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Н А К А З 

 

від «23» серпня   2019р.   м. Київ       № 12 
 

Про методичний супровід  

впровадження елементів дуальної форми  

навчання у закладах  

професійної (професійно-технічної)  

освіти Київської області  

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» та на виконання 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2019 року № 1132, 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 відповідальним за організацію методичного супроводу 

упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти (далі – ЗПО) у 2019/2020 навчальному році Брезіцьку В.В., 

заступника директора з методичної роботи Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Київській області (далі – НМК ПТО). 

2. Методистам НМК ПТО Радзіховській Л.А., Сидоркіній І.П., 

Нетребі А.Ф., які відповідають за напрями професійної підготовки 

«Громадське харчування», «Металообробна та електротехнічна галузі», 

«Автомобільний транспорт», «Будівельний напрям та деревообробна галузь», 

спільно з заступником директора НМК ПТО Брезіцькою В.В.:  

2.1. організувати методичний супровід упровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів 

та здійснювати щоквартальний моніторинг результатів діяльності ЗПО 

Київської області упродовж 2019/2020 навчального року; 



2.2. розробити та узгодити з керівниками ЗПО план заходів із упровадження 

елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітничих кадрів у 2019/2020 навчальному році, відповідно до додатку до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2019 року № 1132; 

2.3. надати на затвердження директора НМК ПТО розроблений план заходів 

із упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів на 2019/2020 навчальний рік у 

ЗПО Київської області; 

2.4. спільно з роботодавцями проводити методичні засідання, круглі столи, 

семінари за результатами впровадження елементів дуальної форми навчання 

в освітній процес для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 

відповідно до Плану роботи НМК ПТО у Київській області, затвердженого 

від 28.12.2018 року; 

2.5. протягом 2019/2020 навчального року використовувати сучасні форми 

вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду з упровадження 

елементів дуальної форми навчання в освітній процес для підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників; 

2.6. своєчасно готувати звіти за результатами моніторингу роботи ЗПО з 

упровадження елементів дуальної форми навчання. 

3. Методисту НМК ПТО Уманській Л.М. організувати методичний супровід 

модернізації змісту навчальних планів та програм, графіку освітнього 

процесу для врахування потреб роботодавців при впровадженні дуальної 

форми навчання. 

3. Рекомендувати керівникам ДПТНЗ «Білоцерківський професійний 

ліцей» (Шпак С.М.), ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище 

будівництва та сервісу» (Тільний О.М.), ДПТНЗ «Броварський професійний 

ліцей» (Ладан М.М.), ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної 

освіти» (Мельник І.А.), ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» 

(Динько В.А.), ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» (Гордієнко В.О.), 

КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» (Постоленко Л.М.): 

3.1. призначити з числа керівного складу співробітників ЗПО відповідальних 

осіб із упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів; 

3.2. на підставі наказів МОН України, НМК ПТО у Київській області щодо 

впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітничих кадрів розробити план сумісних заходів та 

взаємодії ЗПО з роботодавцями на 2019/2020 навчальний рік; 

3.3. створити необхідні умови в ЗПО для проведення професійно-практичної 

підготовки учнів на виробництві з використанням елементів дуальної форми 

навчання спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів;  

3.4. модернізувати зміст навчальних планів та програм, графік освітнього 

процесу з урахуванням потреб роботодавців при впровадженні елементів 

дуальної форми навчання для експериментальних груп та надати їх на 

погодження до НМК ПТО у Київській області не пізніше 

01 вересня 2019 року; 



3.5. після виконання відповідних етапів дослідно-експериментальної роботи 

надавати аналітичний звіт про перебіг і отримані результати до НМК ПТО у 

Київській області. 

4. Позитивний досвід упровадження елементів дуальної форми навчання 

у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів в ЗПО Київської 

області висвітлювати на офіційному сайті НМК ПТО у Київській області 

http://www.oblpto.in.ua/ в спеціальній рубриці «Дуальна форма навчання».  

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор         М. Стасєєва 

 

 

 

 


