
«Впровадження дуальної системи 
навчання» 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Учасники

ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» ТОВ «ЗТМК»



Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
від 30.04.2014р. №0338 «Про реалізацію пілотного проекту із
впровадження дуальної системи професійної освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017
№916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у
професійну підготовку кваліфікованих робітників»

Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
від 13.09.2017 № 0605 «Про впровадження елементів дуальної форми
навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

Наказом ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 25.09.2017р
№505 «Про реалізацію програми дуальної системи професійної освіти»



Здійснення кадрового підбору / відбору учнів для 
працевлаштування на підприємстві 

Підвищення якості підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників

Забезпечення організаційної, соціально-
психологічної та професійної адаптації учнів

Набуття учнями практичних навичок в реальних 
виробничих умовах



Учасники та виконавці 
Відділ кадрів та підготови кадрів 

ТОВ «ЗТМК»
ДНЗ «Запорізький політехнічний

центр професійно-технічної освіти»
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Методичний  супровід Профорієнтаційна робота 

Відбір практикантів

Забезпечення рівня підготовки кваліфікованих робітників

Забезпечення соціальної і психологічної адаптації учнів 
у робочих колективах 

Моніторинг результатів проходження виробничого 
навчання та практики

Підвищення рівня професійної компетентності 
педагогів 

Визначення робочого місця



Тести  для вхідного, проміжного та 
вихідного контролю  знань 

Бланки  результативності проходження 
виробничого навчання та практики 

Корегування  та  узгодження  навчальних планів  та 
програм

Розроблено
Професіограми, матеріали для анкетування 

Вимоги до особистісних якостей (ОПХ)



Тренінг з учнями шкіл 
в читальному залі

В кабінеті 
зварювальних 

професій

На полігоні 
електротехнічних 

професій



Майстер-клас Святковий концерт

Святкування Дня Знань



Проведення тестування для виявлення 
особистісно-орієнтованих якостей учнів

Аналіз  успішності

Проведення  вступної  співбесіди 

Проведення вступного тестування з 
професії



Закріплення  керівників та наставників

Укладання  угод

Складання списків практикантів 

Розподіл  за  робочими  місцями

Проходження вступного інструктажу з 
охорони праці



Забезпечення соціальної і психологічної 
адаптації учнів у робочих колективах

Тренінги 
«Лідерство»

Лекції «Входження 
в професію»



Забезпечення соціальної і психологічної 
адаптації учнів у робочих колективах

Екскурсії у музей історії ЗТМК

Спільні культурно-
масові заходи



Забезпечення соціальної і психологічної 
адаптації учнів у робочих колективах

Спільні спортивні заходи та 
благодійні акції



Забезпечення рівня підготовки
кваліфікованих робітників

Виїзні семінари-практикумиПроведення бінарних уроків



Забезпечення рівня підготовки
кваліфікованих робітників



Організаційно-методичне забезпечення
Спільні засідання, наради, круглі столи, конференції з питань дуального навчання



Підвищення рівня професійної 
компетентності педагогів

Тренінги, семінари-практикуми 
Сейчас не удается отобразить рисунок.



Підвищення рівня професійної 
компетентності педагогів

Стажування майстрів виробничого 
навчання та викладачів на ТОВ «ЗТМК»



Моніторинг результатів
Тестування теоретичних знань та практичних навиків 



Моніторинг рівня 
теоретичних знань, в балах 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Моніторинг результатів
Моніторинг рівня

практичних навиків в % 

Вхід Вихід Вхід Вихід



Рівень
теоретичних знань, в балах 

Машиніст крана металургійного виробництва

Моніторинг результатів
Рівень

практичних навиків, в % 

Вхід Вихід Вхід Вихід



Практичний тур Переможці

Теоретичний тур



Моніторинг результатів
Поетапні та державні кваліфікаційні атестації 
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Рання професійна орієнтація та сприяння адаптації
до дорослого самостійного життя

Оволодіння теоретичними знаннями та практичними
навиками необхідними для роботи з новітнім
технологічним обладнанням

Формування широкої професійної компетентності,
необхідної для успішної професійної діяльності

Переваги для випускника

Фінансова незалежність та підвищення професійної
компетентності впродовж всього життя



Не потрібно витрачати час і ресурси для
ознайомлення новоприйнятого робітника з
особливостями роботи підприємства

Можливість забезпечити підприємство кадрами
дефіцитних професій

Скорочення витрат на пошук і підбір працівників, їх
перенавчання та адаптацію в умовах підприємства

Переваги для роботодавця

Можливість відбирати кращих учнів на роботу
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