
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М.ДНІПРО»

Н А К А З

« 22»     05       2018 р.   № 55а-од

м.Дніпро

Про впровадження елементів 
дуальної форми навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 року № 916 «Про
впровадження  елементів  дуальної  форми  навчання  у  професійну  підготовку  кваліфікованих
робітників»,  Навчально-методичного центру  професійно-технічної  освіти  у  Дніпропетровській
області від 17.07.2017 року № 48 «Про  впровадження елементів  дуальної  форми навчання у
професійну  підготовку  кваліфікованих  робітників» та  з  метою  створення  умов  для  якісної
підготовки  конкурентоспроможних  робітничих  кадрів,  здатних  задовольнити  вимоги
регіонального  ринку  праці,  забезпечення  гнучкості  й  мобільності  організації  навчально-
виробничого процесу, оновлення змісту освіти шляхом упровадження у  професійну підготовку
кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми навчання, 

Н А К А З У Ю:
1. Створити робочу групу у складі:

Мельник Тетяна Вячеславівна – в.о. директора ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро»;
Русских  Інна  Володимирівна  –  заступник  директора  з  НВР  ДЗП(ПТ)О  «ВПУ  №55
м.Дніпро»;
Фоменко Ольга Вікторівна – директор ТОВ «Файна Мода України» (за згодою);
Чемеринська Вікторія Ігоріна – начальник відділу кадрів ТОВ «Файна Мода України» (за
згодою);
Дармінова Інна Іванівна – методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області (за згодою);
Кушнір Ірина Олександрівна  методист ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро»;
Глотова Вікторі Володимирівна – майстер виробничого навчання ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55

м.Дніпро»;
Григор Ліна Анатоліївна – голова методичної комісії професійно-практичної підготовки,

майстер виробничого навчання ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро»;
Башаріна  Олена  Володимирівна   викладач  професійно-теоретичної  підготовки

ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро»;
Кулікова  Тетяна  Володимирівна   викладач  професійно-теоретичної  підготовки

ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро»;

2. Затвердити Дорожню карту з упровадження елементів дуальної форми навчання у
ДЗП(ПТ)О  «Вище  професійне  училище  №55  м.Дніпро» у  професійну  підготовку
кваліфікованих робітників з професії «Кравець» (додається).

3. Заступнику  директора  з  навчально-виробничої  роботи  Русских  І.В.,  методисту
Кушнір І.О. : 



3.1. Забезпечити організаційний і методичний супровід завдань, пов’язаних з виконанням
вищезазначених наказів щодо впровадження  у ДЗП(ПТ)О «Вище професійне училище №55
м.Дніпро» елементів дуальної форми навчання за професією «Кравець»;

3.2. Забезпечити  виконання  завдань,  визначених  Дорожньою  картою  з  упровадження
елементів дуальної форми навчання у ДЗП(ПТ)О «Вище професійне училище №55 м.Дніпро»
у професійну підготовку кваліфікованих робітників за професією «Кравець»;

3.4.  Систематично  висвітлювати  у  засобах  масової  інформації  хід  впровадження
елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників;

3.5.  Щоквартально  інформувати  Навчально-методичний  центру  професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській області про хід упровадження елементів дуальної форми навчання у
ДЗП(ПТ)О «Вище професійне училище №55 м.Дніпро». 

4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника  директора  з
навчально-виробничої роботи Русских І.В.

В.о. директора                                      Т.В.Мельник



Додаток до наказу

від  22.05.2018р.   № 55а-од

Дорожня карта
із упровадження елементів дуальної форми навчання 

у ДЗП(ПТ)О «Вище професійне училище №55 м.Дніпро» 
 у професійну підготовку кваліфікованих робітників  за професією «Кравець»

№
п/
п

Зміст роботи
Термін

виконання
Відповідальний

1.
Укладання угоди з ТОВ «Файна Мода України» 
щодо запровадження елементів дуальної системи 
навчання 

червень-
серпень 2018р.

І.В.Русских

2.

Підготовка порівняльного аналізу навчальних 
планів і програм з професії «Кравець» за ДС ПТО, 
визначення елементів упровадження дуальної 
системи навчання, організація роботи з оновлення  
змісту професійно-практичної підготовки, перегляд
переліків робіт

липень-
серпень 2018р.

Русских І.В.
Глотова В.В.
Сулима Т.С.

3.

Розробка робочого навчального плану за 
професією «Кравець» із інтеграцією елементів 
дуального навчання з урахуванням потреб 
роботодавців при впровадженні елементів дуальної
освіти та його погодження Навчально-методичним 
центром професійно-технічної освіти у 
Дніпропетровській області, Департаментом освіти і 
науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації, Інститутом модернізації змісту 
освіти, затвердження
Міністерством освіти і науки України 

до 01.08.2018р. Русских І.В.

4.

Підписання тристоронніх договорів щодо 
проходження виробничого навчання та виробничої 
практики в умовах виробництва (учень, ПТНЗ, 
підприємство)

Серпень-вересень
2018р.

Русских І.В.
Глотова В.В.

5.

Створення на сайті навчального закладу рубрики 
«Дуальна освіта» з висвітленням ходу 
впровадження елементів дуальної форми навчання 
за професією «Кравець» 

Серпень-вересень
2018 р. 

Русских І.В.
Кушнір І.О.

6.
Участь у роботі круглого столу за участю 
роботодавців, обговорення питань упровадження 
елементів дуальної системи навчання 

жовтень 2018р.
Мельник Т.В.
Русских І.В.

Фоменко О.В.

7.
Участь у Всеукраїнських круглих столах щодо 
впровадження елементів дуальної системи 
навчання

грудень 2018р.,
червень 2019р.

Мельник Т.В.
Русских І.В.
Глотова В.В.

8.
Підготовка звіту за результатами роботи 
впровадження дуальної освіти у ДЗП(ПТ)О «ВПУ 
№55 м.Дніпро»

червень 2019 р.,
Мельник Т.В.
Русских І.В.
Глотова В.В.

9.
Висвітлення у засобах масової інформації ходу 
упровадження елементів дуальної форми навчання 
в училищі

постійно
Русских І.В.
Кушнір І.О.


