МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ар. Перемога, 90, м. Київ, 01135,таяіфшк(044) Ш189 14,287 82 12 Е-аші: икирі№&>.ш»

від
НаХв :

від
НмріВїїіі цо-методичні (науковонметтщичні)
центри (кабінети) нрофесійно-технічної

освіта
Щодо надання інформації
На виконання наказу Міністерства освіти і на>ки України від
23.06.2017 р, № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у
професійну підготовку кналіфікоавВИ* робітників» та з метою забезпечення
виконання завдань, визначених Планом (дорожньою каргою) упровадження
елементів дуальної форми навчання у професійну підгоговку кваліфікованих
робітничих кадрів, надати до 15 вересах 2017 р. інформацію за формою:

№
з/п

Назва
ПТНЗ, що
впроваджує
дуальну
форму
кавчання

Перелік- ' Наявність
Кількість
професій затвердженого навчальних
МОН
за
груп, учнів
дуальною
робочого
за .
дуальною
формою
навчання
плану за
формою
дуальною
навчання
формою
ДМЩВИНЯ
У'",''.-

Перелік залучених
до впровадження
дуальної форми
навчання
підприємств,
установ»
організацій

:

Примітка: інформацію надсилати в форматі \\'окі на електронну адресу:
икгрЮ@і.иа та в друкованому вигляді
ляді на адресу:
адшеу м. Київ, бульвар Шевченка, 16.
Директор департаменту

Кравець Ю.І.
287-82-40

М. С. Кучинський

Додаток
до наказу Департаменту освіти і
науки
Луганської
обласної
державної адміністрації
від « ф » и и ^ М - 2017 р. №

План заходів (дорожня карта)
із упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
з професії «Кухар» у Вищому професійному училищі № 92 м. Сєвєродонецька у 2017-2018 навчальному році
Зміст роботи

Проведення засідань навчально-методичної ради
НМЦПТО, педагогічної ради ВПУ № 9 2
м. Сєвєродонецька за темою «Особливості
підготовки кваліфікованих робітників в умовах
упровадження елементів дуальної форми
навчання»
Видання наказу НМЦ ПТО щодо забезпечення
методичного супроводу упровадження елементів
дуальної форми навчання у ВПУ № 92
м. Сєвєродонецька (із зазначенням членів творчої
групи з розробки робочого навчального плану та
навчальних програм)
Видання наказу ВПУ № 92 м. Сєвєродонецька
щодо створення робочої групи для розробки
навчально-плануючої документації для
упровадження елементів дуальної форми навчання

Організатори
та відповідальні за
надання інформаційного
документу

Пункт

НМЦПТО
ПТНЗ

Копії протоколів

дорожній
карті
(відповідно
до наказу
МОНУ від
23.06.2017
№ 916)
4

НМЦ ПТО

Копія наказу

2

НМЦ ПТО

Копія наказу

птнз

Строки
виконання

До
01.09.2017

До
10.07.2017

До
10.07.2017

*

Підготовка аналітичних матеріалів із модернізації НМЦ ПТО (узагальнення)
змісту навчальних програм, графіку навчальноЇЙ®
виробничого процесу для врахування потреб
роботодавців при впровадженні елементів
дуальної форми навчання
Погодження Інститутом модернізації змісту освіти
НМЦ ПТО
та затвердження МОН України навчальноПТНЗ
плануючої документації ВПУ № 92
м. Сєвєродонецька
Визначення підприємств та соціальних партнерів, НМЦ ПТО (узагальнення)
які співпрацюють з ВПУ № 92 м. Сєвєродонецька
ПТНЗ
з упровадження елементів дуальної форми
щвчання
Комплектування експериментальної навчальної
ПТНЗ
групи з професії «Кухар» у ВПУ № 92
м. Сєвєродонецька
Підписання тристоронніх договорів для
ПТНЗ
проходження виробничої практики та виробничого
рд
навчання в умовах виробництва (учень, ВПУ № 92
м. Сєвєродонецька, підприємство)
Підготовка навчально-виробничої бази ВПУ № 92
НМЦ ПТО
м. Сєвєродонецька до упровадження елементів
іітнз
дуальної форми
Підготовка навчально-виробничої бази на
підприємствах

Ш .^ШШшй

-

Розробка методичних рекомендацій для
підприємств та ПТНЗ щодо використання
елементів дуальної системи навчання у процесі
підготовки кваліфікованих робітників
Провадження навчального процесу з елементами
дуальної форми навчання
Проведення тренінгів з педагогічними
працівниками з питань використання елементів
дуальної системи навчання у навчальновиробничому процесі

-

•

НМЦПТО

.Ж:

•

Аналітичні матеріали

5,10

01.09.2017,
01.11,2017

Робочий навчальний план

7

До
10.08.2017

Реєстр
(перелік)підприємств та
соціальних партнерів

8

До
01.09.2017

Аналітична довідка, копія
наказу про зарахування
учнів
Копії договорів

6

,:

До
01.09.2017

Інформаційна довідка
Аналітична довідка
Акт готовності
Аналітична довідка
Методичні рекомендації

т

01.09.2017

28.08.2017

1.09.2017
'; (І;

28.08.2017

.^ж

ПТНЗ
РД

Копії наказів, інформаційні
довідки

09.201706.2018

НМЦПТО
ПТНЗ

Аналітична довідка

27.09.2017

/

4.

Проведення зустгрічей, круглих столів ПТНЗ 3
роботодавцями іцодо реалізації професійної
підготовки з елементами дуальної системи

5.

Організація стажування на виробництві викладачів
та майстрів виробничого навчання

'

Проведення регіональних круглих столів за темою:
«Використання елементів дуальної системи
навчання у навчально-виробничому процесі
.ПТНЗ»
\
7. Створення на сайті НМЦ ПТО та ВПУ № 92
• м. Сєвєродонецька рубрики «Дуальна форма
навчання»

6.

8.

9.

Підготовка звіту про результати роботи з
упровадження елементів дуальної форми навчання
та його розгляд на колегії ДОН, засіданні Ради
професійно-технічної освіти
Моніторинг стану роботи з упровадження
елементів дуальної форми навчання у навчальновиробничий процес

НМЦ ПТО
шнз

"^отоколи зустрічей,
круглих столів

ПТНЗ

•Аналітична довідка
План-графік стажування

9

10.10.2017

ДОН
НМЦ ПТО

Протоколи
Інформаційні матеріали

10,12

01.12.2017,
01.06.2018

Н М Ц ПТО
ПТНЗ

Звіт

НМЦ ПТО
ПТНЗ
дон
НМЦ ПТО

09.2017

До
01.09.2017

Матеріали до загального
звіту

13

06.2018

Аналітичні довідки

15

09.201706.2018

їмітка:
>Н

Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

уЩ ПТО

Навчально-методнчний центр професійно-технічної освіти у Луганській області

ГНЗ

Професійно-технічний навчальний заклад

ІУ № 92 м. Сєвєродонецька

Вище професійне училище № 92 м. Сєвєродонецька

1

Роботодавці, об'єднання роботодавців (за з&дою)
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чальник відділу професійної освіти та науки
)авління освіти та науки Департаменту освіти і науки
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