
Звіт з дуального навчання за 1 семестр 2020-2021 н.р. куратор 

Тарасенко В.Г. 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного є одним з закладів вищої освіти, що увійшов до пілотного 

проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Тому в 

нашому університеті активно впроваджується дуальна форма здобуття 

освіти, особливо на механіко-технологічному факультеті.  

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв імені 

професора Ф. Ю. Ялпачика активно залучена до організації дуального 

навчання. Загалом 29 студентів спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» у 1 семестрі 2020-2021 навчальному році здобувають 

вищу освіту за дуальною формою. За куратором дуального навчання 

доцентом Тарасенко В.Г. закріплено 17 студентів.  

Навчаючись за дуальною формою, студенти застосовують теоретичні 

знання, отримані в університеті, використовують знання в практичних 

умовах.  

– ТОВ "Світанок", м. Мелітополь, туденти працюють на слюсарних 

роботах, опановують навички раціонального використання матеріалів, 

читання креслень механізмів та складальних  одиниць обладнання, 

виконання статичного і динамічного балансування деталей на 

балансувальних верстатах; 

– Бердянський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій м. 

Бердянськ, студенти набувають практичних навичок з експлуатації, 

обслуговування, налагоджування і ремонту санаторно-лікувального 

обладнання; 

– ПРАТ "Бердянські жниварки", м. Бердянськ, студенти беруть участь у 

процесах з виробництва машин і устаткування для сільського господарства; 

– ТОВ "ТПК "Новотек", м. Мелітополь, студенти набувають навичок по 

розробці згідно технічного завдання обладнання для індукційного 

обладнання, ремонту і відновлення індукційного обладнання і 

комплектуючих; 

– ПП «Кіпаріс сервіс – 2013», м. Мелітополь, студенти набувають 

практичних навичок у виробництві безалкогольних напоїв, та мінеральних 

вод; 

– ТОВ «Руслан Комплект», м. Мелітополь, набувають практичних 

навичок у виробництві запчастин і комплектуючих для широкого спектру 

сільськогосподарської, автомобільної та спецтехніки. 

Дуальна форма навчання допомагає студентам швидше адаптуватися 

до майбутньої професії, сприяє самодисципліні студентів, навчання 



проходить в тих технічних умовах, в яких опиняться майбутні фахівці при 

здійсненні обраної професії.  

За підсумками навчання у 1 семестрі 2020-2021 н.р. за дуальною 

формою студенти пройшли атестацію на підприємствах і були позитивно 

оцінені роботодавцями. Студенти, навчаючись за дуальною формою 

навчання, мають змогу навчитися працювати відповідно до вимог ринку, що 

постійно змінюються, та оцінювати й адаптуватися до соціальних відносин, 

що існують у робочому середовищі. 

 

 

 

 


