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адміністрації
Гробовій В.П.
Адміністрація Державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне
вище професійне училище» надає план заходів щодо впровадження елементів
дуальної форми навчання в навчально-виробничий процес у 2017-2018
навчальному році:
№
Назва заходу
Термін
Відповідальні Відмітка про
з/п
виконання
виконання
1 Провести
нараду 29.06.17 Адміністрація
педагогічного колективу щодо
ознайомлення з наказом МОН
від 23.06.2017 № 916 «Про
впровадження
елементів
дуальної форми навчання у
професійну
підготовку
кваліфікованих робітників», з
метою якісної підготовки
кваліфікованих робітників для
регіонального ринку праці,
оновлення змісту професійної
освіти шляхом упровадження
елементів дуальної форми
навчання
з
професії
«Лицювальник-плиточник»

2

3

4

5

6

Провести на базі навчального 25.04.2017 Адміністрація
закладу круглий стіл за темою:
«Упровадження
елементів
дуальної форми навчання: цілі,
завдання»
Створити в навчальному
Квітень
Заступник
закладі творчу групу з
2017
директора з
розробки та впровадження
НВР, голова
експериментального робочого
методичного
навчального плану за
об’єднання,
професією «Лицювальникметодист,
плиточник»
старший
майстер,
викладач
професійнотеоретичної
підготовки,
майстри в/н,
роботодавці
Розглянути питання
Серпень
Заступник
організації навчально2017
директора з
виробничого процесу з
НВР, голова
елементами дуальної форми
методичного
навчання на засіданні
об’єднання,
методичного об’єднання
методист,
будівельного профілю
старший
майстер
Інформувати відділ
щоквартал
Заступник
професійної роботи про
у до 10
директора з
виконання заходів
числа
НВР
кожного
наступног
о місяця за
звітним
Визначити посадові обов’язки
До
Заступник
майстра виробничого
01.09.2017 директора з
навчання, закріпленого за
НВР,
навчальною групою за
старший
професією «Лицювальникмайстер,
плиточник», у якій
майстер в/н
запроваджуються елементи
дуальної форми навчання

7

Налагодити співробітництво з
провідними підприємствами
будівельної
галузі
для
впровадження
системи
дуальної освіти

Серпеньвересень
2017

8

Вчасно реагувати на
рекомендації й пропозиції
підприємств-партнерів щодо
удосконалення форм і методів
організації виробничого
навчання та виробничої
практики
Розробити механізми
спільного прийняття рішень
стосовно змісту програм
навчання, прозорої схеми
фінансування
Провести семінар «Дуальна
освіта як запорука
ефективного
працевлаштування
випускників»
Удосконалювати механізми
взаємодії освіти та
регіонального ринку праці,
здійснювати контроль за
умовами праці та оплатою
праці учнів під час виробничої
практики учнів
Забезпечувати належну якість
професійно-теоретичної
підготовки учнів відповідно до
вимог сучасних технологічних
процесів із врахуванням
запитів роботодавців
Посилювати мотивацію учнів
до освоєння професії, набуття
практичних навичок високої
якості

Постійно

9

10

11

12

14

Заступник
директора з
НВР,
старший
майстер,
майстер в/н
Заступник
директора з
НВР,
старший
майстер,
майстри в/н

Серпеньвересень
2017

Адміністрація

Квітень
2018

Адміністрація

Постійно

Заступник
директора з
НВР,
старший
майстер,
майстри в/н

Постійно

Заступник
директора з
НВР,
старший
майстер,
майстри в/н
Педагогічний
колектив

Постійно

15

Оперативно реагувати на
зміни вимог стосовно
професійно-кваліфікаційної
структури підготовки кадрів

Постійно

16

Проводити засідання
методичних та педагогічних
рад спільно з роботодавцями
щодо впровадження елементів
дуальної форми навчання у
професійну підготовку
кваліфікованих кадрів
Вивчати, узагальнювати та
поширювати досвід з
впровадження елементів
дуальної форми навчання у
навчальний процес для
підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників

Згідно з
планом
роботи

17

В.о. директора

Виконавець: Ганицька О.О.,
24-57-44

Постійно

Заступник
директора з
НВР, старший
майстер,
майстри в/н
Адміністрація

Адміністрація,
педагогічний
колектив

В. О. Камишанська

