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адміністрації від 01.09.2017 року № 482/0/212-17 «Про впровадження 

елементів дуальної форми навчання» 

 Наказ Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області від 17.07.2017 року №48 «Про впровадження 

елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників» 

 Наказ Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею від 

11.08.2017 року №114 «Про впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» 

 

 Етапи експериментальної роботи (2016-2019 рр.) 

                        

І. Констатувальний етап         (серпень – грудень 2017 р.) 
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III. Узагальнювальний етап    (січень – грудень 2000 р.) 

 

Завдання констатувального етапу експерименту 

 

 визначити  коло учасників експерименту;  

 сформувати творчу робочу групу;  

 конкретизувати завдання діяльності відповідно до мети експерименту;  

 визначити коло соціальних партнерів для здійснення експериментальної 

роботи; 

 вивчити стан досліджуваної проблеми, вітчизняного та зарубіжного досвіду 

організації якісної підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних 

навчальних закладах;  

 керуватись Положенням про експериментальну роботу Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею; 

 розробити сторінку «Дуальна форма навчання» на сайті навчального  

закладу; 
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 реконструювати кабінети «Технології та комплексної механізації гірничих 

робіт», «Охорони праці», «Будови та експлуатації прохідницьких машин» з 

впровадженням сучасної системи комплексно-методичного забезпечення; 

 розробити та впровадити в навчально-виробничий процес Державні 

стандарти професійно-технічної освіти з професії «Люковий (гірничі 

роботи)», Машиніст електровоза; 

 розробити рукопис підручника «Гірничі роботи» для учнів професійних 

навчальних закладів гірничого профілю; 

 розробити збірник тестових завдань з професійної підготовки (вихідний 

контроль) за професією «Машиніст електровоза. Люковий (гірничі роботи). 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування»; 

 розробити навчально-практичний тренажер який імітує проведення 

горизонтальної вентиляційної виробки шахти; 

 здійснювати обмін досвідом щодо впровадження елементів дуальної форми 

навчання  у професійну підготовку кваліфікованих робітників з іншими 

професійними навчальними закладами регіонів; 

 поширювати результати ідей експерименту на освітніх науково-методичних 

заходах різних рівнів;  

 оприлюднювати поточні результати експерименту у наукових виданнях, 

засобах масової інформації;  

 підвести  підсумки експериментальної діяльності за 2017 рік. 

 

Методи дослідження 

 

 методи теоретичного аналізу: 

 аналіз психологічної, педагогічної, спеціальної наукової літератури з 

досліджуваної проблеми;  

 вивчення нормативно-правових документів щодо організації 

експерименту;  

 аналіз в контексті інноваційності нормативної навчальної та методичної 
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документації, яка стосується впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників; 

 соціометричні методи: 

 діагностичні (моніторинг, бесіди); 

 прогностичні (системний аналіз, експертні оцінки); 

 обсерваційні (пряме і непряме спостереження); 

 експериментальні (констатуючий); 

 кількісна та якісна обробка даних. 
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ВСТУП 

 

В сучасних умовах реформування, Україна постала перед необхідністю 

вирішення комплексу проблем соціального-економічного характеру. 

Недостатня конкурентоспроможність економіки країни, зростаюча культурна 

багатоманітність створили особливі умови, коли рівень професійної 

компетентності людського капіталу, мобільність, конкурентоздатність стають 

ключовими для перспектив зміцнення позицій України на міжнародній арені. 

Модернізація професійної освіти сьогодні є загальнонаціональним 

завданням, метою якого має стати забезпечення високої якості професійної 

підготовки, відповідно до соціально-економічних потреб розвитку країни, 

освітніх потреб особи та врахування прогнозів розвитку ринку праці.  

Зважаючи на досвід зарубіжних країн, важливо акцентувати увагу на 

реформах в професійній освіті. Розвиток європейських країн закономірно 

призвів до «освітнього буму», глибоких реформ систем професійної освіти, 

поза цим процесом фактично не залишилась жодна країна сучасного світу.  

Стало очевидним, що і Україна, яка прагне входження до Європейського 

Союзу, і досить виразно заявляє про власні пріоритети сьогодні не може 

залишатися у стані внутрішньої замкнутості. 

У проекті Концепції розвитку професійної освіти і навчання до 2020 року 

зазначається, що протягом останніх років потенціал кваліфікованих робітників 

в Україні значно знизився у порівнянні з розвинутими країнами. Це зумовлено 

падінням престижу робітничих професій, неефективною профорієнтацією та 

відсутністю достатнього інформування населення щодо попиту на професії, 

недостатньою участю роботодавця у розв’язанні проблем професійної освіти. 

Як наслідок, роботодавця не задовольняє якість підготовки фахівців, що 

пов’язано із застарілою матеріально-технічною базою, недосконалістю 

кваліфікаційних характеристик на професії та види робіт, Державних 

стандартів професійно-технічної освіти, недостатнім рівнем підготовки 

педагогічних працівників 1.  
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Відтак, діяльність Криворізького професійного гірничо-технологічного 

ліцею в рамках упровадження елементів дуальної форми навчання 

спрямовуватиметься на: 

 зростання рівня конкурентоздатності випускників закладу на ринку 

праці; 

 забезпечення можливостей як учнів, так і педагогічних працівників 

долучитись до найсучасніших виробничих технологій; 

 підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників; 

 удосконалення навчально-методичного та навчально-матеріального 

забезпечення процесу підготовки кваліфікованих робітників. 
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ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

1. Підготовка експериментальної роботи 

 

У червні 2017 року наказами Міністерства освіти і науки України 

від 23.06.2017 року №916 «Про впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» (додаток 1); 

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації від 01.09.2017 року № 482/0/212-17 «Про впровадження елементів 

дуальної форми навчання» (додаток 2); Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області від 17.07.2017 року 

№48 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників» (додаток 3); Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею від 11.08.2017 року №114 «Про 

впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників» (додаток 4) було започатковано експериментальну 

роботу всеукраїнського рівня, сформовано коло учасників творчої групи, 

розроблено Дорожню карту з упровадження елементів дуальної форми 

навчання у Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї у 

професійну підготовку кваліфікованих робітників з професії «Машиніст 

електровоза. Люковий (гірничі роботи). Електрослюсар (слюсар) черговий та з 

ремонту устаткування», де обґрунтовано основні завдання. 

У рамках проведення експериментальної роботи:  

 сформовано робочу групу, до якої увійшли науковці, фахівці 

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації,  ПАТ «Кривбасзалізрудком», навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, педагогічні 

працівники ліцею; 

 укладено угоду між навчальним закладом та 

ПАТ «Кривбасзалізрудком» щодо впровадження елементів дуальної форми 
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навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників (додаток 5);  

 

2. Вивчення стану дослідженості та практичного вирішення проблеми 

 

Проведений аналіз педагогічного вітчизняного та зарубіжного досвіду 

засвідчив, що теоретичною основою для здійснення дослідження є положення і 

висновки науковців, які досліджували інтеграційні та глобалізаційні процеси у 

професійній освіті, різні аспекти сучасної освітньої політики в країнах з 

високорозвинутою економікою (Н. Абашкіна, Н. Авшенюк, Г. Андрощук, 

А. Андрощук, Л. Антонюк, С. Бабушко, Н. Бідюк, А. Ворначев, Т. Десятов, 

Л. Загорулько, В. Кудін, О. Локшина, С. Мельник, Н. Ничкало, Н. Пазюра, 

Л. Пуховська, В. Радкевич, С. Романова, В. Савченко, Л. Сергеєва, Г. Федотова, 

О. Щербак та інші), та підтверджують, що оновлення професійної освіти та 

забезпечення якості підготовки в провідних європейських країнах здійснюється 

шляхом підвищення ролі держави, активності роботодавців, посилення 

координації діяльності соціальних партнерів в сфері професійної освіти. 

Відмінна риса систем професійної освіти в країнах Європейського Союзу  

різноманітність та варіативність, однак, при цьому, вони зберігають суверенітет 

власних освітніх систем, що характеризуються утвердженими національними 

традиціями та ринку праці, що розвивається відповідно до місцевої і галузевої 

специфіки, та за участі соціальних партнерів 8. 

Відповідно перед Криворізьким професійним гірничо-технологічним 

ліцеєм постало вельми непросте завдання. З одного боку, необхідно зберегти 

кращі надбання, а з іншого,  підготовку необхідно зробити гнучкою і 

адаптивною до потреб та інтересів особи та запитів, що постійно змінюється. 

Аналіз стратегічних документів розвитку Європи до 2020 року показує, що 

чільне місце в реалізації означених завдань належить прогнозуванню запитів на 

професійні уміння й навики та «прив’язці» професійної освіти до потреб 

стрімкозмінного ринку праці 3, с.65. 
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Цінні ідеї щодо політики в галузі професійної освіти в цілому містять і 

Рекомендації Міжнародної Організації Праці, за якими оптимальна політика 

має включати такі головні елементи, як: прогнозування запиту на професійні 

навички; участь і взаємодія соціальних партнерів; галузеві підходи; наявність 

інформації про ринок праці; якісна професійна підготовка; розширений доступ 

до професійної підготовки; фінансування професійної підготовки; оцінка 

ефективності заходів, що реалізуються (рис.1) [6].  

 

 

Рис.1. Головні складові моделі професійної освіти в країнах Європейського 

Союзу. 

 

Якість освіти в європейських країнах сьогодні забезпечується завдяки 

тісної взаємодії соціальних партнерів відповідно до угод, що приймаються на 

національному і галузевому рівнях, а також на рівні підприємств; доступності 

професійної підготовки на робочому місці; наданню підтримки у проведенні 

професійно-практичної підготовки (виховання культури навчання на 

прогнозування запиту на професійні 
навички

участь і взаємодія соціальних партнерів 

галузеві підходи 

наявність інформації про ринок праці 

якісна професійна підготовка

розширений доступ до професійної підготовки

фінансування професійної підготовки

оцінка ефективності заходів, що реалізуються 
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виробництві); створенню спеціальних навчальних фондів на галузевому і 

національному рівнях тощо [7; 5]. 

Взаємодія із соціальними партнерами, зокрема роботодавцем, 

розпочинається зі спільної розробки нормативної бази: розробки державних 

освітніх стандартів, розробки й коригування основних освітніх програм. 

Роботодавець обов’язково бере участь у навчальному процесі, зокрема: 

організації та проведенні професійно-практичної підготовки; участі у 

проведенні професійно-теоретичної підготовки та підсумкової атестації. 

Ще одним пунктом у процедурі оцінки якості підготовки у країнах 

Європейського Союзу є участь роботодавців у роботі різних експертних 

комісій, насамперед, при атестації закладу професійної освіти. Можливе також 

створення комісій з метою оцінки процесу підготовки фахівців та виявлення 

рівня якості з ініціативи роботодавців, професійних співтовариств. При цьому 

учасники експертних комісій повинні бути підготовлені до такої роботи й бути 

в змозі об’єктивно оцінювати якість. Важливою формою оцінки якості 

підготовки є статистичний збір інформації. І спостереження самими 

роботодавцями за молодими фахівцями, тому що тільки в процесі здійснення 

практичної підготовки можна більш повно судити про формування 

професійних компетенцій, передбачених освітніми програмами і необхідних у 

професійній діяльності (табл. 1) 2. 

Ступінь залучення роботодавців до функціонування та розвитку  

системи професійної освіти в країнах Європейського Союзу 

Таблиця 1 

Завдання Умови Приклади країн 

Формування проблеми 

Аналіз матеріалів Колективно – через 

об’єднання 

роботодавців, асоціації, 

організації, союзи тощо 

Рада із професійної 

освіти і підготовки 

(Данія) 
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Завдання Умови Приклади країн 

Визначення проблеми 

для реформування 

Індивідуально – через 

опитування роботодавців 

Опитування 

роботодавців 

(Великобританія) 

Визначення напрямів діяльності 

Реформування норм 

регулювання, структури 

й фінансування системи 

професійної освіти 

Колективно – через 

об’єднання 

роботодавців, асоціації, 

організації, союзи тощо 

Керуючі Ради 

навчальних закладів за 

участю роботодавців; 

рада із професійної 

освіти й підготовки 

(Данія) 

Розвиток/оновлення 

кваліфікаційної рамки 

 Галузеві організації 

роботодавців 

(Великобританія) 

Розробка навчальних 

планів, змісту й 

тривалості професійної 

підготовки 

  

Кількість оцінка проблеми 

Визначення необхідної 

кількості для 

проходження 

професійної підготовки 

Регіональні або галузеві 

ради 

Регіональні центри 

професійної освіти, 

регіональні комітети 

розвитку й підготовки 

(Нідерланди) 

Реалізація обраних напрямів 
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Завдання Умови Приклади країн 

Супровід професійної 

підготовки 

Проходження 

практичної підготовки; 

надання фахівців 

підприємств для 

підготовки педагогічних 

працівників за 

визначеними 

програмами 

Проходження практики 

в країнах з дуальною 

системою навчання 

Розвиток підготовки на 

місцях 

 Підсумкові екзамени на 

робочому місці 

(Німечина) 

Фінансування 

підготовки фахівців 

  

Перевірка якості 

підготовки фахівців 

Індивідуальне або 

колективне 

фінансування у 

добровільному чи 

примусовому порядку 

 

Оцінка результату діяльності 

Оцінка рівня підготовки 

фахівців; 

Національні інститути 

професійної освіти 

Опитування 

роботодавців 

(Великобританія) 

Оцінка ефективності 

результатів 

Колективні союзи 

роботодавців 

 

 Окремі роботодавці  

 

Показовим щодо взаємодії із соціальними партнерами, для нас є досвід 

Німеччини, де діє дуальна система підготовки та спільний контроль за якістю 
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професійної підготовки, як з боку держави, так і економічно-соціальних 

партнерів.  

Характеристики дуальної системи підготовки в Німеччині: 

 поняття «Дуальна система підготовки» вживається тільки для першої 

професійної освіти; 

 80 відсотків підготовки здійснюється на підприємстві, 20 відсотків   у 

професійних навчальних закладах; 

 професійна підготовка триває від 2 до 3,5 років; 

 понад 60 відсотків випускників шкіл розпочинають з дуальної підготовки; 

 середній вік учнів 19 років; 

  підприємство та учень укладають спеціальний договір на підготовку; 

 понад 90 відсотків договорів реєструються у компетентних органах 

(наприклад, Торгово-Промислових Палатах, Ремісничих Палатах), які 

консультують та контролюють навчально-виробничі підприємства та учнів і 

організовують іспити;  

 всі учасники підготовки мають певну зацікавленість (рис.2). 

 

Рис.2. Переваги дуальної системи підготовки в Німеччині.  

 

Для пдприємства

• професії згідно 
попиту для кожної 
сфери

• виробничі 
досягнення та 
показники учнів

• забезпечення 
потреби у фахівцях 
та малі витрати на 
підготовку

Для учнів

• підготовка 
орієнтована на 
практичні потреби, 
забезпечує зайнятість

• досягнення високого 
рівня 
конкурентоздатності

• мотивація завдяки 
підготовці та 
можливості 
отримувати кошти

Для держави

• зменшення 
навантаження на 
державний бюджет

• низький рівень 
безробіття серед 
молоді



      
 

 18 

Важливо, що дуальна система підготовки в Німеччині передбачає, що 

підприємства самі визначають зміст і освітній регламент підготовки; виробнича 

практика комбінується з навчанням у закладі професійної освіти; якість 

підготовки забезпечують кваліфіковані фахівці, як на підприємствах та у 

закладах професійної освіти; національні іспити є уніфіковані, до складу 

комісій/комітетів входять роботодавці, фахівці підприємств, фахові педагогічні 

працівники (рис 3).  

 

Рис.3. Базові елементи дуальної підготовки у Німеччині. 

 

Під час проведення іспитів визначається рівень якості підготовки в два 

етапи: письмово та практично. Зміст та стандарти формулюють спеціальні 

комітети. Головний принцип «Хто навчає  той перевіряє». Суттєвим 

елементом моніторингу якості підготовки є контроль з боку Торгово-

Промислової Палати.  

Істотними передумовами якісної підготовки на підприємстві у Німеччині є: 

- кількість фахівців на підприємстві; 

- наявність машин та обладнання на підприємстві; 

- передача навчального змісту програми підготовки;  

- придатність персоналу 4. 

Підприємства самі визначають зміст і освітній регламент підготовки

Виробнича практика комбінується з навчанням у закладі професійної 
освіти

Якість підготовки забезпечують кваліфіковані фахівці,

як на підприємствах та у закладах професійної освіти

Національні іспити є уніфіковані
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Професійна підготовка у Великобританії є частково подібна. Підприємства 

мають повну свободу встановлювати об'єм професійної підготовки; держава 

лише визначає рівні кваліфікаційних стандартів для майбутніх фахівців та 

надає кошти, тим самим здійснюючи контроль за якістю підготовки. Участь 

соціальних партнерів і зв'язок професійної освіти із сферою праці закладені у 

самій структурі управління професійною освітою.  

У Данії соціальні партнери беруть активну участь у розвитку професійної 

освіти та контролю якості, будучи представленими в різних органах управління 

професійним утворенням на національному і регіональних рівнях.  

У Нідерландах державні та регіональні органи професійної освіти спільно 

розробляють навчальні програми і контролюють якість підготовки, яка 

забезпечується як без відриву, так і з відривом від виробництва. 

Вивчивши та проаналізувавши розвиток соціального партнерства у системі 

професійної освіти країн Європейського Союзу, вважаємо що професійна 

підготовка фахівців певною мірою схожа, однак доцільним, на наш погляд є 

застосування німецького досвіду становлення соціального партнерства у сфері 

професійної освіти України, де підготовка фахівців спрямована на 

збалансування попиту на ринку праці і пропозиції, а якість підготовки 

забезпечується за рахунок:  

 соціального партнерства професійних навчальних закладів із 

суб’єктами ринку праці, державними та місцевими органами влади і 

суспільними організаціями;  

 впровадження дуальної системи підготовки та спільного контролю 

за якістю професійної підготовки, як з боку держави, так і економічно-

соціальних партнерів.  

 участі соціальних партнерів у розробці стандартів і надання 

рекомендацій в усіх галузях та аспектах професійної підготовки;  

 стажування педагогічних працівників з метою оволодіння 

сучасними виробничими технологіями;  
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 створення відповідної нормативно-правової бази, що регламентує 

діяльність професійних навчальних закладів та замовників робітничих кадрів.  

Методологічну основу дослідження складають: принципи об’єктивності, 

цілісності та всебічності вивчення явищ і процесів у їх взаємозв’язку і 

взаємозумовленості; аналітико-порівняльний підхід, спрямований на 

опанування педагогічної та наукової літератури, нормативно-правових 

документів, методичного досвіду педагогів. 

Нормативно-правову основу складають: 

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про професійно-технічну освіту»; 

 Закон України «Про інноваційну діяльність»; 

 Закон України «Про професійний розвиток працівників»; 

 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 20122021 рр.; 

Науково-методичне забезпечення складають: 

 Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 

року №522; 

 Положення про експериментальний педагогічний майданчик 

(затверджене наказом Міністерства освіти України від 16.12.1993 № 451); 

 Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти 

(проект). 

 

3. Підготовка навчально-методичного забезпечення експериментальної 

діяльності 

 

Відповідно до Дорожньої карти затвердженої наказом Міністерства освіти 

і науки України від 23.06.2017 року №916 «Про впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», 

проведено наступну роботу: 
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 розроблено державний стандарт професійної (професійно-технічної) 

освіти з професій «Люковий (гірничі роботи)» (наказ Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної 

освіти від 31 серпня 2016 року №1053) (додатки 6); 

 розроблено проект державного стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти на модульно-компетентнісній основі з професії «Машиніст 

електровоза» (лист Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і 

науки України від 5 січня 2017 року № 36 «Про перелік Державних стандартів 

професійно-технічної освіти для розробки у 2017 році») (додаток 7); 

 проведено порівняльний аналіз навчальних планів і програм за 

Державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти, 

визначено елементи упровадження дуальної системи навчання, організовано 

роботу з оновлення змісту професійно-практичної підготовки, переглянуто 

перелік робіт (додаток 8); 

 розроблено робочий навчальний план з професії «Машиніст 

електровоза. Люковий (гірничі роботи). Електрослюсар (слюсар) черговий та з 

ремонту устаткування» з інтеграцією елементів дуальної форми навчання та 

урахуванням потреб підприємства (погоджено з Навчально-методичним 

центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, Інститутом 

модернізації змісту освіти,  Департаментом освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, затверджено у Департаменті професійної освіти 

Міністерства освіти і науки України) (додаток 9); 

 сформовано навчальну групу з урахуванням вимог до  віку, статі, 

освіти та медичних показань абітурієнтів; 

 підписано тристоронні угоди щодо професійного навчання в умовах 

виробництва (підприємство – учень – ПТНЗ) (додаток 10); 
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 розроблено підручник «Гірничі роботи» авторів Сиротюка В.Г., 

Стойчик Т.І., Куліченко Ю.І., 

Янюк Т.С., Тарасова В.Є., який 

отримав гриф Міністерства освіти і 

науки України «Рекомендовано 

для використання у закладах 

професійної освіти» (рішення 

колегії від 26.05.2017року № 4/6-

19) (додаток 11);  

  

 проведено реконструкцію навчальних кабінетів «Технології та 

комплексної механізації гірничих робіт», «Охорони праці», «Будови та 

експлуатації прохідницьких машин», де розроблено та впроваджено сучасну 

систему комплексно-методичного забезпечення, що дало можливість 

унормувати оптимальну систему навчально-методичної документації й засобів 

навчання, необхідних для повного та якісного навчання з професії у межах 

програми та відведеного навчальним планом часу;  

 

 члени робочої групи пройшли стажування в підземних умовах шахт 

ПАТ «Кривбасзалізрудком» та курс навчальних тренінгів; 

Кабінет «Будови та експлуатації 

прохідницьких машин» 

Кабінет «Технології та 

комплексної механізації 

гірничих робіт» 

Кабінет "Охорони праці" 
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 підприємством надано ряд навчальних відеофільмів для підготовки 

фахівців, зокрема «Охорона праці», «Електробезпека», «Перша долікарська 

допомога», «Правила поведінки під час аварії у шахті» та ін. (додаток 12); 

 за участі фахівців 

підприємства створено навчальний 

відеофільм «Залягання пластоподібних 

покладів» у 3D – форматі; 

 створено навчальні діючі 

макети підземних фрагментів шахт 

Кривбасу (додаток 13);  

 розроблено збірник тестових 

завдань з професійної підготовки 

(вихідний контроль) (додаток 14);  

 розроблено навчально-

практичний тренажер який імітує 

проведення горизонтальної 

вентиляційної виробки шахти; 

 внесено зміни в 

організацію проведення занять 

професійно-теоретичної підготовки 

шляхом потемного закріплення знань 

Навчально-практичний  тренажер 

Фрагмент фільму у 3-D форматі 
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учнів на базі навчально-практичного центру 

ПАТ «Кривбасзалізрудком» (додаток 15). 
 

Розпочато роботу щодо створення 

освітньо-інформаційного центру з 

електронною бібліотекою, банком даних 

інноваційного педагогічного та виробничого 

досвіду, авторськими педагогічними 

технологіями підготовки кваліфікованого робітника. Концептуальні підходи 

щодо розробки розділів полягають у відкритості, доступності, системності, 

повноті й науковій новизні ресурсу, які будуть корисні для інших навчальних 

закладів щодо поширення передового педагогічного досвіду.  

 

4. Проведення масових заходів 

 

З метою поширення ідей та поточних результатів експериментальної 

роботи: 

28 вересня 2017 під час зустрічі 

працівників освіти з Президентом України у 

приміщенні Національного педагогічного 

університету ім. М.П.Драгоманова, заступник 

директора з навчально-виробничої роботи 

ліцею, кандидат педагогічних наук Тетяна 

Стойчик акцентувала увагу на понятті 

«дуальна форма освіти», яке з’явилось у 

новому законі «Про освіту» та на його 

важливості для професійної освіти та 

роботодавців. 

29 вересня наш ліцей взяв участь у 

роботі Міжнародної науково-практичної 

Заняття учнів на базі НПЦ 

ПАТ "Кривбасзалізрудком" 
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конференції «Управління якістю освіти: проблеми та перспективи», яка 

відбулася у м. Києві на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, за участі ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» МОН України 

(Україна), Варненського вільного університету імені Чорноризця Хбарба 

(Болгарія), Європейського інституту післядипломної освіти (Словаччина) і 

Міжнародної академії наук вищої освіти (Великобританія). 

У рамках обговорення проблеми професійної освіти і навчання особистості 

у вітчизняному та зарубіжному досвіді (керівник секції – професор, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти 

Л.М. Сергеєва) заступник директора з навчально-виробничої роботи, кандидат 

педагогічних наук Тетяна Стойчик виступила з доповіддю, в якій здійснила 

ґрунтовний аналіз підготовки кваліфікованих робітників у зарубіжних країнах 

та поділилась досвідом забезпечення якості професійної підготовки у співпраці 

з ПАТ «Кривбасзалізрудком», шляхом впровадження елементів дуальної форми 

навчання. 

10-16 вересня 2017 року навчальний заклад взяв участь у роботі ІІ 

Міжнародного науково-практичного форуму «Інновації в науці: виклики 

сучасності». 

29 вересня 2017 року  у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Управління якістю освіти: проблеми та перспективи». 

24-26 жовтня у Київському палаці дітей та юнацтва відбулася Дев’ята 

міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Шоста міжнародна 

виставка освіти за кордоном 

«World Edu». 

Форум став 

наймасштабнішим професійним 

заходом в освітньому середовищі 

нашої країни, спрямованим на 

презентацію, обмін досвідом, 

узагальнення та поширення інноваційних досягнень, набутих у практичній 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Татьяна/Application%20Data/Microsoft/Word/Болгарія%2010-16.09.2017
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Татьяна/Рабочий%20стол/УМО%20вересень%202017
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діяльності навчальних закладів, використання міжнародних освітніх новацій, 

ознайомлення з засобами навчання, проектами та програмами.   

Навчальний заклад 

традиційно взяв участь у роботі 

форуму, на якому виборов золоту 

медаль у номінації «Інтеграція 

змісту освіти як світова тенденція 

розвитку освітніх технологій». 

Виставковий стенд ліцею,  де 

було представлено експериментальний досвід співпраці навчального закладу в 

рамках впровадження елементів дуальної системи у співпраці з 

ПАТ «Кривбасзалізрудком»» відвідали доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти 

і освіти дорослих НАПН України Н.Г.Ничкало; головний консультант 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

А.В. Луцька; заступник директора департаменту професійної освіти, начальник 

відділу змісту та організації навчального процесу Міністерства освіти і науки 

України К.Б. Мірошниченко; доктор педагогічних наук, професор ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України Л.М. Сергеєва; доктор 

педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України В.О. Радкевич; кандидат 

педагогічних наук, начальник 

відділу наукового та навчально-

методичного забезпечення змісту 

професійної освіти ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» МОН 

України Т.В. Пятничук; головний 

науковий співробітник ІПТО 

НАПН України П.Г.Лузан та ін., які надали схвальну оцінку констатувальному 

етапу проведеної експериментальної роботи. 
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В рамках роботи виставки навчальний заклад провів дискусійну панель за 

темою: «Співпраця з роботодавцями у впровадженні елементів дуальної 

системи». 

Модератором заходу виступила доктор педагогічних наук, професор 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Л.М.Сергеєва.  

З вітальним словом до учасників звернулись доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення 

професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Н.Г.Ничкало; заступник 

директора департаменту професійної освіти, начальник відділу змісту та 

організації навчального процесу Міністерства освіти і науки України 

К.Б.Мірошниченко.   

У дискусії взяли участь та поділились досвідом впровадження елементів 

дуальної системи в регіонах кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею Т.І.Стойчик, яка презентувала досвід впровадження у 

співпраці з ПАТ «Кривбасзалізрудком»; заступник директора Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області 

О.В. Гришаєва; директор Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Чернівецькій області С.В. Микитюк; директор ДПТНЗ «Вінницьке 

вище професійне училище сфери послуг», заслужений працівник освіти 

України Л.М. Ворона; директор ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» 

С.М. Осипенко; заступник директора з навчально-виховної роботи 

Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування М.М.Лень, а 

також слухачі курсів підвищення кваліфікації ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти».  

Важливо зазначити, що до участі у заході долучився заступник 

виконавчого директора всеукраїнського об’єднання гірничо-металургійного 

комплексу Федерації Металургів України Т.С.Сичевлюк-Врублевський, який 

окреслив шляхи подальшої співпраці Федерації як соціального партнера у 

підготовці кваліфікованих робітників (додаток 16). 
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26 – 27 жовтня 2017 року – 

педагогічні працівники Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею 

взяли участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Освіта і 

формування конкурентоспроможності 

фахівців в умовах євроінтеграції».  

16-17 листопада 2017 року у ІV Всеукраїнській науково-практичній 

конференції  «Формування професійно мобільного фахівця: Європейський вимір». 

20-21 листопада 2017 року у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, 

досягнення та інновації». 

28 листопада 2107 року досвід 

роботи навчального закладу щодо 

співпраці з роботодавцями вивчався 

на засіданні відділення професійної 

освіти і освіти дорослих НАПН 

України в формулюванні «Про 

взаємодію педагогічного колективу Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею та ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» щодо 

підготовки конкурентоздатних фахівців».   

30 листопада 2107 року педагогічні працівники навчального закладу 

взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі неперервної освіти». 

5. Публікація та впровадження результатів експериментальної 

роботи 

 

Хід та результати експериментальної роботи висвітлювались методичному 

віснику Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (додаток 

17); щомісячному виданні закладу «Наша газета» (додаток 18); на сайті ліцею, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Татьяна/Рабочий%20стол/Мукачево%2026-27.10.17
file:///D:/статті/КПІ%20жовтень%202017
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де створено сторінку «Дуальна освіта» (додаток 19); соціальних мережах 

Facebook (додаток 20), а також у наукових, фахових та періодичних виданнях, 

зокрема: 

 Quality management of vocational training of competitive experts 

taking into account experience of the post soviet countries//”Innovations in Science 

and Education: Challenges of our time” Collection of scientific papers; edited by 

Maryna Dei, Olha Rudenko. 2 Issue. – London: IASHE, 2017. – 266 p., С. 212-214 

(додаток 21); 

 Підготовка конкурентоздатних фахівців у зарубіжному досвіді // 

Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи: зб. матеріалів 

Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 29 вересня 2017 р. / за заг.ред. 

В.В.Олійника. − К. : УМО НАПН України, 2017(додаток 21); 

 Перспективні напрямки дослідження проблем підготовки 

конкурентоздатних фахівців у професійному навчальному закладі / 

Т.І.Стойчик // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 3. – С.31-33 (додаток 

21); 

 Інноватика в сучасній освіті з ПАТ «Кривбасзалізрудком» / 

Т.І.Стойчик // Шахтар Кривбасу. – 2017. – №41 (1709). – С.4 (додаток 23); 

 Формування вітчизняної системи професійної підготовки в умовах 

європейської інтеграції / Т.І. Стойчик // Формування професійно мобільного 

фахівця: європейський вимір: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (Львів, 16-17 листопада 2017 року) / Міністерство освіти і науки 

України, Національний університет «Львівська політехніка», Департамент освіти і 

науки Львівської обласної державної адміністрації; за заг. ред. Ю.М.Козловського, 

Л.Л.Сушенцевої.  Львів: ПП «Ощипок М.М.», 2017. – 306 с. (додаток 21); 

 Підготовка конкурентоздатних фахівців у професійних 

навчальних закладах: теоретичний аспект / Т.І.Стойчик // Професійна 

педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 20-
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21 листопада 2017 р.) / за ред. О.О.Лаврентьєвої, Т.М.Мішеніної. – Кривий 

Ріг, 2017.  288 с. (додаток 21); 

 Сучасні тенденції управління якістю підготовки 

конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних закладах / 

Т.І. Стойчик // Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі 

неперервної освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (30 листопада 2017 р.) / Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти. – 2017 р.  

 Схвалено досвід ПАТ «Кривбасзалізрудком» / Т.І.Стойчик // 

Шахтар Кривбасу. – 2017. – №45-46 (1713-1714). – С.8. 

 Перспективні напрями дослідження проблем підготовки 

конкурентоздатних фахівців у професійному навчальному закладі / 

Т.І.Стойчик // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 4. – С.31-33. 

 Управління якістю професійної підготовки конкурентоздатних 

фахівців з урахуванням досвіду пострадянських країн // Післядипломна освіта 

в Україні. -К.:ЦІППО, 2017, № 2.-С.40-42. 

 Сутність конкурентоздатності як соціально-економічного явища // 

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія 

«Педагогіката психологія» : зб.наук. пр. / Ред.кол. : Товканець Г.В. (гол.ред.) 

та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2017. – Випуск 2 (6). – 254 с. С.52-55. 

 Управління якістю підготовки фахівців у професійних 

навчальних закладах: теоретичний аспект / Т.І. Стойчик / Івано-Франківськ, 

Науково-педагогічний журнал «Обрії», № 2 (45), 2017,  123 с. С.81-84/ 

 Сучасні тенденції управління якістю підготовки 

конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних закладах / 

Т.І. Стойчик // Психолого-педагогічні аспекти навчання в системі 

неперервної освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (30 листопада 2017 р.) / Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти. – 2017 р.  
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ВИСНОВКИ 

 
 

Отже, завдання констатувального етапу експерименту (серпень – грудень 

2017 р.) виконано, зокрема: проведено педагогічну раду за темою «Про 

впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників»; визначено коло учасників експериментальної 

роботи; сформовано творчу робочу групу; здійснено вивчення проблеми в 

сучасній педагогічній теорії та практиці; проаналізовано вітчизняний та 

зарубіжний досвід формування конкурентоздатності фахівців у професійних 

навчальних закладах; виявлено ідеї прогресивного педагогічного зарубіжного 

досвіду, розроблено й реалізовано детальний план діяльності відповідно до 

мети експериментальної роботи; проведено підготовку педагогічних 

працівників щодо здійснення експериментальної роботи; розроблено 

державний стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з професій 

«Люковий (гірничі роботи)»; проект державного стандарту на модульно-

компетентнісній основі з професії «Машиніст електровоза»; проведено 

порівняльний аналіз навчальних планів і програм за Державними стандартами 

професійної (професійно-технічної) освіти, визначено елементи упровадження 

дуальної системи навчання, організована робота з оновлення змісту 

професійно-практичної підготовки, переглянуто перелік робіт; розроблено 

робочий навчальний план з інтеграцією елементів дуальної форми навчання з 

урахуванням потреб підприємства та погоджено з Навчально-методичним 

центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, Інститутом 

модернізації змісту освіти, Департаментом освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, та затверджено у Департаменті професійної освіти 

Міністерства освіти і науки України; сформовано навчальну групу з 

урахуванням вимог до  віку, статі, освіти та медичних показань абітурієнтів; 

підписано тристоронні угоди щодо професійного навчання в умовах 

виробництва (підприємство – учень – ПТНЗ); розроблено підручник «Гірничі 

роботи», який отримав гриф Міністерства освіти і науки України 
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«Рекомендовано для використання у закладах професійної освіти»; проведено 

реконструкцію навчальних кабінетів «Технології та комплексної механізації 

гірничих робіт», «Охорони праці», «Будови та експлуатації прохідницьких 

машин»; члени робочої групи пройшли стажування в підземних умовах шахт 

ПАТ «Кривбасзалізрудком» та курс навчальних тренінгів; підприємством 

надано ряд навчальних відеофільмів для підготовки фахівців, зокрема 

«Охорона праці», «Електробезпека», «Перша долікарська допомога», «Правила 

поведінки під час аварії у шахті» та ін.; за участі фахівців підприємства 

створено навчальний відеофільм «Залягання пластоподібних покладів» у 3D – 

форматі; створено навчальні діючі макети підземних фрагментів шахт 

Кривбасу; розроблено збірник тестових завдань з професійної підготовки 

(вихідний контроль); розроблено навчально-практичний тренажер який імітує 

проведення горизонтальної вентиляційної виробки шахти; внесено зміни в 

організацію проведення занять професійно-теоретичної підготовки шляхом 

потемного закріплення знань учнів на базі навчально-практичного центру 

ПАТ «Кривбасзалізрудком». 

Розпочато роботу щодо створення освітньо-інформаційного центру з  

електронною бібліотекою, банком даних інноваційного педагогічного та 

виробничого досвіду, авторськими педагогічними технологіями підготовки 

кваліфікованого робітника.  

Результати експериментальної роботи в рамках проведення 

констатувального етапу аналізувались на педагогічних радах; засіданнях 

творчої групи; інструктивно-методичних нарадах; засіданнях методичної 

комісії гірничих дисциплін; висвітлювались у наукових, фахових та 

періодичних виданнях; методичному віснику ліцею; щомісячній газеті ліцею 

«Наша газета»; на сайті ліцею; в соціальній мережі Facebook. 

Якісний склад педагогічних працівників  членів творчої групи  

представлений в основному І кваліфікаційною категорією та 13 тарифним 

розрядом. 

Викладачі, майстри виробничого навчання та учні ліцею брали участь у 16 
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навчально-методичних та науково-практичних заходах, із них 1 ініційований 

Криворізьким професійним гірничо-технологічним ліцеєм на всеукраїнському 

рівні.  

Результати науково-пошукової роботи педагогічних працівників знайшли 

своє відображення в матеріалах науково-практичних конференцій, зокрема, 

1 міжнародної та 4 всеукраїнських. 

В рамках проведення експериментальної роботи члени творчої групи, в т.ч. 

заступник директора з навчальної роботи Бахмацька М.В. та методист Музика 

О.Л., пройшли стажування в підземних умовах шахти «Тернівська» Публічного 

акціонерного товариства «Криворізький залізорудний комбінат». 

Початкові практичні навички учні здобувають в умовах учбово-курсового 

центру Публічного акціонерного товариства «Криворізький залізорудний 

комбінат» та підземних навчальних дільниць. 

Результати першого етапу експериментальної діяльності розглянуто 

педагогічною радою ліцею 29 грудня 2017 року. 

На сьогодні розпочато роботу з виконання завдань другого етапу 

експерименту (формувального), який забезпечить практичну реалізацію 

заходів, спрямованих на впровадження елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих робітників. 

 

Директор  

Криворізького професійного 

гірничо-технологічного ліцею                   В. Г. Сиротюк 
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Додаток 12 

Перелік навчальних відеофільмів для підготовки кваліфікованих робітників 

№ п/п Назва фільму 

1 Охорона праці. Допомога при травмах: 

 при переломах; 

 при ураженні електричним струмом; 

 при опіках 

2 Правила: 

 вогнегасник; 

 ШСМ 30-08; 

 ГХМ; 

 ППКМП-ІП; 

 Контактна мережа; 

 План ліквідації аварій 
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Навчальні діючі макети з професії «Машиніст електровоза.  

Люковий (гірничі роботи). Електрослюсар (слюсар) черговий та  

з ремонту устаткування» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Діюча модель 

«Електровозна відкатка  

в підземних умовах шахт Кривбасу» 

Діюча модель  

«Підземний бункерно-дозаторний комплекс з передачі та видачі  на 

«гора» добутої залізної руди на базі ствола ш. «Зоря»» 
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«Підземна дільниця  по видобутку  залізної руди в умовах шахт Кривбасу» 

Діюча модель  

«Підземна дільниця  по видобутку  залізної руди в умовах шахт Кривбасу» 
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(рішення педагогічної ради Криворізького професійного гірниго-технологічного ліцею 

протокол від  «05» квітня 2017 року №3) 

 

 

Скрипник Л.М., Афанасьєва К.К., Єгорова Н.М., Непомнящий Д.Д., Столярчук 

А. Ф. 

 

 

Збірник завдань з професійної підготовки (вихідний контроль) з професії 

«Машиніст електровоза. Люковий (гірничі роботи) Електрослюсар (слюсар) черговий 

та з ремонту устаткування». - Кривий Ріг, КПГТЛ, 2017. – 124 с. 

 

Збірник висвітлює практичні завдання із загально-професійної підготовки з 

предметів «Інформаційні технології», «Основи галузевої економіки», «Основи 

правових знань»; з професійно-теоретичної підготовки; з професійно-практичної 

підготовки. Він допоможе учням професійних навчальних закладів здійснити 

самоконтроль набутих професійних компетентностей з обраної професії відповідно до 

запропонованих питань. Окрім цього, даний збірник допоможе викладачам загально-

професійної та професійно-теоретичної підготовки визначити рівень сформованості 

професійних компетентностей учнів з визначених предметів. 

Збірник пропонується для учнів, викладачів та майстрів виробничого навчання 

професійних навчальних закладів гірничого профілю.  

 

 

 

© Скрипник Л.М., Афанасьєва К.К, Єгорова Н.М,. 

 Непомнящий Д.Д., Столярчук А. Ф., 2017  
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Додаток 15 

Графік потемного закріплення знань учнів на базі навчально-практичного центру ПАТ «Кривбасзалізрудком» 

№
 п

\п
 

Содержание  темы 

Ф.И.О.  

Преподав

ателя 

В
р

ем
я

 п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

Декабрь 2017г Февраль 2018г 

1
2

.1
2
. 

1
8

.1
2
. 

1
9

.1
2
. 

2
6

.1
2
. 

0
6

.0
2
. 

1
3

.0
2
. 

1
9

.0
2
. 

2
6

.0
2
. 

в
т
 

в
т
 

п
н

 

п
н

 

в
т 

в
т 

п
н

 

п
н

 

  
Машинист электовоза.Люковой.Электрослесарь 

(слесарь) деж и по ремонту оборудования.  

Группа     

№ 21 
                  

1 

Мерительный инструмент: линейка, рулетка, штангельциркуль, 

нутромер• Проведение измерений : наружный и внутренний 

диаметр болта, гайки.• Резьба: метрическая, дюймовая, трубная. 

Обозначение резьбы. Шаг резьбы метрической, дюймовой, 

трубной. Определение шаг 

Инж 

УКЦ 
8ч-9ч 1               

2 

Смазочные материалы. Способы смазывания : смазка через пресс-

масленки, крышки подшипников,  фильтр-масленки, (ППН-3, 

перфораторы). Смазочные точки электровоза.• Контроль наличия 

смазки: щуп, глазок, проточные глазки, контрольные отверстия. 

Инж 

УКЦ 
9ч-10 1               

3 

 Устройство шахтного вагона и шахтного электровоза: Основные 

узлы. Колесная пара. Редуктор. Колесная пара вагона. Устройство 

подвески. Сцепное устройство. 

Инж 

УКЦ 
10ч-11ч 1               
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4 Опрос учащихся: проверка знания предыдущей темы   8ч-9ч   1             

5 

Устройство электровоза: тормозная система: пневматический 

тормоз, эл. динамическое торможение. Стояночный тормоз. 

Электрооборудование: свзь; командоконтроллер; 

электродвигатель; блокировки. 

  8ч-9ч   1             

6 

Правила замены подшипников; определение диаметра посадочного 

места подшипника качения.• Виды муфт. Замена пальцев 

эластичных муфт.• Рубка тросов, канатов. Счаливание тросов и 

канатов.• Рубка листовой стали: ручная рубка, механизированная 

(машинная)• Сверл 

  9ч-10     1           

7 Опрос учащихся: проверка знания предыдущей темы           1         

8 

 Монтаж, демонтаж,  ремонт и обслуживание средств 

сигнализации, телефонных сетей и заземления. Устройство 

местного заземления. Конструкция местного заземлителя. 

Закоротка. Устройство заземляющего контура. Осветительная 

сеть, светильники. 

  10ч-11ч       1         

9 

          Замена и подключение контрольно-измерительных приборов: 

манометров, вольтметров, амперметров4. Ведение 

электрогазосварочных работ. Устройство сварочного 

трансформатора. Подключение сварочного трансформатора. 

Электросварочный пост. Табличка на эл 

  8ч-9ч       1         

10 Опрос учащихся: проверка знания предыдущей темы   8ч-9ч              1 

продовження додатку 15 
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11 
   Пускатели: устройство и подключение. Осветительные щитки и 

рубильники. Электродвигатели: устройство, установка и 

подключение. Ремонт с заменой подшипников. 

   
             1 

12 

  Ведение такелажных и стропильных работ. Конструкция и 

устройство строп.Просмотр фильма с составлением конспекта - 

план ликвидации аварий, шахтный самоспасатель, камера 

аврийного воздухоснабжения. 

  10ч-11ч             1   

продовження додатку 15 
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Додаток 16 

Програма проведення дискусійної панелі за темою:  

«Співпраця з роботодавцями у впровадженні дуальної системи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 жовтня 2017 р., конференц-зал № 3 (Аудиторія 217-а) 

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ З ТЕМИ:  

«Співпраця з роботодавцями у впровадженні елементів дуальної системи» 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ 

Модератор  доктор педагогічних наук,  професор  Л. М. Сергеєва 
 

12.00 –12.10 Відкриття та привітальне слово 

 Мірошниченко Катерина Борисівна, заступник директора – начальник 

відділу змісту та організації навчального процесу Департаменту 

професійної освіти Міністерства освіти і науки України, м. Київ; 

Ничкало Нелля Григорівна, академік-секретар Відділення професійної 

освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, м. Київ; 

12.10– 12.20 Впровадження елементів дуальної системи навчання у професійну 

підготовку фахівців  

 Стойчик Тетяна Іванівна, заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, 

к.пед.н., м. Кривий Ріг; 

12.20– 12.25  

 Ворона Лариса Миколаївна, директор ЗПО «Вінницьке вище професійне 

училище сфери послуг», Заслужений працівник освіти України, м. 

Вінниця; 

javascript:collapsElement('identifikator34')


      
 

77 

 

12.25 – 12.30  

 Колеснікова Олена Валеріївна, заступник виконавчого директора 

всеукраїнського об'єднання гірничо-металургійного комплексу Федерації 

Металургів України, м. Київ; 

12.30 – 12.35  

 Осипенко Сергій Миколайович, директор ЗПО «Дніпрорудненський 

професійний         ліцей»; м. Дніпрорудне; 

12.35 – 12.40  

 Микитюк Світлана Миколаївна, директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, м. Чернівці; 

12.40 – 12.45  

 Лень Михайло Миколайович, заступник директора з навчально-виховної 

роботи ЗПО «Кропивницький професійний ліцей побутового 

обслуговування», м. Кропивницький; 

12.45 – 12.50  

Гришаєва Олена Вікторівна, заступник директора Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській 

області, м. Дніпро. 

 

  

продовження додатку 16 
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Додаток 17 
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продовження додатку 17 

 

  



      
 

80 

Додаток 18 
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Додаток 19 

Сторінка «Дуальна форма навчання» на сайті Криворізького  

професійного гірничо-технологічного ліцею 

 

 

Додаток 22 Додаток 21 
продовження додатку 21 
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Додаток 20 

Сторінка Криворізького професійного  

гірничо-технологічного ліцею в мережі Facebook 
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Додаток 21 

Статті у збірниках наукових праць 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 

 

 



      
 

100 

продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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продовження додатку 21 
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Додаток 22 

Журнал «Професійно-технічна освіта» 
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продовження додатку 22 
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Додаток 23 

Статті у регіональній пресі 
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продовження додатку 23 
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Додаток 24 

Сертифікат учасника IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професійного 

фахівця:європейський вибір» 
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Додаток 25 

Сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю вищої освіти: проблеми 

та перспективи» 
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Додаток 26 

Сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції 

«Професійна педагогіка і андрагогіка:актуальні питання, досягнення та 

інновації» 

 

 


