
 
 

Дніпровський державний технікум 

енергетичних та інформаційних технологій 

 

Н А К А З  

 

31.10.2019 р.                                    м. Дніпро                                         № 115 - аг 
 

 

Про запровадження пілотного проекту  

з підготовки фахівців за дуальною формою  

здобуття освіти 

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про вищу освіту», статті 47 

Закону України «Про фахову передвищу освіту», підпункту 5 пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №630 (зі 

змінами), та на виконання пункту 10 Плану заходів з реалізації Концепції 

підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року №214-р, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 №1296 «Щодо 

запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» 

НАКАЗУЮ: 

1. Запровадити упродовж 2019-2023 років пілотний проект з підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття  освіти за спеціальністю 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньою 

програмою «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і 

енергосистем». 

2. Затвердити план заходів освітнього закладу з реалізації Концепції 

підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (додаток 1). 

3. Гориславець Ю.О., завідувачу виробничою практикою укласти договір 

на співпрацю з АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» щодо проведення 

дуального навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 



електротехніка та електромеханіка» освітньою програмою «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем». 

4. Зарахувати студентів групи ЕЛ-16: 

Ємельянова Є.Р.,  

Клочка А.Р.,  

Олейникова Я.О., 

Кириченка М.К.,  

Колганова В.О 

на дуальне навчання на підставі заяви здобувача освіти денної форми 

навчання та успішного проходження процедури відбору, які реалізували 

представники АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі». 

5.  Бондаренко В.М., заступнику директора з НР внести необхідні зміни 

до Положення про організацію освітнього процесу у Дніпровському 

державному технікумі енергетичних та інформаційних технологій, 

передбачити підготовку за дуальною формою здобуття  освіти. 

6. Осауленко О.О., інженеру з охорони праці провідному спеціалісту, 

забезпечити належний контроль за дотриманням безпечних і шкідливих умов 

навчання, праці та побуту студентів. 

7. Майсак Н.В., завідувачу відділення енергетики здійснювати моніторинг 

впровадження дуального навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» освітньою програмою «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем».. 

8. Попович О.М., завідувачу навчально-методичним кабінетом 

забезпечити методичний супровід, ознайомлення викладачів з нормативно-

правовою базою щодо організації впровадження дуальної освіти. 

9. Призначити відповідальною особою від освітнього закладу за 

впровадження дуальної освіти Гориславець Ю.О. 

10. Координацію та контроль за виконанням наказу покласти на 

заступника директора з НР Бондаренко В.М. 

 

 

 

Директор                                                                                       А.В. Федько 

 

Юрисконсульт                                     Н.В. Чорна  

______________2019 р. 

 


