
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Н  А  К  А  З 
 

“31” липня 2017 р.                    м. Одеса                               № 8-ОД 

 

 

Про забезпечення 

методичного супроводу 

впровадження елементів дуальної 

форми навчання в  ПТНЗ Одеської 

області 

 

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                         

від 23.06.2017 № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання 

у професійну підготовку кваліфікованих робітників», на виконання наказу 

Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації від 31.07. 2017 

№270/ОД «Про організацію роботи по впровадженню елементів дуальної 

форми навчання», з метою створення умов для якісної підготовки 

конкурентоспроможних робітничих кадрів у ПТНЗ Одеської області, здатних 

задовольнити вимоги загальнодержавного і регіонального ринків праці, 

забезпечення гнучкості й мобільності організації навчально-виробничого 

процесу, оновлення змісту освіти шляхом упровадження у професійну 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми 

навчання 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальним за організацію методичного 

супроводу   впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів за професією «Електрозварник 

ручного зварювання» в державному навчальному закладі «Одеський 

професійний ліцей морського транспорту» Антонюк Н.О., методиста 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській 

області (далі НМЦ ПТО в Одеській області). 

2. Затвердити план методичного супроводу   впровадження 

елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітничих кадрів за професією «Електрозварник ручного зварювання» в 

державному навчальному закладі «Одеський професійний ліцей морського 

транспорту» (додається). 

 



3. Затвердити склад робочої групи з моніторингу впровадження 

елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників за професією «Електрозварник ручного зварювання» ДНЗ 

«Одеський професійний ліцей морського транспорту» (додається). 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 

директора НМЦ ПТО в Одеській області 

 

 

 

 

Директор НМЦ ПТО  

в Одеській області        Т.О. Лазарєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



додаток  №1 

до наказу НМЦ ПТО в Одеській 

області від «__»___2017р. № ___ 

 

ПЛАН 

 методичного супроводу впровадження елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих робітників у державному навчальному 

закладі «Одеський професійний ліцей морського транспорту» впродовж   

2017 – 2020 року 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Взяти участь у проведенні спільно з 

роботодавцями засідань методичної та 

педагогічної рад  ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей морського 

транспорту» на тему: «Упровадження 

елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих 

кадрів» 

серпень  

січень  

2017-2020р. 

 

Антонюк Н.О., методист 

кабінету професійної 

підготовки 

2. Організувати  роботу із модернізації 

змісту навчальних планів та програм, 

графіка навчально-виробничого процесу 

для врахування потреб роботодавців при 

впровадженні елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників в ДНЗ 

«Одеський професійний ліцей 

морського транспорту» 

серпень 

2017р. 

Щербаков С.М., 

директор ДНЗ 

«Одеський професійний 

ліцей морського 

транспорту» 

Антонюк Н.О., методист 

кабінету професійної 

підготовки 

3. Створити на сайті НМЦ ПТО в Одеській 

області рубрику «Дуальна форма 

навчання» 

вересень 

2017р. 

Романчишина І.В. 

методист кабінету 

організаційно-

методичної, кадрової та 

виховної роботи 

4. Забезпечити проведення на базі ДНЗ 

«Одеський професійний ліцей 

морського транспорту» семінар-

практикум за участі роботодавців для 

заступників директорів та методистів 

ПТНЗ на тему «Перспективи 

впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників» 

грудень 

2017р. 

Антонюк Н.О., методист 

кабінету професійної 

підготовки  

Щербаков С.М., 

директор ДНЗ 

«Одеський професійний 

ліцей морського 

транспорту» 



5. Вивчати, узагальнювати та 

поширювати позитивний досвід з 

упровадження елементів дуальної 

форми навчання  у навчальний процес 

для підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників за 
професією «Електрозварник ручного 

зварювання» в державному 

навчальному закладі «Одеський 

професійний ліцей морського 

транспорту» та висвітлювати на 

офіційному сайті НМЦ ПТО в Одеській 

області 

2017-2020р. Антонюк Н.О., методист 

кабінету професійної 

підготовки 

Романчишина І.В., 

методист кабінету 

організаційно-

методичної, кадрової та 

виховної роботи 

6. Забезпечити проведення «круглого 

столу» за результатами впровадження 

елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих 

робітників із залученням роботодавців, 

підприємств-замовників 

2018 р. Антонюк Н.О., методист 

кабінету професійної 

підготовки 

7. Здійснювати щорічний моніторинг стану 

впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників за професією 

«Електрозварник ручного зварювання» в 

ДНЗ «Одеський професійний ліцей 

морського транспорту» 

2017-2020 

роки 

Антонюк Н.О., методист 

кабінету професійної 

підготовки 

8. Щорічно готувати звіт за результатами 

роботи з упровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників за 

професією «Електрозварник ручного 

зварювання» в ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей морського 

транспорту» 

червень  Антонюк Н.О., методист 

кабінету професійної 

підготовки 

Щербаков С.М., 

директор ДНЗ 

«Одеський професійний 

ліцей морського 

транспорту» 

 

    Директор НМЦ ПТО в Одеській області     Т.О. Лазарєва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



додаток  №2 

до наказу НМЦ ПТО в Одеській 

області від «__»___2017р. № ___ 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з моніторингу впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку професійно-технічних навчальних закладів 

Одеської області 

 

Антонюк Надія Онисимівна методист кабінету професійної підготовки 

голова робочої групи 

Наконечнюк Софія Миколаївна методист ДНЗ «Одеський професійний 

ліцей морського транспорту» 

заступник голови робочої групи 

Гуртовий Павло Сергійович заступник директора ДНЗ «Одеський 

професійний ліцей морського транспорту» з 

навчально — виробничої роботи 

член робочої групи 

Романчишина Ірина Василівна  методист кабінету організаційно-

методичної, кадрової та виховної роботи, 

член робочої групи 

Гуменюк Олександр Нілович директор приватного підприємства 

«Артферрум», 

член робочої групи 

Чернушко Сергій Миколайович викладач спецтехнологій зварювальних 

робіт, голова предметно-методичної комісії 

педагогічних працівників напряму 

підготовки, 

член робочої групи 

 

 

 

 

 

Директор НМЦ ПТО в Одеській області    Т.О. Лазарєва 

 


