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Процедура впровадження елементів дуальної форми навчання 
у професійну підготовку кваліфікованих робітників між 
Курахівським професійним ліцеєм та підприємством

Класична 
структура 
співпраці*

Договори/угоди 

на підготовку 
кадрів 

про спільну 
діяльність

про навчально 
виробничу 
практику та 

інші.

Погодження 

робочі 
навчальні 

плани

графіки 
навчально –
виробничої 

практики

детальна 
програма 

графік 
екскурсій та 

інші.*За схемою організації виробничої практики 



Процедура впровадження елементів дуальної форми навчання 
у професійну підготовку кваліфікованих робітників між 
Курахівським професійним ліцеєм та підприємством

Функції 
координаторів 

Участь у плануванні 
та погодженні 

документів 

Підготовка наказів з 
розподілом здобувачів 

освіти на ділянки та 
закріпленням 

наставників/фахівців

Організація та 
контроль медичних 
оглядів здобувачів 

освіти

Організація та проведення 
інструктажів з питань 

безпеки для здобувачів 
освіти та педагогічних 

працівників 

Контроль за 
отриманням на 

виробництві ЗУН
Контроль та сприяння  

ДКА Участь у роботі ДКА

Співпраця з 
випускниками з 

питань 
працевлаштування



Мета 
закладу 
освіти 

Підготовка 
конкурентоспроможного 
та мобільного на ринку 
праці кваліфікованого 

робітника 

Підвищити рівень 
професійної орієнтації 

та кар’єрного 
консультування молоді і 

дорослих

Підвищити рівень 
професійної 

майстерності серед 
педагогічних 
працівників 

Підвищити імідж 
закладу освіти, а саме 

імідж професійної 
(професійно-технічної) 

освіти
Створити сучасне 

освітнє середовище

Розвиток державно-
приватного 
партнерства

Тісна співпраця з 
роботодавцями 





Підписання договорів або 
меморандумів про співпрацю 

Оновлення діючих освітніх програм у 
закладі освіти за напрямком 

зварювального виробництва з 
урахуванням потреб сучасного 

виробництва,  придбаного 
зварювального устаткування та 

врахування міжнародних стандартів 

Надання фахівців від 
підприємств в галузі 

зварювального виробництва для 
проведення консультацій

Проходження навчально –
виробничої практики здобувачів 

освіти на виробництві з 
подальшим працевлаштуванням 

УМОВИ

У грантових проєктах є обов'язкові умови –
це тісна співпраця з виробництвом

*Приклад



Проект USAID «Економічна 
підтримка Східної України»

Зміцнення технічної 
спроможності професійно-

технічних навчальних 
закладів 

2019-2020-2021 роки

Зварювальне устаткування, 
електричне обладнання, офісні меблі, 

мультимедійне та ІТ обладнання









Конкурс грантів на покращення можливостей для 
працевлаштування та підвищення 

конкурентоздатності випускників закладів ПТО в 
Луганській, Донецькій та Запорізькій областях за 

програмою ПРООН

2020-2021 роки

Тісна співпраця з роботодавцями, центром зайнятості та 
органами влади

Придбання зварювального віртуального тренажеру

Впровадження нової професії «Зварник»

Придбання тренажеру Максим для відпрацювання серцево -
легеневої і мозкової реанімації на уроках охорони праці

Навчання працівників навчального закладу зварювального 
напрямку в ДП "Міжгалузевий учбово-атестаційний центр 
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної 

академії наук України



h"ps://learnvirtual.eu/ru/160-apolo-weldtrainer





Новий рівень роботи/співпраці в напрямку 
дуальної форми навчання

Завдяки грантовим проєктам 

З боку 
виробництва 

Надання незалежної 
атестаційної комісії, яка 

відповідає вимогам 
(УАКС) для проведення 

кваліфікаційної атестації 
здобувачів освіти 

зварювального 
напрямку. Відповідно до 
вимог ДСПТО «Зварник»

Надання спеціалізованої 
лабораторії для 

проведення 
випробування зварних 

зразків виконаних 
здобувачами освіти під 

час кваліфікаційної 
атестації. Відповідно до 
вимог ДСПТО «Зварник»

Зацікавленість у 
спільному розвитку та багато іншого.

Була створена робоча групу з фахівців від підприємств та 
педагогічних працівників закладу освіти з метою 

- оновлення діючих освітніх програм 
зварювального напрямку - допомога у ліцензуванні професії «Зварник»



Державно-приватне 
партнерство 



Створити Закон 
України  «Про 

приватне публічне 
партнерство» з 
обов’язковою 

вимогою 
виробництвам будь-

якої власності 
співпрацювати з 

закладами освіти

Дотувати 
державою 

виробництва, які 
співпрацюють з 

закладами освіти 
за дуальною 

формою 
навчання

Збільшити видатки 
на розвиток 

закладів 
професійно –

технічної освіти 
(особливо в 

маленьких містах)

Запровадити на законодавчому 
рівні співпрацю з 

європейськими країнами по 
обміну досвіду в системі 

професійно – технічної освіти
Педагогічний працівник –

здобувач освіти
Фахівець виробництва -

здобувач освіти
Педагогічний працівник -
фахівець виробництва

Особисті
побажання щодо впровадження 

дуальної форми навчання 
у ЗП(ПТ)О



Андрій Геревенко Курахівський 
професійний ліцей 


