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ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Відповідальний  

за виконання 

Термін 

виконання 

1. Видати наказ по Зміївському професійному 
енергетичному ліцеї про створення робочої групи щодо 

розробки навчально-плануючої документації з 

упровадження елементів дуальної форми навчання. 

Директор ліцею 
Єльцова О.М. 

До 28.08.2018  

2. Провести засідання педагогічної ради разом із 
роботодавцями на тему: «Впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників». 

Директор ліцею 
Єльцова О.М., 

робоча група 

Серпень 2018 
Червень 2019 

Червень 2020 

 

3. Організувати і здійснити роботу із модернізації змісту 
навчальних планів і програм, графіка навчально-

виробничого процесу з урахуванням потреб 

роботодавців, особливостей ринку праці. 

Робоча група Серпень-вересень 
2018 

4. Укомплектувати навчальну групу з професії Слюсар з 

ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих 

цехів за дуальною формою навчання. 

Директор ліцею 

Єльцова О.М., 

заступник 

директора з НВР 
Шаповалова А.М. 

Серпень-вересень 

2018 

5. Погодити та затвердити робочі навчальні програми та 

поурочно-тематичні плани з предметів загально 
професійної,  професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовок.  

Методист ліцею  

Озерова І.О., 
заступник 

директора з НВР 

Шаповалова А.М. 

До 10.09.2018 

6. Впровадження освітнього процесу з елементами 
дуальної форми навчання.  

Робоча група Протягом  
2018/2019 н.р. 

Протягом  

2019/2020 н.р. 
 

7. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного 

досвіду з упровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих 
робітників. 

Робоча група До 25.06.2019 

До 25.06.2020 

8. Створити на сайті  Зміївського професійного 

енергетичного ліцею вкладку «Дуальна форма 

навчання»  

Заступник  

директора з НВР 

Шаповалова А.М., 
заступник 

директора з НВихР 

Нестеренко А.А. 

До 30.11.2019 

9. Звітувати НМЦ ЗП(ПТ)О про результати впровадження 

елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників. 

Методист ліцею  

Озерова І.О., 

заступник 

директора з НВР 
Шаповалова А.М. 

Квітень 2019  

10. Проведення моніторингу стану роботи з упровадження 

елементів дуальної форми навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників. 

Заступник  

директора з НВР 
Шаповалова А.М. 

Протягом  

2018/2019 н.р. 
Протягом  

2019/2020 н.р. 

 

11. Здійснити аналіз результатів реалізації проекту. Робоча група До 25.06.2019 
До 25.06.2020 

 


