
Хід впровадження елементів дуальної форми навчання  у 2018-19 навчальному році з професій «Робітник з 

комплексного обслуговування й ремонту будинків»,  «Тракторист-машиніст с/г виробництва». 

 

№ 

з/п 

Показники Реалізація 

Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків 

Тракторист-машиніст с/г 

виробництва 

1 Двохсторонні угоди ПП «А. В. А.» ТОВ «Віво технопарк» 

2 Тристоронні угоди 25 угод 2 угоди на проходження виробничої 

практики з учнями іншої (не дуальної) 

групи 

3 Учнівські робочі місця Учнівські робочі місця у суб’єкта 

господарювання по бригадному 

принципу в залежності від об’єму 

виконуваних підприємством на 

будівельних об’єктах  робіт. 

Учнівські робочі місця в майстернях на 

20 видів навчально-виробничих робіт.  

Двом учням надано необхідну с/г 

техніку та агрегати необхідні для 

виконання  основного та поверхневого 

обробітку ґрунту, посіву с-г культур 

під контролем інструктора.  

В ліцеї оснащено 50 робочих місць для 

технічного обслуговування та ремонту 

тракторів, с-г та інших машин та  є 

можливість виконувати основні с/г 

роботи на навчальному господарстві. 

4 Доступ до сучасної техніки та матеріалів Учні мають доступ до всіх наявних та 

необхідних для виконання відповідних 

робіт інструментів матеріалів та 

обладнання. 

Учні виконували роботи на сучасній 

іноземній техніці. 

5 Безоплатна передача закладу техніки 

обладнання та ін… 

Не надавалось, окрім будівельних 

матеріалів необхідних для виконання 

робіт. 

Не надавалось, окрім посівних та 

паливно-мастильних матеріалів 

необхідних для виконання робіт. 



6 Коородинатор від закладу Бевз С.О – заступник директора з НВР, 

Приймак В. М. – ст. майстер 

Бевз С.О – заступник директора з НВР 

Скоробреха В. П. – майстер в/н 

7 Координатор від суб’єкта Берновега А. П. – директор ПП «А.В.А.» 

Шпак О. Л.  

- виконроб 

Глоба С. В. – спеціаліст по кадровому 

адмініструванню ТОВ «Віво 

технопарк» 

8 Результати успішності Підвищилась якість професійно-

практичної підготовки 

Порівняння передбачено на ІІ курсі, 

2019-2020 н. р. 

9 Забезпечення засобами захисту, спец 

одягом, харчуванням 

Спецодяг, засоби захисту надано ліцеєм Забезпечували засобами захисту, 

проживанням та харчуванням. 

10 Оплата заробітної плати учням Надходжень не було. На рахунок закладу було перераховано 

суму 2997,10 грн.  на основі обліку 

виконаних робіт кожним учнем, згідно 

мінімальної заробітної плати, за 

фактично відпрацьований час. Кошти 

були розподілені 50% закладу 

(1497,1грн.), 50% (по 750 грн.) 

здобувачам освіти.  

11 Працевлаштування на базовому 

підприємстві 

Заплановано до 5 робочих місць для 

працевлаштування на базовому 

підприємстві в січні 2020 року. 

Випуск та працевлаштування в червні 

2021 року. 

12 Чи надавались роботодавцями заявки на 

підготовку за дуальною формою у 2019-

2020 році  

Ні, але проводяться зустрічі з директорами с/г фірм району з цього питання 

13 Участь у профорієнтації молоді Проведено ряд зустрічей щодо організації впровадження дуальної форми 

навчання з ТОВ «Віво технопарк» та  з іншими с/г господарствами,  в тому числі 

17 жовтня відбулася зустріч учнів з професії "Тракторист–машиніст 

сільськогосподарського виробництва" з менеджером по персоналу підприємства, 

яка ознайомила учнів з дуальною формою навчання та перспективою подальшого 

 



працевлаштування.  

14 Проблеми та труднощі Діяльність звичайного (середнього) суб’єкта господарювання складно адаптувати 

під функції закладу освіти. Як наслідок:  

- складно дотримуватись послідовності та синхронності теоретичної та 

практичної підготовок 

- спеціалізація господарства під виконання певних видів робіт не дає 

можливості засвоїти здобувачам освіти в умовах виробництва всі вимоги 

стандартів професійної освіти 

- складно забезпечити одночасний контроль та надати  робочі місця великій 

кількості здобувачів освіти на підприємстві або господарстві 

  Нестабільна динамічна ситуація з потребами підприємств в робочих ресурсах і як 

наслідок заклад освіти  вимушений розподіляти здобувачів освіти на різні 

різновіддалені підприємства під час виробничого навчання та практики та під час 

працевлаштування.  

  Більшість фірм зацікавлені в швидкому вирішені кадрових питань, а процес 

навчання більш тривалий. 

  Більшість суб’єктів господарювання особливо в будівельному секторі не 

зацікавлені розширювати штат робітників, а при необхідності залучають 

тимчасово найнятих підсобних робітників. 

  Стримуючі фактори:   

- відсутність належного стимулювання з боку держави суб’єктів господарювання  

які надають робочі місця для здобувачів освіти та працевлаштовують їх, а 

навпаки досить високі податкові навантаження 

- відповідальність за неповнолітніх 

- відсутність належного контролю з боку держави за дотриманням суб’єктами 

господарювання документальної відповідності їх кадрового складу до 

кваліфікаційного рівня робіт які вони виконують (особливо в будівельній сфері), 

та офіційного працевлаштування працівників 



- господарства які бажають вирішити свої кадрові питання шляхом 

працевлаштування випускників закладів П(Пт)О несуть ризики щодо надійного 

та тривалого закріплення молодого робітника на робочому місці. 

  Потрібно враховувати регіональні особливості ринку праці 

- наявність або відсутність великих, потужних суб’єктів господарювання, в 

залежності від цього ми можемо прийти до схеми, яка працювала раніше, 

коли учні проходили виробничу практику на різних господарствах та 

підприємствах по 1 -2 особи на кожному. 

- в залежності від спеціалізації та можливостей роботодавця розподіляти 

навчально-виробничі завдання між підприємством та закладом освіти 

15 Нормативні документи, які потребують 

доопрацювання 

Повинен бути прийнятий новий закон про професійну освіту, в якому теж буде 

розкритий зміст дуальної форми навчання.  

Потребують доопрацювання нормативні документи щодо організації трудових 

відносин між роботодавцями та здобувачами  професійної освіти, в тому числі і 

неповнолітніми. Нормативна база повинна бути чітка, конкретна і не йти в розріз 

з іншими нормативними актами, в тому числі і з законодавством в сфері освіти. 

Повинні бути зведені до мінімуму податкові навантаження на суб’єкта 

господарювання, що оплачують фактично виконанні роботи учням та надані інші 

заохочення. Створенні ефективні та реально діючи органи, що координують 

взаємодію між закладом освіти та бізнесом. 

 

 

 

Заступник директора з НВР                                                Бевз С. О. 


