
 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ  

 

НАКАЗ 

 

12.09.2018 Харків № 229 

 

Щодо організації роботи із 

упровадження елементів дуальної 

форми навчання в ЗП(ПТ)О 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018  

№ 473 «Про розширення переліку закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти для  впровадження  елементів дуальної форми навчання», з метою 

створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих 

кадрів, здатних задовольнити вимоги загальнодержавного та регіонального 

ринку праці, організації роботи щодо впровадження елементів дуальної форми 

навчання, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», н а к а з у ю: 

 

1. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

визначених у Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для 

впровадження з 01 вересня 2018 року елементів дуальної форми навчання з 

визначених робітничих професій, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.05.2018 № 473: 

1.1. Створити творчі групи для розробки робочої навчально-плануючої 

документації за професіями, із яких упроваджуються елементи дуальної форми 

навчання. 

Термін: 15.09.2018 

1.2. Укомплектувати навчальні групи за професіями, із яких 

упроваджуються елементи дуальної форми навчання. 

Термін: 01.10.2018 

1.3. Укласти договір про дуальну форму навчання. 

Термін: 01.10.2018 

2. Рекомендувати директору Науково-методичного центру професійно-

технічної освіти у Харківській області Руслановій Т.О.: 
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2.1. Забезпечити методичний супровід упровадження елементів 

дуальної форми навчання. 

Протягом 2018/2019 н.р 

2.2. Забезпечити вивчення, узагальнення та поширення позитивного 

досвіду з упровадження елементів дуальної форми навчання. 

Термін: 30.06.2019 

2.3. Здійснювати щорічний моніторинг результатів діяльності професійно-

технічних закладів освіти щодо упровадження елементів дуальної форми 

навчання щорічно. 

Щорічно до 30 червня 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 

начальника управління освіти і науки В. ІГНАТЬЄВА. 

 

Директор Департаменту       Л. КАРПОВА 
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Візи: 

Заступник директора Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації – 

начальник управління освіти і науки 

«_____» ___________________________ 

  

 

В. ІГНАТЬЄВ 

   

Начальник управління ресурсного забезпечення 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації, уповноважена особа з питань 

запобігання корупції в Департаменті 

«_____» ___________________________ 

  

 

 

С. ДРИГАЙЛО 

   

Заступник начальника управління освіти і науки – 

начальник відділу дошкільної, загальної середньої, 

корекційної та позашкільної освіти Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації 

«_____» ___________________________ 

  

 

 

 

О. КОНОНЕНКО 

   

Начальник відділу управління персоналом та 

кадрового забезпечення системи освіти області 

управління ресурсного забезпечення Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації 

«_____» ___________________________ 

  

 

 

 

О. МІРОШНИК 

   

   

Начальник відділу науки, вищої та професійної освіти 

управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації 

(розробник) 

«_____» ___________________________ 

  

 

 

І. ВОЛІК 

   

Провідний спеціаліст відділу науки, вищої та 

професійної освіти управління освіти і науки 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації (відповідальна за організацію 

діловодства в Департаменті) 

«_____» ___________________________ 

  

 

 

 

А. БОНДАРЕНКО 

   

Начальник відділу правової роботи у галузі соціальних 

та фінансових питань управління правового 

забезпечення діяльності структурних  підрозділів 

облдержадміністрації Юридичного департаменту 

Харківської обласної державної адміністрації 

 «_____» ___________________________ 

  

 

 

 

 

С. ЧИРКЕВИЧ 
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