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Методологія дослідження
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Об’єкт дослідження: професійна підготовка кваліфікованих робітників у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови професійної
підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти.

Мета: визначити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити
організаційно-педагогічні умови професійної підготовки кваліфікованих
робітників за дуальноюформою здобуття освіти.



Учасники експерименту
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Державний навчальний заклад 
«Київське регіональне вище 

професійне училище будівництва»

• Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
на базі повної загальної середньої освіти, термін
навчання складає 2 семестри (1рік);

• Електрогазозварник на базі повної загальної середньої
освіти, термін навчання складає 2 семестри (1рік);

• Штукатур, лицювальник-плиточник на базі повної
загальної середньої освіти, термін навчання складає 2
семестри (1рік).

Навчання за дуальною формою здобуття 
освіти здійснюється з професій:



Навчально-виробнича інфраструктура 
експерименту

4

Державний навчальний заклад 
«Київське регіональне вище професійне училище будівництва»

Навчально-виробничі 
майстерні закладу Роботодавці, які забезпечують професійну 

підготовку за дуальною формою здобуття 
освіти:

ТОВ «Партнер Костракшин Груп» 
ТОВ «Бізнес комфорт»

ТОВ «Фінансовий будівельний холдинг»
ПАТ «Укрпочта»
ТОВ «РОЗФУД»

ТОВ «МБ сервіс»



Творча група співробітників, залучених 
до експерименту
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Новак Алла Олександрівна – директор закладу
Пронь Тетяна Володимирівна – заступник директораз НВР
Бойко Андрій Миколайович – викладач ІІ категорії
Жмудська Любов Іванівна – викладач вищої категорії, викладач - методист
Пронь Андрій Анатолійович – викладач вищої категорії, старший викладач
Куц Людмила Валеріївна – старший майстер
Гуріч Володимир Миколайович – майстер виробничого навчання І категорії
Скапоущенко Євгенія Іванівна – майстер виробничого навчання І категорії
Степюк Василь Олександрович – майстер виробничого навчання І категорії

Державний навчальний заклад 
«Київське регіональне вище професійне училище будівництва»
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Державний навчальний заклад
«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського»

Директор ліцею  
Спільна 

Ніла Петрівна

Учасники експерименту
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Навчально-виробнича інфраструктура 
експерименту

Навчання за дуальною 
формою здобуття 

освіти здійснюється з 
професії Садовод 3,4 

розряду

Державний навчальний заклад
«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського»
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Творча група співробітників, залучених до експерименту

Цінченко В.П. - голова правління «Асоціації 
розвитку інтенсивного садівництва 
Полтавщини»
Гуржій М.Д. – голова ФГ «Добра Ферма»
Хлистун О.А. – начальник відділу 
агропромислового розвитку 
Решетилівської РДА
Спільна Н.П. – директор ліцею
Болбат С.Ю. – заступник директора з НВР
Овчінніков О.І. – викладач спецтехнологій 
з професії «Садовод»
Рафальська Р. І. – методист ліцею

Державний навчальний заклад
«Решетилівський професійний аграрний 

ліцей імені І. Г. Боровенського»



Учасники експерименту
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Навчання за дуальною формою здобуття 
освіти здійснюється з професії 

«Кухар судновий.  Офіціант»

Державний навчальний заклад «Одеське 
вище професійне училище морського 

туристичного сервісу»



Навчально-виробнича інфраструктура 
експерименту
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Лабораторії та спеціалізовані 
аудиторії закладу

Роботодавці, які забезпечують професійну 
підготовку за дуальною формою здобуття 

освіти - ресторани міста Одеси: 
«Облака»  
« Арина»

« 7 континентов»
« Чорное море» 

Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище морського 
туристичного сервісу»

Кухня-лабораторія для 
підготовки кухарів;

Навчальний бар;
Віденське кафе



Творча група співробітників, залучених 
до експерименту

11

Білоконенко Сергій Павлович 
(кандидат філологічних наук)
Андрєєва Ольга Вікторівна 
Доруха Марина Миколаївна 
Горнчар Лариса Василівна 

Марущак Людмила Іванівна 
Болдескул Ольга Вікторівна 
Садовська Олена Дмитрівна 

Державний навчальний заклад 
«Одеське вище професійне 

училище морського 
туристичного сервісу»
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Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

Відділення автотранспорту та 
будівництва

Відділення  зв'язку
Відділення машинобудування

Навчання за дуальною формою 
здобуття освіти здійснюється за 
професією загальнодержавного 

значення «Токар»

Учасники експерименту
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Навчально-виробнича інфраструктура 
експерименту

Майстерні та кабінети з підготовки токарів 
та верстатників  широкого профілю

ВАТ
«Дніпропетровський  
агрегатний завод»

ДП ВО «Південний 
машинобудівний завод

ім. А. М. Макарова»

Роботодавці, які забезпечують професійну 
підготовку за дуальною формою здобуття освіти
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Творча група співробітників, залучених до експерименту

Ємець І.С.
Заступник директора з 
НВР, викладач вищої 
категорії,  викладач-

методист

Зуєнко С.В.
Старший майстер,
викладач першої 

категорії 

ЖивотоваС.Г.
Заступник директора з НР, 
викладач вищої категорії, 

викладач-методист

Коваленко Є.І.
Майстер виробничого 

навчання
першої категорії 

Петрова В.В.
Майстер виробничого 

навчання
першої категорії 

Стрілець О.І.
Директор центру,

викладач першої категорії

Доля С.Л.
Викладач першої  

категорії
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Державний навчальний заклад 
«Запорізьке машинобудівне вище 

професійне училище»

Навчання за дуальною формою
здобуття освіти здійснюється з
професій: «Токар»,
«Електрогазозварник»,
«Машиніст крана (кранівник)».

Учасники експерименту
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Навчально-виробнича інфраструктура 
експерименту

Майстерні та лабораторії з підготовки 
токарів та електрогазозварників

Роботодавці, які забезпечують професійну 
підготовку за дуальною формою здобуття освіти

АТ «Мотор Січ» 

ПАТ «Запоріжсталь»



17

Державний навчальний заклад 
«Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»

Олійник Олександр Миколайович, директор ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище
професійне училище»-керівник творчої групи.

Члени творчої групи:
Шулепина Ганна Юріївна-заступник директораз навчально-виробничої роботи.
Пискун Тетяна Василівна- заступник директораз методичної роботи.
КраєвськаОльга Вікторівна-заступник директора з навчальної роботи.
Попова Наталія Григорівна-заступник директора з виховної роботи.
Женська Оксана Олександрівна-методист.
Резніченко Вікторія Олександрівна-викладач спеціальних дисциплін з професії

«Електрогазозварник» (кваліфікаційна категорія- «Спеціаліст вищої категорії», звання-
«Старший викладач»).

Пахар Тетяна Василівна- викладач спеціальних дисциплін верстатних професій
(кваліфікаційна категорія-«Спеціаліст І категорії»).

Черкіс Лілія Миколаївна- викладач спеціальних дисциплін з професії «Машиніст крана
(кранівник)»(кваліфікаційна категорія -«Спеціаліст І категорії»).

Творча група співробітників, залучених до експерименту



Учасники експерименту
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Науково-методичний центр 
професійно-технічної освіти 

у Запорізькій області: 

• здійснює методичний супровід
впровадження дуальної форми навчання;

• бере участь у Міжнародних проектах;
• забезпечує методичний супровід

впровадження освітніх стандартів у сфері
професійної освіти на компетентнісній
основі.



Навчально-виробнича інфраструктура 
експерименту
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Науково-методичний центр 
професійно-технічної освіти 

у Запорізькій області 



Творча група співробітників, залучених 
до експерименту
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▰ Паржницький О.В., директор 
Науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Запорізькій області, кандидат 
педагогічних наук

 Петерик С.М., заступник директора з 
навчальної роботи Науково-
методичного центру професійно-
технічної освіти у Запорізькій області

 Нідерман Н.К., методист Науково-
методичного центру професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області

 Семенова Л.О., методист 
Науково-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Запорізькій області

 Сакур Д.О., лаборант Науково-
методичного центру професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області

 Немченко М.М., методист Науково-
методичного центру професійно-
технічної освіти у Запорізькій 
області
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
Запитання/поради?
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