
 

Міністерство освіти і науки України 
Управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації 
ДНЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ» 

 
Н А К А З  

26.10. 2017 року                           м. Кропивницький                                  №124 
 
Про проведення в ліцеї експерименту 
регіонального рівня щодо впровадження 
елементів дуальної освіти 
 
 На виконання наказу управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської облдержадміністрації «Про проведення експерименту 
регіонального рівня щодо впровадження елементів дуальної освіти» від 
11.10.2017 року № 794, відповідно до Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 07 листопада 2000 р. № 522, та з метою створення умов для 
якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, забезпечення 
гнучкості та мобільності організації навчально-виробничого процесу, 
оновлення змісту освіти шляхом упровадження у професійну підготовку 
кваліфікованих робітників елементів дуальної форми навчання 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести експериментальну діяльність регіонального рівня щодо 
впровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку кваліфікованих 
робітників з професії «Продавець продовольчих товарів. Контролер-касир» в 
групі ДК-16  з 15 жовтня 2017 року по 1 лютого 2019 року. 

2. Створити робочу групу по впровадженню елементів дуальної освіти в 
навчально-виробничий процес і   затвердити  в установленому порядку 
(додаток 1). 

3. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Данеко В.В., 
старшому майстру Ткаченко Г.М. : 

3.1. Забезпечити методичний супровід експериментальної діяльності 
регіонального рівня щодо упровадження елементів дуальної освіти у 
професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів. 

3.2. Провести круглі столи, наради, семінари за результатами 
експериментальної  діяльності регіонального рівня протягом 2017-2019 років. 

3.3. Здійснювати щоквартальний аналіз ходу і результатів 
експериментальної діяльності регіонального рівня та забезпечити їх розгляд на 
засіданнях педагогічної, методичної ради. 

3.4. Підготувати Заявку і Програму (дорожню карту) дослідно-
експериментальної роботи щодо впровадження елементів дуальної форми 
навчання та затвердження їх в установленому порядку (додаток 2). 



3.5. Створити необхідні умови для проведення професійно-практичної 
підготовки в умовах виробництва з використанням елементів дуальної форми 
навчання спільно з підприємствами-замовниками кадрів. 

3.6. Здійснювати модернізацію змісту навчальних планів та програм, 
графіку навчально-виробничого процесу з урахуванням потреб роботодавців 
для впровадження елементів дуальної форми навчання. 

4. Майстру виробничого навчання групи ДК-16 Кирпі К.О. забезпечити 
укладання тристоронніх договорів на проходження виробничого навчання та 
виробничої практики в умовах виробництва. 

5. Заступнику директора з НВР Данеко В.В., методисту Блідар І.М., голові 
методичної комісії торгівлі і громадського харчування Калужській В.О. 
обговорити інформацію про хід та результати експериментальної діяльності 
регіонального рівня щодо підготовки кваліфікованих робітників з 
використанням елементів дуальної освіти на засіданнях методичних комісій, 
педагогічних рад, висвітлити на сайтах ліцею, профтехосвіти. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
директора з навчально-виробничої роботи Данеко В.В. 
 
Директор                                                                                           Л.Снєжко 

 

 

З наказом ознайомлені: 
Данеко В.В. 
Ткаченко Г.М. 
Блідар І.М. 
Калужська В.О. 
Кирпа К.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей сфери послуг» 

__________________ Л.О. Снєжко 

«___»_________________2017 р. 

                     
 
 
 

СКЛАД                                                                                                                           
робочої групи з впровадження елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих робітників з професії «Продавець 
продовольчих товарів. Контролер-касир» 

 
 

Голова робочої групи:                                                                                                             
Данеко В.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи; 

 Члени робочої групи:                                                                                                
Ткаченко Г.М. – старший майстер; 
Блідар І.М. – методист; 
Ткаченко Г.М. – старший майстер; 
Калужська В.О. – голова методичної комісії  торгівлі і громадського 
харчування; 
Кирпа К.О. – майстер виробничого навчання; 
Малихіна О.С. – майстер виробничого навчання; 
Ковальчук Т.С. – майстер виробничого навчання. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник управління освіти, науки, 
молоді та спорту Кіровоградської  
облдержадміністрації 
 

____________ В.П. Таборанський 
 
«___»_________________2017 р. 

                                                                                                          
 

Дорожня карта 
з упровадження елементів дуальної форми навчання 

у професійну підготовку кваліфікованих робітників з професії «Продавець 
продовольчих товарів. Контролер-касир» 

 
№ 
з/п Назва заходу Відповідальний Термін 

1 2 3 3 
1. Створити робочу групу для супроводу 

регіонального експерименту з 
упровадження елементів дуальної форми 
навчання у професійну підготовку 
кваліфікованих робітників з професії 
«Продавець продовольчих товарів. 
Контролер-касир» та затвердити її склад  

Ткаченко Г.М., 
старший майстер, 
Блідар І.М., методист 
ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей 
сфери послуг» 

до 30.10. 2017 р. 

2. Підготувати Заявку та Програму 
(дорожню карту) дослідницько-
експериментальної роботи щодо 
упровадження елементів дуальної форми 
навчання та затвердити  їх в 
установленому порядку 

Данеко В.В., з аступник 
директора з НВР, члени 
робочої групи, 
представники ТОВ 
«Копілка». 

27.10.2017 р. 

3. Провести інструктивно-методичну 
нараду з членами робочої групи із 
впровадження елементів дуальної форми 
навчання у професійну підготовку 
кваліфікованих робітників з професії 
«Продавець продовольчих товарів. 
Контролер-касир» з питань: 
 - організації навчання за  дуальною 
формою; 
 - завдань експериментальної діяльності 
регіонального рівня з впровадження 
елементів дуальної форми навчання;  
 - нормативно-правового забезпечення 
експериментальної діяльності. 

Данеко В.В., з аступник 
директора з НВР, члени 
робочої групи, 
представники ТОВ 
«Копілка». 

31.10.2017 р. 

4. Організувати  роботу творчої групи з 
модернізації змісту навчальних програм, 
графіка навчально-виробничого процесу 
з урахуванням потреб ТОВ «Копілка» 
при впровадженні елементів дуальної 
форми навчання 

Данеко В.В., заступник 
директора з НВР, члени 
робочої групи, 
представники ТОВ 
«Копілка». 

01.11.2017 р. 



5. Провести засідання педагогічні ради на 
тему: «Упровадження елементів дуальної 
форми навчання у професійну підготовку 
кваліфікованих кадрів» 

Данеко В.В., заступник 
директора з НВР, 
Ткаченко Г.М., 
старший майстер, 
Блідар І.М., методист 
ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей 
сфери послуг»  
ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей 
сфери послуг» 

30.10. 201 7 р.  

6. Провести засідання круглого столу 
«Перспективи впровадження елементів 
дуальної форми навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників з 
професії «Продавець продовольчих 
товарів. Контролер-касир» спільно з 
роботодавцями ТОВ «Копілка» 

Ткаченко Г.М., 
старший майстер, 
Калужська В.О., голова 
МК торгівлі і 
громадського 
харчування, Кирпа 
К.О., майстер 
виробничого навчання 
гр. ДК-16 

03.11. 2017 р. 

7. Забезпечити впровадження в навчальний 
процес підготовки кваліфікованих 
робітників з професії «Продавець 
продовольчих товарів. Контролер-касир» 
групи ДК-16 елементів дуальної форми 
навчання 

ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей 
сфери послуг» 

2017-2018 рік 

8. Розглянути на засіданні методичної 
комісії торгівлі і громадського 
харчування та погодити з 
представниками ТОВ «Копілка»: 
1) графіки переміщення учнів у відділах 
ТОВ «Копілка» при підготовці з професії 
«Продавець продовольчих товарів  
3 розряду; 
2) підходи до ведення обліково-звітної 
документації учнів (щоденники з 
виробничого навчання); 
3) критерії оцінювання навчальних 
досягнень учнів; 
4) переліки навчально-виробничих робіт 
з професії «Продавець продовольчих 
товарів» 3 розряду; 
5) зміст детальної програми з професії 
«Продавець продовольчих товарів»  
3 розряду; 
6) переліки пробних кваліфікаційних 
завдань з професії «Продавець 
продовольчих товарів» 3 розряду 

Члени робочої групи, 
представники ТОВ 
«Копілка» 

 
 
 
 
07.11.2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.11.2017 р. 
 
 
 

9. Здійснювати обговорення  результатів 
якості навчальних досягнень учнів за 
відповідними рівнями кваліфікації  на 
засіданні методичної комісії торгівлі і 
громадського харчування спільно  з 
представниками ТОВ «Копілка» 

Члени робочої групи, 
представники ТОВ 
«Копілка» 

16.11.2017 р. 



10. Організувати роботу щодо модернізації 
змісту робочих програм , графіку 
навчально-виробничого процесу з 
урахуванням потреб ТОВ «Копілка» з 
професій: 
- «Продавець продовольчих товарів» 
4 розряду; 
- «Контролер-касир» 2 розряду. 

  
 
 
 
 
05.01.2018 р. 
 
20.08.2018 р. 

11. Розглянути на засіданні методичної 
комісії торгівлі і громадського 
харчування та погодити з 
представниками ТОВ «Копілка»: 
1) графіки переміщення учнів у відділах 
ТОВ «Копілка» при підготовці з професії 
«Продавець продовольчих товарів 4 
розряду; 
2) переліки навчально-виробничих робіт 
з професії «Продавець продовольчих 
товарів» 4 розряду; 
3) зміст детальної програми відповідного 
рівня кваліфікації; 
4) переліки пробних кваліфікаційних 
завдань відповідного рівня кваліфікації 

Члени робочої групи, 
представники ТОВ 
«Копілка» 

 
 
 
 
  до 10.01.2018 р. 
 
 
 
 
 
 
квітень 2018 р. 
 
 

12. Розглянути на засіданні методичної 
комісії торгівлі і громадського 
харчування та погодити з 
представниками ТОВ «Копілка»: 
1) графіки переміщення учнів у відділах 
ТОВ «Копілка» при підготовці з професії 
«Контролер-касир» 2 розряду; 
2) переліки навчально-виробничих робіт 
з професії «Контролер-касир» 2 розряду 
та їх корегування; 
3) зміст детальної програми відповідного 
рівня кваліфікації; 
4) переліки пробних кваліфікаційних 
завдань 

Члени робочої групи, 
представники ТОВ 
«Копілка» 

 
 
 
 
вересень 2018 р. 
 
 
 
 
 
листопад 2018 р. 
 
 

13. Здійснювати щоквартальний аналіз ходу 
та результатів діяльності державного 
навчального закладу «Кіровоградський 
професійний ліцей сфери послуг» щодо 
підготовки кваліфікованих робітників з 
професії «Продавець продовольчих 
товарів. Контролер-касир» з 
використанням елементів дуальної освіти 
та інформувати навчально-методичний 
кабінет професійно-технічної освіти у 
Кіровоградській області, управління 
освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

Данеко В.В., заступник 
директора з НВР, 
Ткаченко Г.М., 
старший майстер, 
Блідар І.М., методист 
ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей 
сфери послуг» 

до 30 числа 
останнього 
місяця кварталу 

14. Вивчати, узагальнювати та поширювати 
позитивний досвід з упровадження 
елементів дуальної форми навчання у 
навчальний процес для підготовки 

Данеко В.В., заступник 
директора з НВР, 
Ткаченко Г.М., 
старший майстер, 

вересень 2017 р. – 
червень 2018 р. 



майбутніх кваліфікованих робітників з 
професії «Продавець продовольчих 
товарів. Контролер-касир». 

Блідар І.М., методист 
ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей 
сфери послуг» 

15. Створити на сайті  ДНЗ «КПЛСП»  
рубрику «Дуальна форма навчання» та 
висвітлювати хід проведення 
експерименту. 

Матюха Д.І., інженер-
електронщик, 
Блідар І.М., методист 
ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей 
сфери послуг» 

жовтень 2017 р. 

16. Провести круглі столи, семінари за 
результатами впровадження елементів 
дуальної форми навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників 

Данеко В.В., заступник 
директора з НВР, 
Ткаченко Г.М., 
старший майстер 
ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей 
сфери послуг» 

грудень 2017 р., 
червень 2018 р. 

17. Підготувати звіт за результатами роботи 
з упровадження елементів дуальної 
форми навчання з професії «Продавець 
продовольчих товарів. Контролер-касир» 
та подати на розгляд навчально-
методичної ради навчально-методичного 
кабінету професійно-технічної освіти у 
Кіровоградській області 

Данеко В.В., заступник 
директора з НВР, 
Ткаченко Г.М., 
старший майстер, 
Блідар І.М., методист 
ДНЗ «Кіровоградський 
професійний ліцей 
сфери послуг» 

червень 2018 р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


