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 Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 р. 

№ 916 “Про впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників” 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018  р. 

№ 473 “Про розширення переліку закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти для впровадження 

елементів дуальної форми навчання  у 2018 році” 

 Концепція підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти (Постанова КМУ від 19 вересня 2018 р. № 

660-р) 

 Примірне Положення про впровадження елементів 

дуальної форми навчання та примірна форма 

тристороннього договору «Про дуальну форму навчання» 



Дуальна форма здобуття освіти — це 

спосіб здобуття освіти, що передбачає 

поєднання навчання осіб у закладах 

освіти з навчанням на робочих місцях 

на підприємствах, в установах та 

організаціях для набуття певної 

кваліфікації, як правило, на основі 

договору про здійснення навчання за 

дуальною формою здобуття освіти 

  
 

 

 

 



 Участь роботодавців в усіх етапах освітнього процесу 

(розробка планів та програм, критеріїв оцінювання, 

проведення виробничого навчання та практики, 

оцінювання навчальних досягнень) 

 Використання матеріально – технічної та кадрової 

бази підприємства, навчання на сучасній техніці, 

стажування викладачів та майстрів, виплата грошової 

винагороди учням та матеріальна підтримка закладу; 

 Усунення основного недоліку  – розриву між теорією 

та практикою 

 Створення високої мотивації отримання знань та 

набуття професійних навичок 
 

 



 Пошук соціальних партнерів – сільськогосподарських 

фірм, на базі яких буде проводитись виробниче 

навчання та практика 

 Розроблення та затвердження навчально-плануючої 

документації:  

– РНП розробляється за участю МК, погоджується з 

роботодавцем, НМЦ ПТО, Департаментом освіти і 

науки, Інститутом модернізації, затверджується в МОН  

– Пакет робочих освітніх програм розробляється за 

участю МК, погоджується роботодавцем,затверджується 

в закладі. 

 Роз'яснювальна робота серед учнів та батьків. 

 Заключення відповідних тристоронніх угод 



 ТОВ «ВІВО ТЕХНОПАРК» 

- 17 жовтня відбулася зустріч  учнів з менеджером по 

персоналу підприємства яка ознайомила учнів з 

дуальною формою навчання та перспективою 

подальшого працевлаштування.  

 

 

 

 



 ТОВ «ВІВО ТЕХНОПАРК» 

- В цьому році  підприємство вперше спробувало розпочати цю 

роботу через звичайну виробничу практику, яку пройшли учні закладу 

з професії тракторист Костриба Олександр та Жучін Сергій. 

 

 

 

 

 



 ТОВ «ВІВО ТЕХНОПАРК» 

- Учні отримали не тільки  вміння, а й матеріальну 

винагороду, відповідно до договору: 

4.1. Оплата робіт, виконаних у відповідності до виробничих 

завдань учнями за період проходження виробничого навчання 

(виробничої практики), проводиться наступним чином: 

шляхом перерахування для сплати на рахунок навчального 

закладу не пізніше п'яти днів після виплати заробітної плати 

працівникам підприємства в розмірі 100 % після утримання всіх 

податків, у т.ч.  50 % на здійснення його статутної діяльності, 

зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист 

учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної 

роботи, та 50 % - учням. 

 

 

 

 

 



 ТОВ «МАГНОЛІЯ ЛАН» 

- 22 листопада в рамках тижня сільськогосподарського 

виробника відбулася зустріч з керівником господарства 

«Магнолія-Лан» Солоном Павлом Андрійовичем. Цьому 

передувала екскурсія на підприємство. 

 

 



 ТОВ «МАГНОЛІЯ ЛАН» 

- Цьому передувала екскурсія на підприємство. 

 

 



 ТОВ «АГРО-ДІС» 

- Учні нашого закладу регулярно проходять практику на  

підприємстві, в цьому році - Ліщинський  Ігор та 

Шевченко Євген 



1. Робочий навчальний план розроблено у відповідності до Типової базисної 

структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у 

професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 13.10 2010 року № 947) та вимог СП(ПТ)О з професій : 

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» 

СП(ПТ)О 7233.С.33.12-2017 (наказ Міністерства освіти і науки України від  

« 22 » грудня 2017 р. № 1651; «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва»  ДСПТО 8331.А.01.50 - 2016 (наказ 

Міністерства освіти і науки України  від 30.09.2016 № 1183); «Водій 

автотранспортних засобів»  ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.07.2012 року N 

802) та на основі Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти, (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392.). Перелік предметів, що виносяться на ДПА та форма її 

проведення визначаються відповідно до чинних нормативних актів 

Міністерства освіти і науки України. 

 



 Можуть існувати різні моделі щодо розподілу годин та 

узгодження змісту навчання. Основною є блочна модель, у якій 

години розподіляються між закладом освіти та підприємством за 

блоками (тижні, місяці). 

 

 

 



 

 Упровадження елементів дуальної форми навчання базується 

на поєднанні в освітньому процесі теоретичної та практичної 

підготовки в обсягах 30-40% теоретичних занять до 60-70% 

практичного навчання.  

 

 

 



В поясненнях до РНП прописано ряд коректив: 

 Зменшення годин загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та 

незначне зменшення годин професійно-практичної підготовки на 

модулях слюсарно-ремонтних робіт з професії «Тракторист», в 

зв’язку із виключенням  навчального матеріалу, що вже вивчався з 

професії «Слюсар». 

 Перенесення годин з професійно-теоретичної на практичну 

підготовку  на модулі ТрА2. 

 Враховано сезонність робіт: як наслідок спочатку модуль 2 потім 1. 

 Проведення спільних практик: за чотирма модулями СРСГМУ 

2.1,2.2,3.1,3.2       перед  присвоєнням 3-го кваліфікаційного 

розряду; за двома модулями ТрА1-1, ТрА1-2 перед присвоєнням 

категорії А1; за двома модулями ТрА2-1, ТрА2-2 перед 

присвоєнням категорії А2 



Зацікавленість керівників 

закладу та підприємства 
 



Підготовка робітничих кадрів 

безпосередньо під своє виробництво, 

виробничі технології 

 

Економія часу та коштів на підбір 

робітників на їх навчання та адаптацію 

 

Відбір кращих випускників, підвищення 

якості підготовки фахівців  



 Впровадження сучасних виробничих технологій в 

освітній процес 

 

 Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних 

працівників та конкурентоспроможності 

випускників  

 

 Вирішення проблеми працевлаштування 

випускників 

 

 Можливість залучення додаткових коштів 



  


