
Звіт куратора дуальної форми навчання студентів 

зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

Олексієнко В.О. 

за 2 семестр 2020-2021 навчального року 

 

1) Коротка характеристика та особливості дуального навчання на 

провідних підприємствах, установах, організаціях, на яких студенти 

отримали найвищій рівень практичної підготовки. 

Курс 

Кількість студентів 

на дуальній формі у 

2 семестрі, осіб 

Кількість 

підприємств-

партнерів, задіяних у 

2 семестрі 

1 курс   

2 курс   

1С курс    

3 курс 1 1 

2С курс 3 3 

4 курс   

Всього «бакалавр» 4 4 

1 маг курс 2 2 

Всього «магістр» 2 2 

ВСЬОГО ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
6 6 

 

Під час проходження навчання за дуальною формою здобувачі вищої 

освіти спеціальності ГМ закріплюють теоретичні знання, приймають 

безпосередню участь в процесі реального виробництва, набувають навички 

роботи з технічною документацією. 

 ТОВ «ЕВРОГАЗТРЕЙД-ЕКСПО» м. Запоріжжя (директор Шарава 

А.В.) студенти освоюють роботу з технічною документацією технологічного 

відділу підприємства, здійснюють технологічний супровід роботи 

підприємства, зокрема розробку технічної документації на ремонт 

обладнання і регулювальної апаратури; 

 Клінічний санаторій «Бердянськ» м. Бердянськ Запорізька обл. 

(директор Потоцький В.П.) набувають практичних навичок з експлуатації, 

обслуговуванню, налагоджуванню і ремонту санаторно-лікувального 

обладнання; 

 ТОВ НВП «НАСОСПРОММАШ» м. Бердянськ Запорізька обл. 

(директор Пасечник В.Е.) при навчанні за дуальною формою студенти беруть 

участь в процесі виробництва гідравлічного обладнання, працюють з 

технічною документацією підприємства, здобувають навички, які 

підвищують фаховий рівень зі спеціальності «Галузеве машинобудування»; 



 ТОВ «МРІЯ» с.Семенівка Мелітопольський р-н, Запорізької обл. 

(директор Островерх В.В.) здобувачі знайомляться з основними 

технологічними процесами машинобудування, процесом виготовлення 

ливарних виробів з чавуну та обробки виробів. Також в процесі дуального 

навчання набувають навички роботи на верстатах з програмним керуванням. 

 КП "ВІКТОРІЯ", Запорізька обл., Веселівський р-н, с. Гоголівка 

(директор Кушнір О.К.) студенти набувають практичних навичок первинної 

обробки вирощених у господарстві сільськогосподарських культур, 

опановують допоміжні види діяльності в галузі забезпечення вирощування 

сільськогосподарської продукції. 

 

2) Переваги, недоліки і пропозиції щодо дуального навчання зі 

спеціальності «Галузеве машинобудування» 

 

Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня фахової компетентності 

вищої освіти, формує й розвиває в них основні практичні навички, що у свою 

чергу сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності, 

забезпечує реальні вимоги провідних виробництв і створює передумови для 

успішної реалізації випускників на ринку праці. Дуальна форма навчання 

передбачає побудовану на єдиних основах узгоджену взаємодію освітньої та 

виробничої сфер з підготовки фахівців для потреб галузевого 

машинобудування. 

Дуальна форма навчання допомагає студентам швидше адаптуватися 

до майбутньої професії, сприяє самодисципліні студентів і підвищенню 

фахової майстерності. 

Всі студенти, які навчалися за дуальною формою навчання у 2 семестрі 

2020-2021 р., успішно пройшли атестацію, яка проводилась згідно 

«Положення про дуальне навчання в ТДАТУ». 

 


