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НАКАЗ 
 
Про методичний супровід впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку  

кваліфікованих робітників у закладах  

професійної (професійно-технічної)  

освіти області у 2019-2020 навчальному році 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 

23.06.2017 р. № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання 

у професійну підготовку кваліфікованих робітників», наказу Міністерства 

освіти і науки від 20.08.2019 р. № 1132 «Про  внесення змін до наказу 

Міністерства освіти  і науки України від 23.06.2017 р. № 916 та визнання 

такими, що втратили чинність, наказів Міністерства освіти і науки України 

від 15.05.2018 р. №473 і від 24.05.2019 №735» та наказу управління освіти і 

науки від 2.09.2019 р. №204-од «Про впровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», з 

метою створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних 

робітничих кадрів, оновлення змісту освіти шляхом впровадження в 

професійну підготовку кваліфікованих робітників елементів дуальної форми 

навчання 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальним за організацію методичного супроводу 

упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти Тернопільської області (далі ЗП (ПТ)О) завідувача кабінетом НМЦ 

ПТО у Тернопільській області (далі НМЦ ПТО) Дзюблюка В.П. 

2. Методистам НМЦ ПТО Басарабчуку В.Т., Жилан О.М., Іваськів 

О.Ф., Трембі Г.І., які відповідають за напрямки професійної підготовки 

«Будівельні професії», «Сільськогосподарське виробництво та професії 
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автотранспорту», «Металообробні, електротехнічні професії», «Професії 

сфери послуг (громадське харчування)» та професії «Легкої промисловості». 

2.1. Забезпечити постійний методичний супровід упровадження 

елементів дуальної форми навчання кваліфікованих робітників із визначених 

професій. 

2.2. Організувати роботу творчих груп з розроблення навчальних 

програм із предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки, робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих 

робітників із визначення професій. 

2.3. Щорічно здійснювати моніторинг стану роботи з упровадження 

елементів дуальної форми навчання у навчально-виробничий процес та 

своєчасно готувати звіти за його результатами. 

2.4. Висвітлювати на сайті НМЦ ПТО в розділі «Дуальна форма 

навчання» позитивний досвід упровадження елементів дуальної форми 

навчання. 

3. Рекомендувати директорам ДНЗ «Тернопільський професійний 

коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» (директор Вадим 

Ластовицький), ДНЗ «Підволочиський ПЛ» (в.о.директора Валентина 

Петрушка), Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя (директор Володимир 

Калушка), ДПТНЗ «Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму» (директор 

Галина Грушко). 

3.1. Призначити з числа керівного складу закладів професійної освіти 

відповідальну особу з упровадження елементів дуальної форми навчання в 

професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів. 

3.2. Розробити та погодити у встановленому порядку навчально-

плануючу документацію з елементами дуальної форми навчання відповідно 

до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з визначених 

професій із врахуванням потреб роботодавців. 

3.3. Щороку надавати аналітичний звіт про хід та результати 

експериментальної роботи до НМЦ ПТО у Тернопільській області. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  Леся Гордійчук 

 
Олена Іваськів, 26-98-33 


