
Атестація студентів, які навчаються за дуальною формою

Наразі досить актуальним є навчання за принципом студентоцентризму,
згідно  якого  саме  студент  впливає  на  зміст  та  методи  навчання.  За  такої
моделі  навчання,  як  студентоцентризм,  сьогодні  обов’язково  потрібно
використовувати інноваційні методи навчання, що будуть спонукати студентів
практично  мислити  і  ставати  незалежними,  самостійними  високо
компетентними фахівцями протягом усього життя. До інноваційних методів
навчання відносять дуальну освіту.

Дуальна  освіта -  вид освіти,  при  якій  поєднується  навчання  осіб  у
закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах
та організаціях для набуття певної кваліфікації.

Зараз на механіко-технологічному факультеті  впроваджують елементи
дуального навчання, коли певну частину часу студенти отримують знання в
аудиторіях, а частину - на виробництві чи підприємстві. Поки Міністерство
освіти  і  науки  готує  основу  для  запуску  повноцінної  дуальної  освіти  -  з
реальним навчанням на виробництві, використанням в повному обсязі ЄКТС,
чіткими  критеріями  оцінювання,  з  обов'язковою  оплатою  роботи  під  час
навчання, на механіко-технологічному факультеті дуальна освіта вже успішно
впроваджується  другий  рік  поспіль.  За  кафедрою  машиновикористання  в
землеробстві,  як  ведучою  кафедрою  на  факультеті,  закріплена  найбільша
кількість студентів, які навчаються за дуальною формою. Тут дуальна освіта
запроваджується  для  того,  щоб  студенти,  які  навчаються  за  ОПП
«Агроінженерія»,  мали  більше  можливостей  для  практичного  опанування
професії  агроінженера  вже під  час  навчання  в  Таврійському ДАТУ. Згідно
навчального  плану  вона  (тобто  дуальна  освіта)  передбачає,  що  до  70  %
практичної  підготовки  студента  проходитиме  в  умовах  реального
виробництва, тоді як на теоретичні заняття відводиться до 30%.

 Наступною  особливістю  студентоцентризму  є  використання
результатів навчання (знання, навички та досягнення студентів), які повинні
сприяти підвищенню працевлаштування студентів і допомагати роботодавцям
зрозуміти  ступінь  готовності  потенційних  співробітників  до  роботи.  Так,
згідно  Положення  про  порядок  організації  та  проведення  дуальної  форми
навчання в ТДАТУ, затвердженого Вченою радою від 29 жовтня 2019 року,
оцінювання результатів  навчання  здобувача  освіти  здійснюється  спільно  із
суб’єктом  господарювання  на  підсумковій  атестації.  Підсумкову  атестацію
здобувача освіти за дуальною формою освіти здійснюють у формі публічної
презентації  отриманих  особою  компетентностей  за  період  дуального
навчання.  Виконуючи вищезгадані  пункти цього положення 5  грудня  2019
року  на  кафедрі  здійснювалася  атестація  студентів,  які  навчаються  за
дуальною формою. На цьому заході були запрошені і присутні представники
з виробництва. В процесі атестації студентами було звітовано про ті здобуті
компетенції,  що  були  ними  реалізовані  в  процесі  виробничого  навчання.
Серед основних – це  здатність використовувати у фаховій діяльності знання
будови  і  технічних  характеристик  сільськогосподарської  техніки  для

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0


моделювання  технологічних  процесів  аграрного  виробництва;  здатність
проектувати  механізовані  технологічні  процеси  сільськогосподарського
виробництва, використовуючи основи природничих наук; здатність вибирати
і  використовувати  механізовані  технології,  в  тому числі  в  системі  точного
землеробства;  проектувати  та  управляти  технологічними  процесами  й
системами виробництва, первинної обробки, зберігання, транспортування та
забезпечення  якості  сільськогосподарської  продукції  відповідно  до
конкретних  умов  аграрного  виробництва;  здатність  комплектувати
оптимальні  сільськогосподарські  агрегати,  технологічні  лінії  та  комплекси
машин;  здатність  планувати  і  здійснювати  технічне  обслуговування  та
усувати відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання.
Водночас  в  процесі  спілкування  було  обговорено  ряд  спепеціалізованих
компетенції, реалізація яких пов’язана зі специфікою діяльності підприємств.

За  результатами  проведеного  заходу  були  підведені  підсумки,
обговорені пропозиції та зауваження виробничників (стейкхолдерів), а також
 висунуті рекомендації до організації процесу навчання за дуальною формою
на кафедрі МВЗ.


