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Для дуального навчання  
країн ЄС характерно: 

 укладання 3-стороннього договору про професійне навчання 
(підприємство-учень-профшкола);  

 70-80% навчання проходить на виробництві - 3-4 дні на тиждень 

учень навчається на підприємстві і 1-2 дня у навчальному закладі; 

 основні витрати по професійному навчанню несе підприємство: 

 підприємство також сплачує компенсацію інструкторам, які 
відволікаються від основної роботи і займаються наставництвом); 

 учень на підприємстві отримує винагороду (зарплата учня в 
середньому становить 80% від зарплати кваліфікованого 

співробітника); 

 за навчання учнів існують різні державні субсидій для підприємств; 

 підсумковий контроль знань здійснюється                                          
незалежними комісіями  торгово-промислових палат; 

 Законодавчі рамочні умови; 

 Підтримка дуальної системи бізнесом, соціальними                                  
партнерами, державою, освітніми закладами; 

 Після  успішного завершення  іспитів випускник отримує 3 

свідоцтва:  профшколи, підприємства і державно визнане свідоцтво 
з професії від  ТПП. 

 

 



АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ                                               
РОЗВИТКУ  ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ  КРАЇН ЄС  

 Глобалізація і економічні стосунки підтримують експорт системи 
дуальної підготовки кадрів; 

 Демографічні зміни і скорочення народжуваності веде до зменшення 

потенційних кандидатів для дуальної системи; 

 Велика пропозиція місць на навчання в підприємствах і велика 
кількість неуспішних кандидатів; пошук шансів для мігрантів і 
слабкіших учнів в школах; 

 Великі регіональні відмінності у кількості пропонованих місць; 2014 

рік: 100 кандидатів на 93 місця (середній показник по Німеччині); 

 За останні 15 років збільшення в 2 рази (220.000 до 440.000) 
тих  хто розпочав  навчання у ВНЗ за рахунок зростання 
пропозиції дуального навчання у ВНЗ; 

 Нові можливості дуального навчання у ВНЗ (2 типи, з робочою 

професією і без); 

 Дигіталізація суспільства, нові професії (інформатики, медіа дизайн, 
мехатроніка, системна електроніка); 

 Здатність практично працювати з різними видами машин стає 
стандартом і вимагає постійної адаптації професій і т.п.; 

 Демонтаж ієрархії, децентралізація. 



ГЕОГРАФІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ – ЕКСПОРТ СИСТЕМИ 
ПОНАД 60 КРАЇН СВІТУ 

  



 договір про професійне навчання 

 Договір схожий на звичайний трудовий договір 

 

 Є юридичною основою для навчання на підприємстві під час 
отримання професійної освіти  

 

 Регулює  тривалість навчання, початок і кінець навчання ,  
випробувальний термін, право на відпустку, зміст навчання, 
оплату праці під час навчання,  причини розірвання 
договору 

 

 Після підписання договору про професійне навчання між 
підприємством, що вчиться і училищем,                                    
виникають стосунки професійного навчання  

 

 Видається і реєструється палатами 

 



2 рамкових плани навчання 
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Стандарт професійної освіти 
для підприємства містить:  

Стандарт професійної освіти 
для училища містить: 

  
• Відомості щодо компетенцій, що 

отримують учні під час освоєння 
професії; (професійний 
профіль); 

 
• Відомості щодо мінімального 

освітнього рівня, який повинно 
забезпечити підприємство; 

 
• Відомості щодо знань, що 

повинні мати учні для успішної 
сдачи випускного іспиту 
(екзаменаційні стандарти). 

 

 
• Відомості о меті і змісті навчання 

(структурованих в «галузях 
навчання») в якості бази для 
професійного навчання в 
училище; 

 
 
• Орієнтоване на професію 

навчання, забезпечує передачу 
теоретичних знань, необхідних 
для конкретних професій.  

узгоджено 

узгоджено 



ФІНАНСУВАННЯ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФРН  

Підприємства 55% 

Доля держави 45%     

Федеральные земли 

в 2007: 2,9 Мрд.€ 

в 2010: 3,1 Мрд.€ 

 

 

Предприятия 

в 2007: 

Расходы  в брутто 

15,3 Мрд. €, 

расходы в нетто  

3,6 Мрд. €  

 

 

Загальні затрати, 

доходи,  вартість 

підготовки  на 1 

учня /рік 

Источник: https://www.bibb.de/de/25852.php 



ТПП і профспілки  

  

Торгово-промислові палати: 

 Консультують підприємства щодо навчання; 

 Здійснюють підготовку інструкторів і персоналу; 

 Перевіряють і сертифікують підприємства, що здійснюють 
підготовку за дуальною системою;  

 Здійснюють аудит, перевірку виробничого навчання та 
арбітраж вирішення спорів між учнем і підприємством; 

 Організовують проміжні іспити; 

 Підтримують підприємств під час пошуку учнів; 

 Організовують заходи. 

 

Профспілки: узгоджують оплату учнів; контролюють виробниче 
навчання; беруть участь у розробці стандартів; входять до 
екзаменаційних комісій. 



Показники якості дуальної системи  

 Співпраця політиків, бізнесу, соціальних 
партнерів (наприклад екзаменаційні комісії, 
стандарти, незалежна сертіфікація); 

Навчання під час роботи; 

 Законодавча база та визнання національних 
стандартів (свідоцтв палат); 

Кваліфікований персонал (інструктори, 
викладачі); 

 Інституційні дослідження і консультування 
(щорічні звіти по проф. освіті ВІВВ, стандарти); 

 Конкретний запит  підприємств до професійної 
освіти. 

 
  



Етапи впровадження в Україні 

І етап 2012-2014: інформаційно-роз'яснювальна  

робота щодо впровадження дуальної системи 
проектом TVINNING 

 

ІІ етап 2014-2015: розпорядження МОН України про 
проведення експерименту, підготовка програми, 
заявки експерименту, матеріально-технічної бази 
закладів; конкурс ПТНЗ щодо участи   

 

ІІІ етап 2015-2016:  реалізація перших етапів 
експерименту   

    



МЕТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ В УКРАЇНІ   

усунути основний недолік традиційних форм і методів 
навчання майбутніх кваліфікованих робітників – 

розрив між теорією і практикою, освітою й 
виробництвом та підвищити якість підготовки кадрів з 

урахуванням вимог роботодавців в рамках 
організаційно-відмінних форм навчання 



ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ БАЗИ 

 Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у 
м. Києві 
 

 Навчально-методичний центр  професійно-технічної освіти у 
Львівській області  
 

 Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у 
Запорізькій області  
 

 Вище професійне училище № 33 м. Києва  
 

 Львівське вище професійне художнє училище  
 

 Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне 
вище професійне училище» 



 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 298 “Про 
проведення дослідно-експериментальної роботи за темою 
“Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням 
елементів дуальної системи навчання” на базі закладів професійно-
технічної освіти та Програма дослідно-експериментальної роботи. 

 

 Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної 
адміністрації від 10.04.2015 № 0207 “Про проведення дослідно-
експериментальної роботи за темою “Професійна підготовка 
кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної 
системи навчання” на базі закладів професійно-технічної освіти.  

 

 Наказ НМЦ ПТО у Запорізькій області від 27.04.2015 № 44 “Про 
проведення дослідно-експериментальної роботи за темою 
“Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням 
елементів дуальної системи навчання”.  

 

 Наказ ДНЗ “Запорізьке машинобудівне вище професійне училище” 
від 15.04.2015 № 169/01-11 “Про проведення дослідно-
експериментальної роботи за темою “Професійна підготовка 
кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної 
системи навчання”. 

 

НОРМАТИВНА БАЗА 



2015 р. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ І ЗАЯВКИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ  

    



Завдання констатувального 
етапу експерименту (2015 р.) 

  1. Вивчення зарубіжного досвіду підготовки кваліфікованих 
робітників за дуальною системою навчання та широка інформаційна 

кампанія (пед. ради, відеоконф., семінари). 

 2. Аналіз потреб ринку праці, визначення професій експерименту.  

 3. Створення банку даних активних роботодавців,  круглі столи 
щодо обговорення очікувань, намірів та проблем сторін, 
закріплення договорами намірів.  

 4. Активна профорієнтація в експериментальні групи (конкурс). 

 5. Стажування педагогічних працівників ПТНЗ та керівників 

(інструкторів) структурних навчальних підрозділів підприємств щодо 
особливостей використання елементів дуальної системи. 

 6. Підготовка МТБ до проведення експерименту. 

 7. Розроблення з роботодавцями навчально-плануючої 
документації, вилучення застарілого змісту, дублюючих елементів, 

введення навчальних модулів на вимогу роботодавців,  узгодження 
експериментальних планів МОН України 30/70) та початок навчально-
виробничого процесу в експериментальних навчальних групах. 

 8. Підготовка навчально-виробничої бази на підприємствах та 

початок практично-виробничого процесу на робочих місцях. 

 



ДОГОВОРИ З СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ 



Засідання творчих і 
координаційних груп 



ДОРОЖНЯ КАРТА (ПЛАН-ГРАФІК)2015 
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Експериментальні навчальні плани 



ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ГРАФІКИ                         
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 



Розробка 
робочого експериментального навчального плану 

У робочому експериментальному  

навчальному плані  забезпечено 

реалізацію співвідношення навчальних 
годин теоретичної та практичної 

підготовки у відповідності 30:70. 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

РОБОТА 



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОБОЧИХ                                  
НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ 



В ПОРІВНЯННІ ДУАЛЬНА СИСТЕМА ДО ДЕРЖАВНОГО 
СТАНДАРТУ  

Кухар 4 розряду 

Предмети 

Держ. 

Стандарт 

(год.) 

Дуальна 

система 

(год.) 

Різниця 

(год.) 

Загальний обсяг навчального 

часу 
2093 2093 – 

Професійно – практична 

підготовка 

1262 

(60,2%) 

1546 

(73,8%) 

+ 284 

 (13,6%) 

Загально – професійна 

підготовка 

162  

(7,7%) 

90 

(4,3%) 

– 72 

(3,4%) 

Професійно –– теоретична 

підготовка 

669 

(31,9%) 

457 

(21,8%) 

– 212 

(10,2%) 



Підприємства – замовники кадрів 

Назва підприємства  Кількість учнів  

ТОВ Мережа Козирна карта 0 

ТОВ ресторан Караван 0 

ФОП Данильченко О.Г. 1 

ФОП Боярська О.С. 2 

ФОП Шкурат Т.О. 1 

ФОП Захарченко Н.А. 2 

ФОП Буряк В.В. 1 

КП Громадське харчування 1 

ТОВ Нова земля 1 

СПД Кулібаба Ю.М. 1 

ТОВ Агро–Дім 1 

ФОПК от О.М. 2 

ФОП Ковальчук Т.О. 1 

ФОП Жук В.В. 1 

ПП кафе Роксолана 3 

ФОП Швець М.І. 1 

ТОВ Епіцентр К 1 

ПП Омега фуд 1 

ФОП Алєксєєв А.О. 1 

ТОВ Аладін 1 

ФОП Шелухіна М.В. 1 

ФОП Копка Г.В. 1 

ФОП Гудименко О.Ю. 1 

ФОП Максименко М.В. 1 



Загальний фонд економії годин 
теоретичного навчання 

Державний 

стандарт (год.) 

Дуальна 

 система (год.) 
Різниця (год.) Економія 

831 547 284 14717,51 грн. 



Порівняльний аналіз  коштів отриманих  
на виробничій практиці  

І рік 

 навчання 

ІІ рік  

навчання 

за курс 

навчання 
різниця 

Група за 

дуальною 

системою 

79131,00 грн. 61806,00 грн. 140937,00 грн. 
+50560,00 

грн. 

Група за 

державним 

стандартом 

58283,00 грн. 32094,00 грн. 90377,00 грн. 



ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ  ГОДИН 



ЗМІНИ ОБСЯГІВ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В 

МАЙСТЕРНЯХ, НА ПІДПРИЄМСТВІ Й ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  

Навчальний заклад при розробці 
експериментального робочого 
навчального плану та графіку 
навчального процесу врахував 
побажання роботодавця і 
скоригував обсяги бюджетного  
часу  виробничого навчання в 
майстернях навчального закладу, 
на підприємстві й виробничої 
практики. 
 
У  навчальному плані було 
об'єднано план підготовки 
кваліфікованих робітників за 
професією «Токар» ІІ та ІІІ 
розрядів (на підприємстві 
незначна кількість робіт ІІ 
розряду). 

 



   
• Успішність як у контрольній, 

так і в експериментальній 
групі становить 100%, тобто 
всі учні встигають опанувати 
навчальні плани та програми. 

 
• Показник якості отриманих 

знань з професійно-
теоретичної підготовки в 
експериментальній групі 
збільшився на 11% у порівнянні 
з показником якості у 
контрольній групі та становить 
88%.  

 
• Показник якості знань з 

професійно-практичної 
підготовки в 
експериментальній групі 
збільшився на 7% у порівнянні з 
показником якості в 
контрольній групі та становить 
100%. 

 

Аналіз досягнень учнів 
за результатами першого року навчання 



• Високий рівень навчальних досягнень в експериментальній групі з професійно-

теоретичної підготовки мають у два рази більше учнів, ніж у контрольній групі – 

43%. 
 

• Частка достатнього рівня навчальних досягнень з професійно-теоретичної 

підготовки в експериментальній групі становить 57%, що на 36% більше, ніж у 
контрольній групі. 
 

• Частка учнів з високим рівнем знань з професійно-практичної підготовки у 
експериментальній групі на 18% більша, ніж у контрольній групі і складає 61% 

  

• Третій 
кваліфікаційний 
розряд за наслідками 
проміжної 
кваліфікаційної 
атестації отримали 
всі учні як у 
контрольній групі, 
так і в 
експериментальній. 
 

• В 
експериментальній 
групі учнів з 
середнім рівнем 
знань немає, а у 
контрольній групі 
відсоток таких учнів 
становить більше 
половини – 58%. 



ФОРМУВАЛЬНИЙ  ЕТАП  (2016) 

 1. Виявлення організаційно-педагогічних умов ефективної 
організації навчально-виробничого процесу з використанням елементів 

дуальної системи навчання. 

 2. Апробація та коригування експериментальних робочих 
навчальних планів, програм навчальних модулів та дисциплін з 
включенням елементів дуальної системи навчання.  

 3. Розроблення методичних рекомендацій стосовно створення 

робочих навчальних планів, програм навчальних модулів та дисциплін з 
використанням елементів дуальної системи навчання. 

 4. Підготовка пропозицій з оновлення нормативно-правових актів 
щодо організації навчально-виробничого процесу з використанням 

дуальної системи навчання. 

 5. Проведення заходів з питань мультиплікації досвіду.   

 6. Підготовка звіту про результати формувального етапу дослідно-
експериментальної роботи. 
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АНКЕТУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ 2016 р. 



АНКЕТУВАННЯ УЧНІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ГРУП 
виявило: 

 Задоволеність навчанням: 41% – задоволені; 59 %– 
задоволені в цілому.  

 Переваги,що надасть дуальна освіта учням:  

 1.Формування широкої професійної компетентності, необхідної 
для успішної професійної діяльності; 

 2. Відмінний шанс бути фінансово незалежним та  
самостійним; 

 3. Посилення мотивації щодо власної професійної кар'єри; 

 4. Рання професійна орієнтація та соціалізація; 

 5. Сприятлива  адаптація до дорослого життя. 

 6. Набуті вміння корпоративної відповідальності та  
роботи в колективі. 

 Чи змінився рівень і якість підготовки в експериментальних 
групах: змінився кардинально 0, змінився певною мірою 98%, 
не змінився 2 %. 

 

 



АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ  

 Найбільш підтримано ідеї щодо розбудови соціального партнерства; оновлення 
робочих планів; укладання 3-х стороннього договору; усунення розриву між теорією і 
практикою;  врахування інтересів виробництва; розроблення стандартів нових 
сучасних професій;  

 Не підтримано (35%): ідеї, що основні затрати несе роботодавець; контроль знань 
закріпляється за незалежними комісіями. 

 ПРІОРИТЕТИ: 

 Можливість забезпечити підприємство кадровими ресурсами  дефіцитних 
спеціальностей та необхідної кваліфікації;  

 Можливість відбирати кращих учнів на роботу; 

 Не треба витрачати час і ресурси щодо ознайомлення  новоприйнятого 
робітника з особливостями роботи підприємства;   

 Економія на витратах щодо пошуку і підбору працівників, їх перенавчання та 
адаптації; 

 Зацікавленість не тільки в результатах навчання, але і в питаннях формування 
змісту і організації навчання; 

 Участь у оцінюванні результатів навчання. 

Підтримка завдань експерименту: підвищити якість підготовки, оновити зміст освіти; 
урахувати вимоги динамічного інноваційного виробництва.  

Чи змінилась якість підготовки: змінилась кардинально - 0; 92% - певною мірою; 8%  
не змінилась. 

Були враховані ваші пропозиції: 64% - так; 36% - ні.  
  



АНКЕТУВАННЯ ПЕДАГОГІВ 
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЯВИЛО: 

Проблеми відсутності  на початку експерименту нормативно-правової 
бази;     очікуваної значної допомоги від роботодавців; науково-
методичної бази та низька мотивація учнів. 

Критеріями готовності до роботи визначили: володіння сучасними 
педагогічними технологіями; стажування на виробництві; знання завдань 
експерименту, спрямованих на підвищення якості підготовки. 

Особливості експериментальних навчальних планів і програм: значно 
більше враховують вимоги роботодавців; формують професійні 
компетенції затребувані роботодавцем; спрямованість на вимогу часу – 
оновлення змісту освіти; 

Ефективні методи роботи упродовж експерименту: метод проектів; ігрові 
(розв'язання конкретних ділових ситуацій), комп’ютерні, інтерактивні, модульні 
технології; тренінги;кейс-технології; моделювання; роботи в групах; технології  
розвивального навчання із спрямованістю на розвиток творчих якостей. 

Успішність експерименту залежить: від організації НВП на принципах 
дуальності; вмінні всіх зацікавлених сторін об'єднати зусилля;  підтримки 
департаменту ПТО МОН України, ІМЗО МОН України.  

Задоволення навчально-методичним супроводом експерименту: 40,6% 
задоволені; 53 % задоволені в цілому; 6, 4 % частково задоволені; 
незадоволені – 0. 

 
 

  



АНКЕТУВАННЯ ПОКАЗАЛО ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПТНЗ, ЯКІ  
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЕЛЕМЕНТИ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 Дозволяє  здійснювати адресну, цільову підготовку 
робітничих кадрів для конкретних підприємств;  

 Використовувати матеріально-технічну базу 
підприємств для навчання учнів на сучасному виробничому 
обладнанні з урахуванням інноваційних змін у виробничих 
технологіях; 

 Розділяти витрати з роботодавцями щодо підготовки 
робітничих кадрів; 

 Відкриває додаткові можливості  підвищення 
кваліфікації та стажування педагогів професійного 
навчання на виробництві;  

 Сприяє більш швидкому професійному розвитку учнів і 
їх соціалізації;  

 Забезпечує тісний взаємозв'язок й взаємовплив  різних 
систем (науки, освіти, виробництва), що призводить до 
якісних змін у професійній освіті. 



ПЕРЕВАГИ  

ДЛЯ УЧНІВ  ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ  ДЛЯ ДЕРЖАВИ  

•Отримують оплату за 
роботу в період 

профнавчання; 
• Навчаються в 
реальних умовах 

виробництва; 
•Ідентифікують себе з 
виробництвом;  

•Отримують професійні 
навички і уміння для 
подальшої проф. 

кар'єри;  
•Працевлаштовані всі 
(83% за місцем 

практики). 
 

• Беруть участь у 
розробленні стандартів; 

• Отримують 
компетентних 
випускників, що точно 

відповідають їх 
вимогам; 

• Підвищують 

продуктивність праці; 
• Економлять на розходах 

щодо підбору 

персоналу; 
• Контролюють виробниче 

навчання; 

• Входять в екзаменаційні 
комісії;  

• Узгоджують  оплату 

роботи учнів; 
• Несуть відповідальність 

за бізнес 

• Зменшення витрат на 
підготовку; 

• Забезпечення якості, 
розроблення 
стандартів; 

• Фінансує, контролює, 
перевіряє якість; 

• Прогнозує випуск 

фахівців в умовах 
несприятливої 
демографічної 

ситуації; 
• Вирішення питань 

зайнятості 



 МЕТОДИЧНІ НАПРАЦІЮВАННЯ, НАД 
ЯКИМИ ВЕДЕТЬСЯ РОБОТА 
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Резюме: впроваджені елементи  

УКРАЇНА  ФРН 
- Укладання договору про 
професійне  навчання;  

- Навчання під час робочого 
процесу 70/30; 
- Єдині стандарти професійної 

освіти; 
- Удосконалення планів навчання 

за вимогою роботодавців; 

- Оплата учням; 
-   Законодавство про професійну 
освіту; 

 
 

- Укладання договору про 
професійне навчання; 

- Навчання під час робочого 
процесу 70/30; 
- Єдині стандарти професійної 

освіти;  
-Удосконалення планів навчання 
за вимогою роботодавців;    

-     Оплата учням; 
-   Законодавство про професійну 
освіту; 

- Доплата інструкторам; 
- Незалежна оцінка результатів 

навчання ТПП; 

- Інституційне забезпечення 
оновлення змісту освіти ВІВВ 
(інститут професійної освіти 

ФРН) 
  



ВИСНОВКИ. ДУАЛЬНА СИСТЕМА: 

 усуває розрив між теорією і практикою в процесі підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників; 

 відкриває додаткові можливості підвищення ефективності 
підготовки робітничих кадрів; 

 дозволяє враховувати вимоги роботодавців щодо формування 
професійних компетенцій та показників оцінювання майбутніх 
кваліфікованих робітників; 

 стимулює роботодавців інвестувати в освіту, оскільки в результаті  
вони отримують якісно підготовленого робітника; 

 сприяє більш різнобічному професійному розвитку учнів, формує 
нову психологію молодого фахівця; 

 підвищує мотивацію для отримання знань і набуття професійних 
навичок учнів, забезпечує високу ступінь соціалізації, адаптації у 
виробничих умовах наближених до реальності; 

 сприяє розробленню стандартів нових сучасних професій та 
організації нових робочих місць,  соціалізації молоді.   

  



ВИКЛИКИ 



ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 Поширення та мультиплікація досвіду  за іншими 
професіями (готується наказ МОН 40 ПТНЗ, 50 проф.); 
 

 Підготовка супроводу щодо специфіки організації 
навчання за  принципами дуальності (концептуального, 
нормативно-правового, науково-методичного); 
 

 Подальша розбудова  партнерських 
взаємовигідних відносин з роботодавцями, цільова 
підготовка кадрів;  

 

 Економія коштів державного бюджету та їх 
ефективне використання; 
 

 Привертання уваги суспільства до проблем підготовки 
робітничих кадрів. 

 



LOGO 

У доповіді  використані матеріали презентацій ВПУ № 33 м. Києва. 

НМК ПТО м. Києва , Інституту професійної освіти  ФРН (ВІВВ) 

savchenko_irina@ukr.net     0979600092 
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