
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

10.09.2018         м. Харків 

№ 95 

Про забезпечення методичного  

супроводу впровадження елементів 

дуальної форми навчання у закладах  

професійної (професійно-технічної) освіти 

 

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, 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити методичний супровід упровадження елементів дуальної форми 

навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти зазначених у 

додатку 1. 

                                                                                    Протягом 2018/2019 н.р 

2. Забезпечити вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду з 

упровадження елементів дуальної форми навчання.         

                                                                                             Термін: 30.06.2019 

3. Здійснювати щорічний моніторинг результатів діяльності професійно-

технічних навчальних закладів щодо упровадження елементів дуальної форми 

навчання щорічно. 

                                                                                      Щорічно до 30 червня 

4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор НМЦ ПТО 

у Харківській області       Т.О. Русланова 



Додаток 1 

до наказу НМЦ ПТО 

у Харківській області 

10.09.2018 №95 

 

 

Перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти для  

впровадження  елементів дуальної форми навчання із  2018/2019 н.р. з 

визначених робітничих професій 

№ 

з/п 
Назва ЗП(ПТ)О Професія 

1. ДНЗ «Слобожанський регіональний 

центр професійної освіти» 

Штукатур, лицювальник-плиточник, 

маляр 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

2. ДНЗ «Харківський професійний ліцей 

будівельних технологій» 

Штукатур, лицювальник-плиточник. 

3. Лозівський професійний ліцей Електрогазозварник; електрозварник 

на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 

4. Зміївський професійний енергетичний 

ліцей 

Слюсар з ремонту устаткування 

котельних та пилопідготовчих цехів 

5. ДПТНЗ «Харківське вище професійне 

училище будівництва» 

Муляр, штукатур 

6. ДНЗ «Регіональний центр професійної 

освіти швейного виробництва та сфери 

послуг Харківської області» 

Кравець 

Електрозварник ручного зварювання 

7. ДНЗ «Харківський регіональний центр 

професійної освіти поліграфічних 

медіатехнологій та машинобудування» 

Верстатник широкого профілю 

8. ДНЗ «Харківське вище професійне 

училище № 6» 

Верстатник широкого профілю 

 

9. 

ДПТНЗ «Регіональний центр 

професійної освіти 

ресторанно-готельного, комунального 

господарства, торгівлі та дизайну» 

Кухар; кондитер 

Електрогазозварник 

10. Харківський професійний ліцей 

залізничного транспорту 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Токар; фрезерувальник 

 


