набрано 25 учнів в
групу, після чого
відбувся розподіл
дітей на 5 підприємств
(по 5 учнів)

Трьохсторонні угоди
• уклали трьохсторонні
угоди між ДНЗ
«ХЦПТОСП»,
підприємствами та
фізичними особами
(учнями)

Впровадження дуальної системи навчання
відкриває ряд цілком очевидних
переваг для усіх суб’єктів:
для
освітнього
закладу:

для учнів:

для
роботодавців:

Усуває розрив між теорією і
практикою в процесі підготовки
кваліфікованих робітників.

Відкриває шлях до опанування
навичок роботи із новітньою
технікою за передовими
технологіями.

Дає можливість отримати якісно
підготовленого робітника.

Відкриває додаткові можливості
підвищення ефективності
підготовки робітничих кадрів, а
саме змісту і організації навчання.

Підвищує мотивацію для
отримання знань і набуття
професійних навичок учнів.

Забезпечує участь в оцінюванні
результатів навчання
кваліфікованих робітників.

Дозволяє врахувати вимоги
роботодавців щодо формування
професійних компетенцій
майбутнього кваліфікованого
робітника.

Створює перспективу фінансової
незалежності.

Економить час і ресурси на
ознайомлення нового працівника з
особливостями роботи
підприємства.

Проходження психологічної
адаптації на підприємстві

Готовність (адаптація) робітника
до специфіки роботи та
виготовляємої продукції на
підприємстві

Стимулює роботодавців
інвестувати в професійну освіту,
оскільки в результаті вони
отримують якісно підготовленого
робітника.

Матеріало-технічна база
навчального закладу

У нашому навчальному
закладі
постійно
проводиться
робота
з
модернізації
матеріалотехнічної бази центру, з
метою підвищення якості
освіти учнів.

∗ Результат впровадження елементів дуальної
системи в навчально-виробничий процес
ґрунтується
на
професіоналізмі
педагогічного колективу центру та тісній
співпраці з роботодавцями наставниками підприємств швейного виробництва щодо
підготовки
професійно
компетентних
кваліфікованих кадрів з високою виробничотехнологічною
культурою,
здатних
ефективно,
самостійно
вирішувати
нестандартні питання, працювати за новими
виробничими технологіями, з сучасними
матеріалами, які будуть мати попит на
сучасному
ринку
праці
швейного
виробництва за професіями «Швачка».

