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Про впровадження елементів дуальної форми 
здобуття освіти в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 
№ 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників», від 15.05.2018 № 473 «Про розширення 
переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження 
елементів дуальної форми навчання», від 24.05.2019 № 735 «Про внесення змін 
до переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для 
впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти», з метою оновлення 
змісту професійної (професійно-технічної) освіти шляхом упровадження 
елементів дуальної форми освіти у професійній підготовці кваліфікованих 
кадрів, створення умов для якісної підготовки робітничих кадрів, здатних 
задовольнити вимоги ринку праці, н а к а з у ю :

1. Впровадити з 01 вересня 2019 року елементи дуальної форми освіти 
у професійній підготовці кваліфікованих кадрів з робітничих професій в 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти області згідно з переліком, 
що додається.

2. Відділу професійної, вищої освіти і науки (В. Глузд), Навчально- 
методичному центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області 
(В. Гріненко):

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів, визначених пунктом 2 наказу 
Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 № 916.

2.2. Вжити заходів щодо створення необхідних умов для проведення 
професійно-практичної підготовки здобувачів професійної освіти в умовах 
виробництва з використанням елементів дуальної форми освіти спільно з 
підприємствами, установами, організаціями -  замовниками підготовки 
робітничих кадрів і закладами професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 
Чернігівській області (В. Гріненко) забезпечити методичний супровід 
упровадження елементів дуальної форми освіти у професійній підготовці



кваліфікованих робітничих кадрів та здійснювати щорічний моніторинг 
результатів діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

4. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, де 
впроваджуватимуться елементи дуальної форми освіти (О. Дудко, А. Чабак, 
М. Кугірієнко, О. Вдовенко, А.Дорошенко, Н. Потєхіна, А. Коляда, С. Михалко, 
М. ГІоджарий):

4.1. Ознайомити педагогічні колективи з методологічними підходами й 
організаційними особливостями підготовки кваліфікованих робітників в умовах 
дуальної системи освіти та забезпечити виконання Плану заходів, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 
№ 916 .

4.2. До 28 серпня 2019 року укласти договори з потенційними 
роботодавцями та розробити, погодити й затвердити в установленому порядку 
навчально-програмну документацію для впровадження елементів дуальної 
форми освіти.

4.3. До 31 серпня 2019 року скомплектувати експериментальні навчальні 
групи з визначених професій.

4.4. Створити та постійно наповнювати на офіційних сайтах закладів 
освіти рубрику «Дуальна форма освіти».

4.5. У десятиденний термін після завершення навчання підготувати та 
надати звіт за результатами роботи з упровадження елементів дуальної форми 
освіти для розгляду на Регіональній раді професійної освіти Чернігівщини.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
Л. Чубич.

М. КОНОПАЦЬКИЙ

Управління -  начальндаа фінансово-економічдашліідд

Зачал і/ник



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки облдержадміністрації 

/а  06. 2019 р. №

Перелік
закладів професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження

елементів дуальної форми освіти

№
з/п

Назва ЗПО Професія

Е Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Куликівський 
професійний аграрний ліцей»

Тракторист-машипіст
сільськогосподарського
виробництва

2. Сосницький професійний аграрний ліцей 
Чернігівської області

Тракторист-машипіст 
сільськогосподарсько го 
виробництва

3. Сокиринський професійний аграрний ліцей 
Чернігівської області

Трактори ст-м аш и піст
сільськогосподарського
виробництва

4. Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Чернігівське вище
професійне училище»

Токар
Слюсар-ремонтник

5. Прилуцький професійний ліцей 
Чернігівської області

Слюсар з
механоскладальних робіт 
Швачка

6. Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Чернігівський центр 
професійно-технічної освіти»

Кухар

7. Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Чернігівський 
професійний будівельний ліцей»

Електрогазозварник

8. Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Чернігівське вище 
професійне училище побутового 
обслуговування»

Кравець

9. Чернігівський професійний ліцей 
залізничного транспорту

Монтажник систем 
вені ил я ц і ї, ко і і д і і ц і ю ван ня 
повітря, пневмотранспорту 
й аспірації


