
КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Н А К А З 

03 липня 2017 р.                                        м. Київ                                                 № 192 

 

Про впровадження елементів 

дуальної форми навчання у 

професійну підготовку 

кваліфікованих робітників 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 №916 

"Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників" та наказу Навчально-методичного кабінету професійної-

технічної освіти у м. Києві від 30.06.2017 р. №22/1 "Про забезпечення методичного 

супроводу упровадження елементів дуальної форми навчання", з метою створення 

належних умов для підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних 

задовольнити вимоги загальнодержавного та регіонального ринків праці 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. До 03.07.2017 року створити робочу групу щодо забезпечення методичного 

супроводу упровадження елементів дуальної форми навчання в Київському 

професійному ліцеї будівництва і комунального господарства у складі: 

Голова робочої групи: Хоменко І.В. – заступник директора з навчально-

виробничої роботи. 

Члени робочої групи: Поштаренко О.О. – методист ліцею; 

Чубрикова Т.П. – голова методичної комісії викладачів і майстрів виробничого 

навчання електротехнічних професій; 

Губатюк М.В.- майстер виробничого навчання електротехнічних професій. 

2. Робочій групі: 

2.1. До 05.07.2017 року розробити та подати на затвердження навчально-

плануючу документацію для упровадження елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих кадрів за професією "Електромонтажник 

вторинних ланцюгів; слюсар-електрик з ремонту електроустаткування". 

2.2. До 29.08.2017 року, в січні та червні 2018 року спільно з роботодавцями 

провести методичні засідання та педагогічну раду на тему: "Упровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих кадрів". 

2.3. До 05.07.2017 року організувати роботу із модернізації змісту навчальних 

планів та програм, графіку навчально-виробничого процесу для врахування потреб 

роботодавців при впровадженні елементів дуальної форми навчання. 

2.4. До 01.09.2017 року укомплектувати експериментальну навчальну групу з 

професії "Електромонтажник вторинних ланцюгів; слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування (на автомобільному транспорті)". 

2.5. До 01.09.2017 року затвердити навчально-плануючу документацію в: 

Інституті модернізації змісту освіти, Міністерстві освіти і науки України, Управлінні 

професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Навчально-

методичному кабінеті професійно-технічної освіти міста Києва. 

2.6. До 01.09.2017 року підписати тристоронні договори для проходження 

виробничої практики та виробничого навчання в умовах виробництва (учень, 

Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства, 

підприємство). 



2.7. З 01.09.2017 року до 30.06.2018 року виконувати провадження навчального 

процесу з елементами дуальної форми навчання. 

2.8. З 01.09.2017 року до 30.06.2018 року провести вивчення та узагальнення  

упровадження елементів дуальної форми навчання у навчальний процес для 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. 

3. Майстру виробничого навчання Поночовному П.М. до 15.08.2017 року 

створити на сайті Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства рубрику "Дуальна форма навчання". 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

 

 

   В.о. директора            В.В. Самохвалова 
 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖУЮ 

в.о. директора КПЛБ і КГ 

___________ В.В. Самохвалова 

 

 

ПЛАН 

заходів із упровадження елементів дуальної форми навчання 

у професійну підготовку кваліфікованих робітників 

у Київському професійному ліцеї будівництва і комунального господарства 

 

№ 

п/п 
Заходи Термін виконання 

1. 

Видання наказу Київського професійного ліцею будівництва 

і комунального господарства про впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників 

липень 2017 року 

2. 

Створити робочу групу для розробки навчально-плануючої 

документації для упровадження елементів дуальної форми 

навчання 

липень 2017 року 

3. 

Провести методичні засідання та нараду спільно з 

роботодавцями на тему: "Упровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

кадрів 

серпень 2017 року 

січень 2018 року 

червень 2018 року 

4. 

Організувати роботу із модернізації змісту навчальних 

планів та програм, графіку навчально-виробничого процесу 

для врахування потреб роботодавців при впровадженні 

елементів дуальної форми навчання 

липень 2017 року 

5. 

Укомплектувати експериментальну навчальну групу з 

професії "Електромонтажник вторинних ланцюгів; слюсар-

електрик з ремонту електроустаткування" 

липень 2017 року 

серпень 2017 року 

6. 

Погодити з Інститутом модернізації змісту освіти та 

затвердити в Міністерстві освіти і науки України навчально-

плануючої документації 

серпень 2017 року 

вересень 2017 року 

7. 

Підписати тристоронні договори для проходження 

виробничої практики та виробничого навчання в умовах 

виробництва (учень, Київський професійний ліцей 

будівництва і комунального господарства, підприємства) 

серпень 2017 року 

вересень 2017 року 

8. 
Впровадження навчального процесу з елементами дуальної 

форми навчання 

вересень 2017 року – 

червень 2018 року 

9. 

Здійснити моніторинг якості організації упровадження 

елементів дуальної форми навчання у навчальний процес 

для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 

вересень 2017 року  

червень 2018 року 

10. Створити на сайті ліцею рубрику "Дуальна форма навчання" грудень 2017 року 

11. 
Підготувати звіт за результатами роботи з упровадження 

елементів дуальної форми навчання 
червень 2018 року 

 


