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Нормативно-правова база:
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 

23.06.2017р. №916  Про впровадження елементів 
дуальної форми навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників

 Лист Департаменту професійної освіти 
Міністерства освіти і науки України від 
14.07.17р. № 3-545

 Положення про впровадження елементів 
дуальної форми навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників

 Типовий договір про дуальну  форму навчання 



Мета впровадження елементів дуальної форми 
навчання – подолання диспропорції між 
пропозицією щодо надання освітніх послуг 
професійно-технічними навчальними закладами 
та запитами роботодавців щодо структури 
навчально-виробничого процесу, змісту і обсягу 
навчальних планів і програм, якості підготовки 
робітничих кадрів, надання можливості мобільно 
реагувати на зміни виробничих технологій та 
модернізувати зміст професійної освіти, 
враховувати вимоги конкретних підприємств, 
установ, організацій - замовників робітничих 
кадрів при організації навчально-виробничого 
процесу.



Переваги використання дуальної системи 
навчання у порівнянні з традиційною:

 - училище  працює у тісному контакті з підприємствами  
замовниками кадрів, враховує їх вимоги до майбутніх 
фахівців;

 - зацікавленість керівників підприємств у практичному 
навчанні свого майбутнього робітника;

 - усувається розрив між теорією та практикою;
 - формування в учнів  високої  мотивація отримання знань 

та набуття професійних навичок;
 - вплив керівників практики від підприємства з великим 

досвідом роботи на формування у учнів професійних 
компетентностей;

 - можливість вивчення в  умовах виробництва нових  
виробничих технологій  та нового  устаткування;

 - розширення можливостей працевлаштування випускників.



Впровадження елементів 
дуальної форми навчання

за інтегрованою професією:

7133 Штукатур
7132 Лицювальник-плиточник

7141 Маляр



 Наказом по училищу № Н-83/1 від 30.06.2017р. 
створена робоча група з впровадження елементів 
дуальної форми навчання з професії “Штукатур
Лицювальник-плиточник Маляр”;



 Розроблено та затверджено робочий навчальний 
план, графік навчального процесу для підготовки 
кваліфікованих робітників за професією “Штукатур
Лицювальник-плиточник Маляр” на базі повної 
загальної середньої освіти;





Графік навчального процесу



 Модернізовано зміст навчальних програм, 
переліків навчально-виробничих робіт з 
врахуванням потреб роботодавців;



Ступінь Курс Семестр Код Назва професії Розряд

ІІ
1 1 7133 Штукатур 2-3

1 2 7132 Лицювальник-
плиточник

2

1 2 7132 Лицювальник-
плиточник

3

2 3 7141 Маляр 2

2 3 7141 Маляр 3

Плановий рівень кваліфікації групи Т-12



Зміни обсягів навчального часу з 
урахуванням пропозицій роботодавців 
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 Укомплектовано експериментальну навчальну 
групу  Т-12 на базі повної загальної середньої 
освіти за професією “Штукатур Лицювальник-
плиточник Маляр” в кількості 18 осіб;



 Підписано договори для проходження 
виробничого навчання та виробничої практики в 
умовах виробництва з підприємствами м. Києва:

- ТОВ “Північно-український будівельний Альянс”,
- ТОВ “Спецбудфасад”,
- ТОВ “Валькія”,
- ТОВ “Київбуд Альянс”,
- ТОВ “Опоряд-Сервіс”.



 Проведення уроку виробничого навчання в 
майстерні училища



 Створено на сайті ВПУ № 25 м. Києва за адресою 
www.vpu25.org.ua  розділ Дуальна форма навчання,  де 
розміщено інформацію про хід впровадження  елементів 
дуальної форми навчання в училищі



Результати впровадження елементів дуальної 
форми навчання у ВПУ № 25 м.Києва
 Визначена загальна стратегія дуальної системи 

навчання між училищем та підприємствами,
 Укладені двохсторонні угоди з підприємствами для 

відпрацювання програми виробничого та виробничої 
практики відповідно до вимог кваліфікаційної 
характеристики,

 Організовано проходження виробничої практики 
учнів групи Т-12 в умовах виробництва за професією 
“Штукатур”, кваліфікація 2-3 розряд,

 Продовжується впровадження елементів дуального 
навчання в групі Т-12 за інтегрованою професією.  



Дякую за увагу!


