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Важливим фактором набуття необхідного досвіду та

компетенцій студентами є обов’язкове проходження практики в

умовах майбутньої фахової діяльності.

Практична підготовка майбутніх фахівців є вагомою складовою

навчального процесу.

Практика залишається широким полем:

• перевірки теоретичних знань, накопичених студентом в

Університеті;

• набуття умінь та навичок виконання майбутніх

функціональних обов’язків;

• отримання досвіду роботи в колективі;

• набуття навичок професійного спілкування та самостійного

прийняття рішень.

Отже, практика є вагомою складовою програми підготовки

фахівців та є основним засобом закріплення знань, отриманих

студентом в ході теоретичної фахової підготовки.



- відбулось знецінення практичної

підготовки здобувачів освіти;

- поширились імітація та

фальсифікація практики;

- чимало організацій взагалі

відмовились працювати зі

студентами, посилаючись на

збереження комерційної таємниці

або складні конкурентні обставини;

Проблема, яка потребує розв’язання:

- усунути недостатній рівень готовності випускників до

самостійної професійної діяльності на відповідних

здобутій освіті посадах.

- внаслідок корпоратизації та приватизації держава втратила

більшість важелів адміністративного впливу на підприємства.

Разом з тим, реалії вищої освіти показують що:



Проявами проблеми є:

- вимоги до наявності досвіду самостійної професійної

діяльності у випускників ЗВО, що влаштовуються на

роботу;

- завищення роботодавцями кваліфікаційних вимог до

випускників ЗВО, чим намагаються компенсувати

недостатній рівень їх готовності до роботи;

- неефективна робота ЗВО, оскільки надмірно велика

частка їх випускників не працюють за здобутим фахом.



- напрацюванням моделі взаємовигідних

відносин ЗВО та роботодавців;

- створенням ефективного нормативно-

правового та організаційного

забезпечення практичної підготовки

здобувачів освіти до самостійної

професійної діяльності за фахом;

- забезпеченням їх соціальної адаптації у

виробничих колективах.

На нашу думку ЗВО повинен:
- забезпечити достатню теоретичну підготовку;

- забезпечити відповідність освітньої програми навчання

стандартам освіти;

- налагоджувати співпрацю між ЗВО та роботодавцями;

- узгоджувати зміст теоретичної та практичної підготовки з

представниками підприємств;

- разом з представником підприємства приймати звітність та

оцінювати результати навчання.

Розв’язання проблеми може бути  забезпечено:



ЗВО має право:

- проводити відбір підприємств для практичної підготовки

відповідно до стандартів та запланованих результатів навчання;

- розробляти і затверджувати навчальні плани відповідно до

професійного стандарту та потреб роботодавців;

- вимагати забезпечення кваліфікованого супроводу практичного

навчання здобувача освіти на підприємстві.



В той же час роботодавець:

- має відповідати визначеним критеріям до підприємств, що надають

місця проходження практики;

- несе відповідальність за техніку безпеки та охорону праці;

- забезпечує інструктаж на робочому місці;

- бере участь у розробці освітніх програм, навчального плану;

- закріплює за здобувачем освіти кваліфікованого фахівця

(наставника);

- надає необхідні ресурси та інформаційні матеріали для виконання

роботи;

- приймає участь в оцінюванні практичної роботи здобувача освіти.



Здобувач освіти:

- має відповідально ставитися

до виконання завдань практичної

підготовки;

- дотримуватися положень корпоративної етики підприємства,

зокрема щодо конфіденційності інформації;

- вчасно інформувати роботодавця і представника закладу

освіти у разі виникнення проблемних питань.



Професійна підготовка

Навчальні заняття
Практика

•Лекції

•Лабораторні

•Практичні

•Семінари

•Виробнича

•Переддипломна

Структура професійної підготовки фахівців в 

університеті 



Вивчення інформації від 

керівника практики

Вибір місця проходження 

практики

Проходження практики

Отримання підсумкової 

оцінки за практику

Коротка схема проходження практики



кваліфікація курс Кількість тижнів

бакалаври III 4

бакалаври IV 4

магістри VI (1,4 міс) 8

магістри VI (1,9 міс) 6

заочне VI 3

Тривалість практики:
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30%
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Завод ім. В.О. Малишева

"Світло Шахтаря"

"ФЕД"

"ХТЗ"

Завод "Електроважмаш"

"Турбоатом"



За останні роки змінилась форма проведення практики:

- практично не проводиться практика студентів великими групами

(від 20 чол. та більш);

- збільшилось проведення практики студентів за межами м. Харкова

(близько 25%);

- збільшилось проведення практики на підприємствах - місцях

майбутньої роботи фахівців;

(до 60% студентів-старшокурсників проходять переддипломну

практику на місцях майбутньої роботи);

- усіма випускаючими кафедрами здійснено великій обсяг робіт з

укладання довготривалих договорів з провідними підприємствами

України. (Укладено близько 450 довгострокових договорів, але у

50 % з них у 2018 році вже закінчився строк дії);

- поширюється проведення усіх видів практик у філіях кафедр на

виробництві (нажаль сьогодні працюють тільки 23 філії, а випускаючих

кафедр 73).



№ Кафедра Підприємство

1 Ливарне виробництво АТ “Автомат”

2 Обробка металів тиском ДП “Завод ім. Малишева”

3 Гідропневмоавтоматика УкрНП “Гідропривід”

4 Гідравлічні машини ВАТ “Турбоатом”

5 Парогенераторобудування Національний научний центр “Харківський 

фізико-технічний інститут” (ННЦ “ХФТІ”)

6 Електричний транспорт та 

тепловозобудування

Електровозне депо “Октябрь” ПЖД

7 Двигуни внутрішнього згоряння ДП “Завод ім. Малишева”

8 Динаміка та міцність машин Інститут проблем машинобудування НАН 

України

9 Фізика металів і напівпровідників Фізико-технічний інститут низьких температур 

ім. Б.І.Веркина Національної Академії наук 

України

10 Інженерна електрофізика Інститут електроніки і нових методів ускорення

ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут” 

9ІПЕНМП ННЦ ХФТІ

11 Технічна кріофізика ФТІНТ НАН України



№ Кафедра Підприємство

12 Автоматизовані електромеханічні 

системи

АО “Тяжпромелектропроект”

13 Промислова електроніка та 

біомедична техніка

АО “Науково-дослідний інститут 

радіотехнічного вимірювання (АО 

НДІРІ)

14 Промислова електроніка та 

біомедична техніка

НІІ ВО ХЕМЗ

15 Ізоляційна техніка ЗАО з-д “Південкабель”

16 Автоматика та управління 

електричних системах

Харківський державний приладо-

будівний з-д ім. Т.Г.Шевченко 

17 Технологія неорганічних речовин, 

каталізу та екології

НІІ Хім

18 Технологія кераміки, вогнетривів, 

скла та емалі

ВАТ “Український науково-дослідний 

інститут ім. А.С. Бережного”

19 Технологія жирів Український науково-дослідний 

інститут олії та жирів

20 Технологія пластмас Харківський з-д “Харпластмас”

21 Інформаційно-вимірювальна 

техніка

ДП “Харківстандартметрологія”

22 Турбінобудування ВАТ “Турбоатом”

23 Економічного аналізу і обліку ВО “ФЕД”
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Важливим напрямком покращення практичної 

підготовки є впровадження дуальної форми 

навчання



18-19 вересня 2014 року

проведена Перша Міжнародна

науково-практична конференція

«Дуальна освіта як відповідь на

виклики, що стоять перед

сучасною системою української

освіти».
26 січня 2018 року на Розширеному засіданні Колегії МОН

України була прийнята Концепція підготовки фахівців за

дуальною формою здобуття освіти.

Метою Концепції є:

- вироблення засад державної політики щодо підвищення якості

професійної підготовки фахівців на основі дуальної форми

здобуття освіти.

Розроблена концепція використовує німецький досвід

дуальної форми здобуття освіти.



Ураховуючи вищезазначене НТУ «ХПІ»:

- прийняв рішення про впровадження дуальної форми навчання в

освітній процес;

- досліджуючи потенціал ринку праці, визначився із переліком

спеціальностей, для яких розробив навчальні плани з дуальної освіти;

- працює над відповідними внутрішніми документами, що

регламентують дуальну освіту;

- призначив осіб, що відповідають за впровадження дуальної форми;

- проводить попередній відбір роботодавців для співпраці;

- організовує обговорення дуальних

навчальних програм із

роботодавцями на предмет

відповідності їх професійним

стандартам та вимогам до

компетентностей майбутніх фахівців.



Для правового забезпечення

дуальної форми освіти укладені

договори із підприємствами.

З метою усунення можливих

недоліків в організації навчання та

вирішення поточних проблем,

Університет забезпечує неперервну

комунікацію між всіма сторонами:

- для цього проводяться регулярні

зустрічі із роботодавцями (1-4 рази на

рік);

- забезпечується зворотній зв'язок зі

здобувачами освіти щодо відповідності

теоретичної та практичної частин

програми та якості навчання на

виробництві за дуальною формою

освіти.



План-графік навчального процесу студентів 5 курсу

Спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» 

(спеціалізація «Автомобілі та трактори») у 9 семестрі



План-графік навчального процесу студентів 5 курсу

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» 

(спеціалізація «Автомобілі та трактори») у 10 семестрі



Переваги дуальної форми інженерної освіти:
Для студентів:

1. Поєднує отримання теоретичних знань з практичним досвідом

роботи, отримує практичні уміння та навички, здобуває кваліфікацію.

2. Отримує базу проходження практики і виконання курсових та

дипломних проектів з актуальних наукових та інженерних проблем.

3. Підвищує мотивацію професійного навчання, формує нову

психологію молодого фахівця.

4. Отримує високу ступінь соціалізації та адаптованості у виробничих

умовах.

5. Досягає більш різнобічного професійного розвитку.

6. Має матеріальну винагороду за

виконану роботу.

7.Високий рівень працевлаштування.

8. Отримує офіційний стаж роботи,

необхідний для подальшого

професійного зростання.



Переваги університету: 

1. Усуває розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом.

2. Підвищує якість професійної підготовки.

3. Залучає кваліфікований персонал з виробництва до навчальної

діяльності.

4. Використовує найбільш сучасну матеріально-технічну базу

підприємств.

5. Гарантовано забезпечує студента місцем проходження практик.

6. Отримує можливість працевлаштування випускника за фахом.

7. Підвищує рейтинг Університету на освітні послуги.

8. Стимулює роботодавців інвестувати

в освіту.

9. Переносить частину витрат,

пов’язаних з практичною підготовкою

фахівців, на підприємство як

стратегічного партнера.



Переваги роботодавців:

1. Отримує якісне кадрове забезпечення.

2. Отримує змогу проведення профорієнтаційної роботи та конкурсного

відбору на рівні студента.

3. Приймає участь у формуванні освітніх програм, визначенні

професійних компетенцій та показників оцінювання майбутніх фахівців.

4. Має можливість впливати на навчальний процес з підготовки фахівця

надаючи ті знання, вміння та компетенції, які затребувані в сьогоднішніх

умовах.

5. Зменшує фінансові витрати на підготовку високоякісного фахівця.

6. Моніторить якість надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.

7. Скорочує час адаптації молодих

спеціалістів на 2-3 роки.

9. Отримує можливість розвитку

підприємства за рахунок наявності

кваліфікованого персоналу.



Отже, впровадження дуальної форми навчання не

тільки максимально впливає на формування необхідних

компетентностей, а й відповідає інтересам усіх

зацікавлених сторін: студента, університету та

роботодавця.



23-25 жовтня 2018 року у 

Київському Палаці дітей та 

юнацтва відбулася Десята 

міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті».

Організатором виступила компанія

«Виставковий Світ» за підтримки та

участі МОН України та НАПН України.

В урочистому відкритті взяли

участь:

- Президент НАПН України Василь

Кремень

- заступник голови Комітету

Верховної ради України з питань

науки і освіти Іван Кириленко.



У заході взяли участь більше 550

навчальних закладів, наукових установ,

методичних центрів, регіональних органів

управління освітою, асоціацій, видавництв та

підприємств з 25 регіонів України, а також

заклади освіти та освітні агенції Чехії,

Словаччини, Польщі, Болгарії, США, Франції.



В секції «Інновації в методах і формах освітньої 

діяльності» були представлені презентації:

• «Дуальна освіта – новий шлях і засіб для формування та

розвитку професійної компетенції майбутніх фахівців у галузі

автомобіле- і тракторобудування» кафедри «Автомобіле- і

тракторобудування», зав. каф. професор Самородов В.Б.

• «Підготовка ІТ-спеціалістів на основі дуального підходу до

освіти» кафедри «Програмна інженерія та інформаційні

технології управління», зав. каф. професор Годлевський М.Д.;



За підсумками проведення Десятої міжнародної виставки

«Інноватика в сучасній освіті» НТУ «ХПІ» нагороджений:

- в номінації «Інновації в методах і формах освітньої

діяльності» Золотою медаллю «Інноватика в сучасній

освіті»;

- та отримав диплом у номінації «Упровадження дуальної

освіти – новий шлях і засіб для формування та розвитку

професійної компетентності майбутніх фахівців».



Директорам ННІ, деканам факультетів:

1. Підвищити контроль за організацією та рівнем методичного

забезпечення практикою студентів. З цією метою:

- на вчених радах інститутів/факультетів щорічно

заслуховувати звіти завідувачів кафедр з питань організації та

якості проведення практичної підготовки та розробляти відповідні

заходи до її покращення;

- удосконалювати роботу з організації зворотнього зв’язку з

підприємствами та установами, які приймають студентів на

практику та випускників на роботу;

- запровадити практику проведення конференцій та семінарів за

участю спеціалістів провідних підприємств, наукових установ для

корегування змісту практичної підготовки фахівців з урахуванням

потреб рівня знань та умінь для конкретних умов праці.



Завідуючим кафедрами:

1. Переглянути перелік баз практики на відповідність профілю

спеціальності, відповідність сучасним технічно-господарським

умовам. При виборі баз практики віддавати першочергову

перевагу тим з них, які гарантують в подальшому

працевлаштування випускників.

2. Щорічно переглядати та вдосконалювати методичне

забезпечення з організації практичної підготовки фахівців.

3. Створювати нові філії кафедр.

4. Продовжити роботу з укладання довгострокових договорів з

підприємствами-партнерами та майбутніми роботодавцями.

5. Активно впроваджувати в життя дуальну освіту.



6. Залучати до проведення практичних занять зі

студентами висококваліфікованих фахівців – практиків з

підприємств та організацій, особливо тих, які мають наукові

ступені та звання.

7. Збільшити застосування активних методів практичної

підготовки (ділові ігри, ігрове проектування, рішення

ситуаційних завдань, їх моделювання та ін.).

8. Ширше застосовувати проведення екскурсій та

практичних занять на передових підприємствах та наукових

установах.

9. Корегувати програми і характер викладання спеціальних

дисциплін з урахуванням зауважень керівників провідних

підприємств та голів ДЕКу.



Дякую за увагу!


