
Інформація про дуальну форму навчання студентів 

зі спеціальності ______Галузеве машинобудування_____________ 

у 1семестрі 2021-2022 навчального року 
 

Курс 

Кількість 

студентів на 

дуальній формі 

у 1 семестрі, 

осіб 

Кількість 

підприємств-

партнерів 

задіяних у 1 

семестрі 

1 курс - - 

2 курс 1 1 

1С курс 5 5 

3 курс 1 1 

2С курс 4 3 

4 курс 4 3 

Всього «бакалавр» 15 13 

1 маг курс 6 6 

2 маг курс 4 4 

Всього «магістр» 10 10 

ВСЬОГО ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
25 23 

 

1) Надати коротку характеристику та особливості дуального навчання 

на провідних підприємствах, установах, організаціях, на яких 

студенти отримали найвищій рівень практичної підготовки. 

 

Завдяки дуальному навчанню студенти закріплюють теоретичні знання, 

приймають безпосередню участь в процесі реального виробництва, 

набувають навички роботи з технічною документацією.  

Студенти на дуальній формі навчання набувають практичні навички 

організації і забезпечення виробничих процесів на таких підприємствах:  

 

 ТОВ «Хегельман Транспорте Юкрейн», м. Мелітополь (наставник 

Артамошина О.В.) Логістика, міжнародні перевезення 

 ПП «Кіпаріс сервіс – 2013», м. Мелітополь (наставник Вікулова Н.А.) 

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших 

вод, розлитих у пляшки 

 ФОП Мануілов В.В. м. Мелітополь (наставник Мануілов В.В.) Механічне 

оброблення металевих виробів 

 ТОВ "Світанок" м. Мелітополь (наставник Леусенко В.О.) Виробництво 

запасних частин і вузлів двигунів локомотивів і тормозної системи вагонів 



 ПРАТ "Бердянські жниварки" м. Бердянськ (наставник Лисак А.В.) 

Виробництво машин і устаткування для сiльського та лiсового господарства 

 ПП "Техмаш" м. Мелітополь (наставник Морозов О.П.) Виробництво 

гідравлічного та пневматичного устаткування 

 ТОВ «ЮГТЕХКОМПЛЕКТ», м. Мелітополь (наставник Стеценко О.М.) 

Комплектуючі до двигунів і гідросистем 

 ТОВ "Мелітопольський завод турбокомпресорів ТУРБОКОМ", м. 

Мелітополь (наставник Черномурко Є.А.) Єдиний завод з виготовлення 

турбокомпресорів в Україні  

 ТОВ НВП «НАСОСПРОММАШ» м. Бердянськ Запорізька обл. (директор 

Пасечник В.Е.) Виробництво гідравлічного обладнання 

 СФГ "МІРАЖ" с. Таврійське Оріхівський р-н Запорізької обл., ФГ «Малий 

П.М.», Мелітопольський р-н, Запорізька обл. (керівник Малий П.М.),  

  ФГ «Корягін і К» Запорізька обл., смт Якимівка (наставник Корягін В.І.), 

ФОП «Русєв Ф.С.» м. Мелітополь (директор Русєв Ф.С.) Первинна обробка 

вирощених у господарстві сільськогосподарських культур, а саме: зернових, 

овочевих, баштанних і коренеплодів; 

 ТОВ «Запоріжжя-Авто» м. Мелітополь (наставник Дирявченко М.М) 

Оснащене найсучаснішим обладнанням, необхідним для надання повного 

спектру послуг з продажу, обслуговування і ремонту автомобілів 

 

2) Додати фото студентів на робочих місцях (по можливості). 

 

Окремо  папка з фото зі спеціальності Галузеве машинобудування 

 

3) Переваги, недоліки і пропозиції щодо дуального навчання зі 

спеціальності. 

 

До позитивних сторін дуальної форми навчання можна віднести: 

 Підвищення рівня фахової компетентності вищої освіти, формування й 

розвиток в них основних практичних навичок, що у свою чергу сприяє 

підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності.  

 Випускники входять на ринок праці з набутим стажем професійної 

діяльності, що підвищує їх шанси на працевлаштування з високим рівнем 

заробітної плати одразу після закінчення ТДАТУ.  

 Швидка адаптація випускників до виробничої діяльності. 

 Здобувачі мають можливість оцінити рівень своїх реальних 

можливостей працювати на різних підприємствах галузевого 

машинобудування, реально оцінити свої вміння і компетентності (здобуті під 

час навчання). Зворотній зв’язок від таких студентів дає можливість вчасно 

зкоригувати та оновити освітню програму для підвищення її якості та 

актуальності для сучасного ринку праці. 



Набуття поглиблених знань, вмінь та компетентностей з конкретних 

технологічних процесів та обладнання певної галузі виробництва, яке 

неможливе без проходження дуального навчання на підприємстві.  

 

До недоліків дуальної форми навчання слід віднести такі: 

 Надвузька спеціалізація здобувача вищої освіти: поглиблене вивчення 

певної галузі (в якій працює здобувач) на шкоду інших галузей 

машинобудування. 

 У здобувача залишається менше часу на вивчення теоретичних основ 

процесів галузевого машинобудування. 

 При написанні і захисті курсових робіт здобувачі, що навчаються на 

дуальній формі, як правило демонструють нижчий рівень знань у порівнянні 

з одногрупниками. 

 

Перспективи і пропозиції: 

– Доцільно здійснювати ротацію підприємств (або галузей 

машинобудування), на яких проходять дуальне навчання здобувачі. Це дасть 

можливість розширити рівень їх спеціалізацій, вмінь та навичок. 

– Доцільно поглибити зворотній зв’язок між студентами та керівниками 

курсових (дипломних) робіт і проектів для підвищення якості їх виконання 

(зокрема оформлення). 

 

 


