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ПРОЕКТ – СПЕЦІАЛЬНО ОРГАНІЗОВАНИЙ 
ВИКЛАДАЧЕМ І МАЙСТРОМ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
КОМПЛЕКС ДІЙ, ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧАЄ РІЗНОМАНІТНІСТЬ 

І БАГАТОЕТАПНІСТЬ, ЩО ЗАВЕРШУЄТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ТВОРЧОГО ПРОДУКТУ.

“Все з життя, все для  життя”
В. Кілпатрік



Результативність учнів під час проектної діяльності з 
використанням елементів дуальної форми навчання:

• самостійно  здобувають знання, 
яких не вистачає, з різних джерел, 
тобто вчаться працювати з 
інформацією;

• навчаються використовувати 
отримані знання для розв’язання 
пізнавальних та практичних задач;

• розвивають комунікативні уміння, 
вчаться працювати у групі,  
домовлятися один з одним про 
сумісну діяльність;

• розвивають дослідницькі уміння, а 
саме: визначати проблеми, збирати 
інформацію, вести спостереження, 
проводити експеримент, 
аналізувати, будувати  гіпотези, 
узагальнювати матеріали;

• розвивають системне 
мислення;

• визначають цілі своєї 
діяльності, обґрунтовують 
конкретні кроки щодо 
реалізації поставлених задач;

• здійснюють практичні дії;
• презентують результати 

спільної праці;
• оцінюють досягнуті 

результати, аналізують 
позитивні та негативні 
моменти.



Організація проектної діяльності вимагає 
системного підходу та дотримання 

управлінського циклу у єдності функцій.
1. Інформаційно-

аналітична функція.
2. Мотиваційно-цільова 

функція.
3. Планово-прогностична 

функція.
4. Організаційно –

виконавча функція.
5. Контрольно-

діагностична функція.
6. Корекційна функція.



Структурна модель науково-методичного забезпечення 
організації проектної діяльності у Державному навчальному 

закладі “Дніпрорудненський професійний ліцей”
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Використання дуальної форми здобуття 
освіти для організації професійно-
практичної підготовки учнів ліцею



Співпраця навчального закладу і 
роботодавців – це перспективний 

шлях розв’язання багатьох проблем



Значення дуальної системи освіти для 
зміцнення соціального партнерства
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Оновлення змісту 
освітніх програм за 
участю роботодавця.

Оцінка (сертифікація) 
при прийомі на 
роботу та атестації.

Поліпшення підготовки 
кадрів.

Нові працівники, 
підготовлені за 
вимогами 
підприємства.

Клієнтоорієнтованість
програм - відповідність 
орієнтації програм на 
потреби замовника.



Переваги 
дуальної 
системи 

навчання

Усуває розрив між 
теорією та 
практикою

Зацікавленість 
керівників у 

практичному 
навчанні робітника

Тісний контакт 
навчального 
заклада та 

підприємства-
замовника кадрів

Мотивація 
отримання знань 

та набування 
професійних 

навичок

Створення нової 
психології 

майбутнього 
робітника



Замовники кадрів 
ДНЗ “Дніпрорудненський ПЛ”

ПрАТ
“Запорізький
залізорудний 

комбінат”

ВП “Запорізька
атомна 

електро-
станція”

ТОВ 
“Електро-
привод”

“Комбінат
громадського 

харчування 
АЕС”

База 
відпочинку , 

санаторій-
профілакторій 

“Гірник”

Машиніст електровоза; Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту 
устаткування;
Електрогазозварник; контролер зварювальних робіт;
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 
електрослюсар з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювать 
електростанцій;
Електрогазозварник; слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування
Кухар; кондитер.



Організація навчально-виробничого процесу 
при використанні  дуальної форми навчання



Цілі і задачі дуальної системи навчання:
Дослідження передових технологій;

Проектна діяльність при організації професійного навчання з 
використанням елементів дуальної форми здобуття освіти; 

Аналіз структури професійної діяльності; визначення ЗУН.

Визначення загальної стратегії і тактики введення дуального 
навчання.

Складання планової структури професійного навчання.



Навчально-виробничі майстерні та лабораторіі
ДНЗ “Дніпрорудненський професійний ліцей”



Навчально-виробничі майстерні та лабораторіі
ДНЗ “Дніпрорудненський професійний ліцей”



ПрАТ “Запорізький залізорудній комбінат”
Лабораторії, полігони, дільниці



ПрАТ 
“Запорізький 
залізорудний 

комбінат”



Навчально-тренувальний центр
ВП “Запорізька атомна електростанція”



Навчально-тренувальний центр
ВП “Запорізька атомна електростанція”



Співпраця з 
Департаментом професійної освіти МОН України, 

Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України 



Проект “Управління освітньо-розвивальним
середовищем ПТНЗ за участю роботодавців”

• Конференція “Співпраця 
задля професійного успіху 
молоді ”.

• Зустріч – презентація ДНЗ 
“Дніпрорудненський ПЛ” в 
Навчально-тренувальному 
центрі ЗАЕС”.

• Круглий стіл “Поповнення 
трудових колективів 
молодими робочими 
кадрами ”.



Реалізація проектної діяльності
І курс: створення необхідних умов для здобуття професії, 
первинних ЗУН, знайомство з підприємством, його традиціями; 
проект «Моя  професія»;

ІІ курс: удосконалення професійних компетенцій, надання 
рівних можливостей і доступу до повноцінної професійної 
освіти; різноманітні навчальні проекти;

ІІІ курс: підготовка до працевлаштування, стажування на робочих 
місцях,  проект “Моє майбутнє в моїх руках”.



Всеукраїнський конкурс професійної 
майстерності “WorldSkills Ukraine”

Навчальні проекти з професії 
“Електрогазозварник”:
“Зварник більш ніж професія”;
“Є така професія – зварник”.



Інноваційна діяльність з підвищення якості підготовки 
кваліфікованих робітників Державного  навчального 

закладу “Дніпрорудненський професійний ліцей”

Участь у конкурсах професіональної майстерності на
підприємствах – замовниках кадрів.

Проходження стажування майстрів виробничого навчання на
підприємствах регіону.

Участь в обласних, міжнародних конкурсах, виставках.

Залучення роботодавців до участі у педагогічних та
методичних радах.

Проведення круглих столів з майстрами виробничого
навчання з метою оволодіння новітніми технологіями
сучасного виробництва.



Застосування проектного методу навчання у 
практиці  професійного навчального закладу 

– це перспективний шлях підготовки 
сучасних кваліфікованих робітників, який 

дозволяє створити оптимальні умови, за 
яких формується і розвивається особистість.



Дякую за увагу!
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