
Погоджено 

Заступник директора  

філії «Пасажирська компанія» 

АТ «Укрзалізниця» 

 

 

  _____________  Ж.В.Лебедєв  

 

«_____»_________2019 

 Затверджую 

Директор ДПТНЗ 

«Дніпровський професійний  

залізничний ліцей» 

 

 

___________ С.М. Рибак 

 

«____» _________2019 

 

 

Дорожня карта 

з упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників на базі ДПТНЗ «Дніпровський   

професійний залізничний ліцей»  

з професії : «Провідник пасажирського вагона» 
 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Відповідальний Термін 

1. 2. 3. 4. 

1. 

Видати наказ щодо створення робочої групи 

для розробки навчально-планувальної 

документації з  упровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників 

 

ПТНЗ Травень 

2019 

2. 

Скласти графіки спільних засідань ПТНЗ та 
Виробничим  підрозділом, філії 
«Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» 
Дніпровське пасажирське вагонне депо  
 для погодження навчально-плануючої 

документації; умов та порядку  проходження 

виробничого навчання на підприємстві та 

виробничої практики. 

ПТНЗ, 
Виробничий 

підрозділ, філії 
«Пасажирська 

компанія» 
АТ«Укрзалізниця» 

Дніпровське 
пасажирське 
вагонне депо 

 

Травень 
2019 

3. 

Проведення методичних засідань та 

педагогічних рад спільно з роботодавцями 

на тему: «Упровадження елементів дуальної 

форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих кадрів». 

(серпень, січень – методичні засідання з 

робочою групою; 
 

ПТНЗ, 
Виробничий 

підрозділ, філії 
«Пасажирська 

компанія» 
АТ«Укрзалізниця»

Дніпровське 
пасажирське 
вагонне депо 

 

Серпень 
2019-   

Січень 
2020 

 



№ 
з/п 

Назва заходу Відповідальний Термін 

1. 2. 3. 4. 

4. 

     Розробити та затвердити навчальні плани 
та програми, графік навчально-виробничого 

процесу для врахування потреб 
роботодавців при впровадженні елементів 

дуальної форми навчання. 
 

ПТНЗ, 
Виробничий 
підрозділ, філії 
«Пасажирська 
компанія» 
АТ«Укрзалізниця»
Дніпровське 
пасажирське 
вагонне депо 
 

Серпень 
2019 

5. 

Укомплектувати експериментальну 

навчальну групу з професії: «Провідник 

пасажирського вагона» 

ПТНЗ Липень-

Серпень 

2019 

6. 

Підписати тристоронній договір між ПТНЗ, 

регіональною філією та учнем для 
проходження виробничої практики та 

виробничого навчання в умовах 
виробництва. 

 
 

ПТНЗ, 
Виробничий 
підрозділ, філії 
«Пасажирська 
компанія» 
АТ«Укрзалізниця»
Дніпровське 
пасажирське 
вагонне депо 
 

Грудень 

2019 
 

 
 

 
 

 
 
 

 7. 

Погодити з «Пасажирською компанією» 

 АТ «Укрзалізниця» навчально-плануючу 
документацію. 

ПТНЗ 

 

До 

01.09.2019 

8. 

Провести регіональні круглі столи (в 

кількості – 5), семінари (в кількості – 3) за 

результатами впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників. 

ПТНЗ, 
Виробничий 
підрозділ, філії 
«Пасажирська 
компанія»  
АТ«Укрзалізниця» 
Дніпровське 
пасажирське 
вагонне депо 
 

Січень-

Червень 
2020 

9. 

Підготувати звіт за результатами роботи з 

упровадження елементів дуальної форми 

навчання та подати на розгляд  

АТ «Українська залізниця» 

ПТНЗ, 
Виробничий 
підрозділ, філії 
«Пасажирська 
компанія» 
АТ«Укрзалізниця» 
Дніпровське 
пасажирське 
вагонне депо 
 

Червень 

2020 

 

Заступник директора з НВР                                                        Ю.В. Ломова 



Погоджено 

Начальник служби кадрової  

та соціальної політики 

регіональної філії  

«Придніпровська залізниця» 

АТ «Укрзалізниця» 

 

____________ О.В. Савченко  

 

«___» ______________2019 

 Затверджую 

Директор ДПТНЗ 

«Дніпровський професійний  

залізничний ліцей» 

 

 

 

___________ С.М. Рибак 

 

«____» _________2019 

 

 

Дорожня карта 

з упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників на базі Дніпровського  

професійного залізничного ліцею  

з професії «Помічник машиніста електровоза» 
 

 

№ 
з/п 

Назва 

заходу 

Відповідальний Термін 

1. 2. 3. 4. 

1. 

Видати наказ щодо створення робочої 

групи для розробки навчально-

планувальної документації з  

упровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників 

 

ПТНЗ Травень  

   2019 

2. 

Скласти графіки спільних засідань ПТНЗ 

та службою кадрової та соціальної 

політики регіональної філії 

«Придніпровська залізниця»  АТ 

«Укрзалізниця» для погодження 

навчально-плануючої документації; 

умов та порядку  проходження 

виробничого навчання на підприємстві 

та виробничої практики. 

ПТНЗ, 
Регіональна філія 
«Придніпровська 
залізниця» 
 

Травень  
   2019 

3. 

Проведення методичних засідань та 

педагогічних рад спільно з 

роботодавцями на тему: «Упровадження 

елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих 

кадрів». 

(серпень, січень – методичні засідання з 

робочою групою; 

вересень, червень – засідання  з службою 

НОК регіональної філії «Придніпровська 

ПТНЗ, 
Регіональна філія 
«Придніпровська 
залізниця» 
 

Серпень 
2019-   
січень 
 2020 
 



№ 
з/п 

Назва 

заходу 

Відповідальний Термін 

1. 2. 3. 4. 
залізниця»; 
вересень, січень, червень – Педагогічні 
Ради з  представниками службою НОК 
регіональної філії «Придніпровська 
залізниця» 
та працівниками з кадрів причетних 
виробничих підрозділів регіональної філії 
«Придніпровська залізниця» 
 

4. 

Розробити та затвердити навчальні 

плани та програми, графік навчально-
виробничого процесу для врахування 

потреб роботодавців при впровадженні 
елементів дуальної форми навчання. 

 

ПТНЗ, 
Регіональна філія 
«Придніпровська 
залізниця» 

виробничі 
підрозділи 
регіональної філії 
«Придніпровська 
залізниця» 
 

Серпень 

 2019 

5. 

Укомплектувати експериментальну 

навчальну групу з професій «Помічник 

машиніста електровоза» 

ПТНЗ Липень-

серпень 

2019 

6. 

Підписати тристоронній договір між 

ПТНЗ, регіональною філією та учнем для 
проходження виробничої практики та 

виробничого навчання в умовах 
виробництва. 

ПТНЗ, 
Регіональна філія 
«Придніпровська 
залізниця» 
 
 

Грудень 

2019 

7. 

Погодити з Інститутом модернізації 
змісту освіти та затвердити МОН 

України навчально-планувальну 
документацію. 

ПТНЗ До 
01.09.2019 

 8. 

Провести регіональні круглі столи (в 

кількості – 5), семінари (в кількості – 3) 

за результатами впровадження елементів 

дуальної форми навчання у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників. 

ПТНЗ, 
Регіональна філія 
«Придніпровська 
залізниця» 
 
 

Січень-
червень 

2020 

10. 

Підготувати звіт за результатами роботи 

з упровадження елементів дуальної 

форми навчання та подати на розгляд АТ 

«Українська залізниця» 

ПТНЗ, 
Регіональна філія 
«Придніпровська 
залізниця» 
 
 

Червень 
2020 

 

Заступник директора з НВР                                                        Ю.В. Ломова 
 



 


