
 
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 

 

«   31» липня 2017 року                     Одеса                                  № 270/ОД 

 

Про впровадження елементів 

дуальної форми навчання 

 

На виконання наказу МОН України від 23.06.2017 № 916 «Про 

впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників», з метою створення умов для якісної підготовки 

конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги 

загальнодержавного та регіонального ринків праці, забезпечення гнучкості та 

мобільності організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту 

освіти шляхом впровадження у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників елементів дуальної форми навчання 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Упровадити елементи дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників за професією «Електрозварник ручного 

зварювання» в державному навчальному закладі «Одеський професійний 

ліцей морського транспорту». 

             2017-2020 роки 

 

       2. Відділу професійної освіти управління економічного та ресурсного 

забезпечення департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації: 

         

 2.1. Забезпечити організаційний супровід виконання Плану заходів 

(дорожньої карти) упровадження елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів. 
 

             2017-2018 роки 
 

  2.2. Вивчати питання щодо можливості розширення переліку професій 

з упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітничих кадрів та надавати пропозиції Міністерству 

освіти і науки України. 

                                         Щорічно 



 2.3. Підготувати питання щодо впровадження елементів дуальної 

форми навчання до розгляду на засіданнях колегії департаменту освіти і 

науки та регіональної ради з професійно-технічної освіти. 

                Червень 2018 року 

  

3. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти в 

Одеській області (Лазарєва Т.О.): 

 

3.1. Забезпечити методичний супровід упровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів. 

                  2017- 2020 роки 

 

 3.2. Здійснювати щорічний моніторинг упровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітничих кадрів  за професією «Електрозварник ручного зварювання» в 

ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту» та інформувати 

Інститут модернізації змісту освіти. 

          2017-2020 роки 

 3.3. Організувати проведення науково-практичних та науково-

методичних заходів з питань упровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників із залученням 

роботодавців, підприємств-замовників. 

          2017- 2020 роки 
 

3.4. Створити на сайті НМЦ ПТО в Одеській області рубрику «Дуальна 

форма навчання». 

                До 08.09. 2017 року 

 

4. Директору державного навчального закладу «Одеський професійний 

ліцей морського транспорту» Щербакову С.М.: 

 

4.1. Забезпечити впровадження елементів дуальної форми навчання у 

навчально-виробничий процес за професією «Електрозварник ручного 

зварювання». 

                  2017 -2020 роки 
 

4.2. Призначити відповідальну особу за впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників. 

                До 08.09. 2017 року  

 

 4.3. Створити робочу групу для розроблення навчально-плануючої 

документації з упровадження елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих робітників за професією 

«Електрозварник ручного зварювання». 

          Серпень 2017 року 

 



         

 

 

 

 4.4. Забезпечити укладання договору з підприємством замовником 

робітничих кадрів про впровадження елементів дуальної форми навчання у 

навчально-виробничий процес.                  

               Вересень 2017 року 

 

        4.4. Надавати департаменту освіти і науки облдержадміністрації, НМЦ 

ПТО в Одеській області  звіти про результати впровадження елементів 

дуальної форми навчання у навчально-виробничий процес. 

             Щорічно до 1 червня 

  

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Пятаєву О.В., заступника 

директора департаменту – начальника управління економічного та 

ресурсного забезпечення.  

 

 

 

Директор Департаменту      О.А. Лончак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


