
 
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ  ЛІЦЕЙ» 
 

 

Н   А   К   А   З 

 

«26» серпня 2017 р                                                                  № 137 

 
Про упровадження елементів 
 
дуальної форми навчання 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017  

№ 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників», наказу департаменту освіти і науки КОДА 

від 11.06.2017 №251 «про упровадження дуальної форми навчання» та з метою 

створення умов для якісної підготовки робітничих кадрів, забезпечення гнучкості 

та мобільності організації навчально-виробничого процесу,  

 

 НАКАЗУЮ: 

1. Упровадити елементи дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників  на базі повної загальної середньої освіти за професіями: 

7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, 7241 

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування  з терміном навчання 10 

місяців 
 
 

2. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Сінкевич І. О.: 
 
2.1 забезпечити організаційний супровід виконання Плану (дорожня карта) 

впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітничих кадрів, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 23.06.2017 № 916 

2.2 створити робочу групу для розроблення навчально-плануючої документації з 

упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників у складі: 

Сінкевич І. О. – заступник директора з НВР 

Ірочко Л. В.-  голова методичної комісії електротехнічних дисциплін 

Мельниченко М. С. – майстер виробничого навчання 

Маляренко О. М. – майстер виробничого навчання 

2.3 забезпечити укладання договорів з підприємствами-замовниками робітничих 

кадрів  

 
 



 
 

3. Методисту Бауман Т. І. 

3.1 забезпечити методичний супровід упровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів 
 

3.2. здійснювати щорічний моніторинг упровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів за 

професіями: 7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, 7241 

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування у та інформувати 

департамент освіти і науки КОДА про результати  
 

 

3.3 організувати проведення науково-практичних та науково-методичних заходів 

(семінарів, «круглих столів» тощо) з питань упровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників із залученням 

роботодавців, підприємств-замовників 

 
 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

Директор            С. ШПАК 


