
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 
 

 

17 жовтня 2018 року м. Чернігів № 20 
 

 

Про методичний супровід 

упровадження елементів дуальної 

форми навчання в закладах 

професійної (професійно-технічної)  

освіти Чернігівської області  

у 2018-2019 навчальному році 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018 № 

473 «Про розширення переліку закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти для упровадження елементів дуальної форми навчання» та Управління 

освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації від 26.06.2018 № 252 «Про 

впровадження елементів дуальної форми навчання в державних закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти», з метою оновлення змісту 

професійної (професійно-технічної) освіти шляхом упровадження у професійну 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми навчання, 

створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, 

здатних задовольнити вимоги ринку праці,  

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальними за організацію методичного супроводу 

впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників методистів відділу професійної підготовки Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області (далі 

НМЦ ПТО): 

 Кострикову А.В. за професією «Апаратник пастеризації та охолодження 

молока; Оператор лінії у виробництві харчової продукції (молочне виробництво)» 

у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Ічнянський 

професійний аграрний ліцей»;  

 Глузда В.Т. за професією «Електрозварник ручного зварювання» у 

Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту. 

2. Затвердити план методичного супроводу впровадження елементів 

дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників з 

професії «Апаратник пастеризації та охолодження молока; Оператор лінії у 

виробництві харчової продукції (молочне виробництво)» у Державному 

професійно-технічному навчальному закладі «Ічнянський професійний аграрний 

ліцей»; «Електрозварник ручного зварювання» у Чернігівському професійному 

ліцеї залізничного транспорту  у 2018-2019 навчальному році (додаток 1). 



3. Затвердити склад робочої групи з моніторингу впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників 

(додаток 2). 

4. Методистам інформаційного відділу НМЦ ПТО Покладу Д.Ю. та 

Маховці В.П. постійно висвітлювати на офіційному сайті НМЦ ПТО у рубриці 

«Дуальна форма навчання» та у засобах масової інформації досвід роботи 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти з упровадження елементів 

дуальної форми навчання щодо професійної підготовки кваліфікованих 

робітників. 

5.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор НМЦ ПТО                                                    В.ГРІНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу НМЦ ПТО у 

Чернігівській області  

від 17.10.2018р. № 20 

 

ПЛАН 

методичного супроводу впровадження елементів дуальної форми 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний, 

1. 

Взяти участь у проведенні засідань 

методичних та педагогічних рад 

спільно з роботодавцями в закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти Чернігівського професійного 

ліцею залізничного транспорту, ДПТНЗ 

«Ічнянський професійний аграрний 

ліцей» на тему «Впровадження 

елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих 

робітників» 

Протягом 

2018-2019 

н.р. 

відповідно до 

планів роботи 

ІПАЛ та 

ЧПЛЗТ 

Глузд В.Т., 

Кострикова А.В., 

методисти відділу 

професійної 

підготовки 

2. 

Вносити пропозиції із модернізації 

змісту навчальних планів та програм, 

графіків навчально-виробничого 

процесу для врахування потреб 

роботодавців при впровадженні 

елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих 

робітників у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

жовтень-

грудень 

2018р. 

Глузд В.Т., 

Кострикова А.В., 

методисти відділу 

професійної 

підготовки 

3. 

Вивчати, узагальнювати та поширювати 

позитивний досвід з упровадження 

елементів дуальної форми навчання в 

підготовку майбутніх кваліфікованих  

робітників 

2018-2020рр. 

Глузд В.Т., 

Кострикова А.В., 

методисти відділу 

професійної 

підготовки 

4. 

Висвітлювати на офіційному сайті 

НМЦ ПТО у Чернігівській області та у 

засобах масової інформації позитивний 

досвід з упровадження елементів 

дуальної форми навчання в підготовку 

майбутніх кваліфікованих  робітників 

постійно 

Поклад Д.Ю., 

Маховка В.П., 

методисти 

інформаційного 

відділу 



5. 

Забезпечити проведення на базі 

Чернігівського професійного ліцею 

залізничного транспорту семінар- 

практикум за участі роботодавців для 

заступників директорів та методистів 

ЗПО на тему «Досвід та перспективи 

впровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників» 

лютий 2019р. 

Глузд В.Т., 

Кострикова А.В., 

методисти відділу 

професійної 

підготовки  

6. 

Забезпечити проведення в НМЦ ПТО 

«круглого столу» за результатами 

впровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників із 

залученням роботодавців, підприємств-

замовників 

травень 

2019р. 

Глузд В.Т., 

Кострикова А.В., 

методисти відділу 

професійної 

підготовки 

7. 

Здійснювати щорічний моніторинг 

стану впровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників 

2018, 2019 

роки 

члени робочої 

групи 3 

моніторингу 

впровадження 

елементів дуальної 

форми навчання у 

професійну 

підготовку 

кваліфікованих 

робітничих кадрів 

8. 

Готувати аналітичний звіт за 

результатами роботи з упровадження 

елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих 

робітників за професіями у закладах 

професійної (професійно-технічної 

освіти) області 

грудень 2018, 

червень 2019 

Глузд В.Т., 

Кострикова А.В., 

методисти відділу 

професійної 

підготовки • 

9. 

Надавати методичну допомогу щодо 

створення та постійного наповнення на 

офіційних сайтах закладів 

рубрики «Дуальна форма навчання» 

постійно 

Поклад Д.Ю., 

методист  

інформаційного 

відділу 

10. 

Організувати засідання секції 

директорів та заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи закладів 

професійно-технічної освіти на базі 

Ічнянського професійного аграрного 

ліцею та екскурсією на ПАТ Ічнянський 

завод сухого молока та масла з метою 

ознайомлення з технологічними 

процесами виробництва та створеними 

умовами щодо практичної підготовки 

учнів ліцею 

25 квітня 

2019 року 

Гріненко В.В. 

директор НМЦ 

ПТО 



Додаток 2 

до наказу НМЦ ПТО у 

Чернігівській області  

від 17.10.2018р. № 20 

 

СКЛАД 

робочої групи з моніторингу впровадження елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Чернігівської області 

 

Гріненко В.В. директор НМЦ НТО у Чернігівській області, 

голова робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

 

 

Головешкіна Т.П. заступник директора НМЦ ПТО у Чернігівській 

області; 

 

Глузд В.Т. методист НМЦ ПТО у Чернігівській області; 

Кострикова А.В. методист НМЦ ПТО у Чернігівській області; 

Поклад Д.Ю. методист НМЦ ПТО у Чернігівській області; 

Маховка В.П. методист НМЦ ПТО у Чернігівській області; 

Приступа В.М. заступник директора з виробництва підприємства 

ТОВ «ТАН» (за згодою) 

 

Довгопол І.В. директор з підприємства ПАТ «Ічнянський завод 

сухого молока та масла» (за згодою); 

 

Поджарий М.С. директор Чернігівського професійного ліцею 

залізничного транспорту  (за згодою); 

 

Набієв Г.А. директор ДПТНЗ «Ічнянський  професійний 

аграрний ліцей»  (за згодою) 

 

Галепа О.А. заступник директора з навчально виробничої 

роботи Чернігівського професійного ліцею 

залізничного транспорту» (за згодою); 

 

Колесниченко А.Л. заступник директора з навчально-виробничої 

роботи ДПТНЗ «Ічнянський  професійний 

аграрний ліцей» (за згодою); 

 

Юрченко Ю.О. старший майстер Чернігівського професійного 

ліцею залізничного транспорту (за згодою); 



Юрченко О.М. майстер виробничого навчання Чернігівського 

професійного ліцею залізничного транспорту  

(за згодою); 

Макаренко О.В. майстер виробничого навчання ДПТНЗ 

«Ічнянський професійний аграрний ліцей»  

(за згодою); 

Кириченко О.В. 

 

Руденко В.О. 

 

змінні майстри ПАТ «Ічнянський завод сухого 

молока та масла» (за згодою) 

 

 


