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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СПІВПРАЦІ 
З РОБОТОДАВЦЯМИ ПІД ЧАС УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Сьогодні на ринку праці існує професійний дисбаланс: багато з тих, 
хто стоїть на обліку в службі зайнятості, мають вищу освіту, натомість 
потреба у професіоналах робітничих професій значно перевищує попит 
ринку праці на спеціальності, які здобувають випускники закладів вищої 
освіти .

До того ж соціально-політична ситуація, що склалася сьогодні в 
Луганській області, значно вплинула на виробництво й розвиток провідних 
галузей економіки регіону. Як наслідок, відбувається трансформація ринку 
праці, його основних параметрів (попиту, пропозиції, ціни робочої сили 
тощо), структури зайнятості, зокрема в розрізі професійних груп 
(Чернинська Т., 2019 ).

Спостерігаємо зростання попиту на працівників, які мають кілька 
спеціальностей чи принаймні готові перенавчатись і гнучко підлашто- 
вуватись під нові завдання. Це є універсальною тенденцією практично для 
всіх професій. ДНЗ «Луганський центр професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості», намагаючись вирішити цю проблему, надає 
освітні послуги незайнятому населенню, забезпечує за стислий термін 
якісну професійну підготовку та підвищення кваліфікації безробітних за 
актуальними на ринку праці робітничими професіями.

У процесі підготовки кваліфікованих робітників надважливою 
умовою є взаємодія трьох зацікавлених сторін: шукача роботи, закладу 
освіти і роботодавців.

Донедавна участь роботодавців у розвитку професійної освіти була 
доволі обмежена і фрагментарна, здебільшого формальна, що призвело до 
невдоволення роботодавців рівнем підготовки випускників професійних 
закладів освіти, структурною невідповідністю запитів на працівників з боку 
підприємств та пропозицією фахівців, підготовлених у сфері освіти. 
Роботодавці нарікають на відсутність у випускників закладів освіти 
практичних навичок, оскільки це обертається втратами продуктивності, 
конкурентоспроможності та прибутковості бізнесу, зростанням витрат на 
адаптацію працівників до конкретних виробничих вимог, а часто -  на 
перекваліфікацію робочої сили.
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Для вирішення цієї проблеми корисним виявився досвід Німеччини, 
де ще в 60-х роках ХХ століття зрозуміли, що «секрет» якісного навчання та 
швидкого працевлаштування за спеціальністю слід шукати в правильній 
комбінації теорії та практики, місця навчання та місця роботи, співпраці 
закладу освіти та підприємства. На перетині всіх цих понять і виникла 
дуальна освіта (Міністерство освіти, 2017)

Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти 
передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з 
підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно- 
відмінних форм навчання.

Основне завдання дуальної форми навчання -  усунути недоліки 
традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, 
подолати розрив між теорією і практикою, освітою і виробництвом та 
підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог 
роботодавців у межах нових організаційно-відмінних форм навчання.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №735 від 
24.05.2019 р. ДНЗ «Луганський центр ПТО ДСЗ» увійшов до переліку 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження 
елементів дуальної форми навчання за професіями «Кухар», «Продавець 
продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів».

У 2019 році було розроблено навчальні плани відповідно до 
професійного стандарту та потреб роботодавця й затверджено їх у 
Директораті професійної (професійно-технічної) освіти Міністерства освіти. 
Теоретичне навчання становить 30%, а 70% відведено на виробниче 
навчання й виробничу практику. При цьому заняття теоретичного блоку та 
30% виробничого навчання проходять у ЛЦПТО, а 70% виробничого 
навчання й виробнича практика -  безпосередньо на підприємстві-партнері, 
що сприяє якнайшвидшій адаптації слухача до конкретних умов праці й 
конкретного робочого місця. Перевагою такого розподілу є те, що навчання 
під час трудової діяльності відбувається за участі кваліфікованого 
персоналу з виробництва; а отже. ураховуються конкретних запити 
підприємства до змісту та якості професійної освіти.

Роботодавець готує кадри під своє виробництво, виробничі технології 
та обладнання, заощаджує час і кошти на пошук та підбір робітників. До 
того ж, підприємство має можливість під час практики виявити сильні та 
слабкі сторони слухачів.

Отже, ЛЦПТО тісно співпрацює з підприємством, підтримує 
постійний зв’язок між ним і здобувачем професії на різних етапах, ураховує 
результати роботи та працевлаштування для подальшого вдосконалення 
навчально-виробничого процесу.

Також елементи дуальної форми навчання впроваджуються за 
професіями «Продавець продовольчих товарів» і «Продавець 
непродовольчих товарів». Партнерами-роботодавцями є торговельні мережі 
супермаркетів «Велика кишеня» та «Сільпо», а також КП «Комбінат 
шкільного харчування» Сєвєродонецької міської ради.

Для вдосконалення механізму співпраці з роботодавцем у Центрі 
створено Раду роботодавців. Вона допомагає визначати подальшу страте
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гію розвитку центру з урахуванням тенденцій регіонального ринку праці, 
сприяє проходженню виробничого навчання й виробничої практики на 
підприємствах, ворганізаціях,установах,а також працевлаштуванню слуха
чів центру. Саме з урахуванням вимог роботодавця -  ТОВ «Сєвєро
донецький завод хімічного нестандартизованого обладнання», одного з 
провідних виробників хімічного машинобудування, і на його замовлення 
Луганський центр ПТО ДСЗ ліцензував професію «Токар». Заводставба- 
зою для виробничого навчання й виробничої практики слухачів.

Важливою умовою для успішного впровадження елементів 
дуального навчання є залучення до співпраці підприємств, розташованих у 
містах поруч з м. Сєвєродонецьк: Рубіжному, Лисичанську, Кремінній, 
Старобільску тощо.Разомз перевагамидуальної форминавчання існують деякі 
складнощі:

1) Введення нових стандартів суворо регламентує кількість навчальних 
годин і не дозволяє їх скорочувати, хоча раніше дозволялось зменшення 
до 20%. Оскільки існує необхідність дотримуватись норм і вимог МОН 
України щодо 6 годин виробничого навчання на день, суттєво збільшу
ється термін навчання. Для слухачівЛЦПТО,які є дорослими людьми, було 
б доцільним збільшити дозволену кількість годин, що сприятиме змен
шенню терміну навчання.

2) Дуальна форма навчання передбачає оплату праці слухачів під час 
виробничої практики, однак у разі встановлення факту виконання без
робітним оплачуваної роботи (надання послуг) він втрачає свій статус і 
реєстрацію в службі зайнятості.

Урегулювати вказані проблеми має закон про освіту дорослого на
селення.

Отже, ефективність взаємодії ЦПТО і роботодавців значно зростає, 
коли партнери-роботодавці переходять з позиції сторонніх спостерігачів і 
виключно споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників 
навчально-виробничого процесу, що сприяє оволодінню слухачами комплексом 
професійних компетентностей, які відповідають вимогам сучасного ринку 
праці. Упровадження елементів дуальної форми навчання породжує нові 
форми соціального партнерства та нові правові норми. Нові типи 
договорів за умови максимального узгодження й реалізації взаємних 
інтересів дозволять закладам освіти вдосконалити підготовку фахівців, а 
підприємствам -  забезпечити власні кадрові потреби.
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