
До наказу 

Про переведення здобувачів  

вищої освіти на дуальну  

форму навчання 

 

 Згідно з положенням «Про порядок організації та проведення дуального 

навчання в ТДАТУ», на підставі укладених з підприємствами, установами і 

організаціями договорів та з метою підвищення рівня практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Перевести вказаних у додатку здобувачів вищої освіти факультету 

економіки та бізнесу на дуальну форму навчання на визначені угодами 

терміни. 

2. Визначити базами з практичного навчання здобувачів вищої освіти 

відповідні суб’єкти господарювання (додаток 1). 

3. Призначити кураторів дуального навчання з числа професорсько-

викладацького складу університету (додаток 1) відповідальними за 

контроль виконання індивідуального навчального плану і програми 

практичного навчання студента на робочому місці, організацію 

методичного забезпечення та інструктаж з безпеки життєдіяльності з 

записом у відповідному журналі кафедри. 

4. Призначити (за погодженням із керівництвом суб’єкта господарювання) з 

числа кваліфікованих працівників наставників з дуального навчання, які 

здійснюють керівництво навчанням здобувачів вищої освіти 

безпосередньо на робочих місцях відповідно до програми практичного 

навчання (додаток 1). 

5. Кураторам відпрацювати індивідуальні навчальні плани здобувачів вищої 

освіти та погодити із наставниками дуального навчання програми 

практичного навчання. 

6. Зобов’язати здобувачів вищої освіти в період дуального навчання 

систематично засвоювати теоретичну частину навчальних дисциплін 

даного семестру на Навчально-інформаційному порталі та з’явитися в 

періоди проведення ПМК 1, ПМК 2 та екзаменаційної сесії для здачі 

вивченого матеріалу. 

7. Контроль за виконанням покласти на в.о. декана факультету економіки та 

бізнесу ОРТІНУ Ганну. 

 

Підстава: заяви здобувачів вищої освіти, трьохсторонні угоди, подання  

декана факультету ЕТБ ОРТІНОЇ Ганни, згода проректора з НПР          Ломейко 

О.П. 

  

  



Додаток 1 

Студенти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» переведені на дуальну форму навчання  

№ 

п/п 
П.І.Б. студента Група 

Назва підприємства 

(установи, організації) 

Куратор дуального 

навчання в 

університеті (посада, 

ПІБ) 

Наставник дуального 

навчання на виробництві 

(посада, ПІБ) 

Термін 

дуального 

навчання 

1. 
Шевчук Катерина 

Віталіївна  
31 ПУ 

ПТ «Ломбард Перший» 

ТОВ з обмеженою 

відповідальністю 

«Мікрофінанс і компанія»   

к.е.н., доцент 

кафедри ПУАП 

Плотніченко С.Р. 

Менеджер з 

адміністративних питань  

ФРОЛОВ Артем 

Олександрович  

 

2. 

Клименко 

Каетрина 

Владиславівна  

31 ПУ 

ПТ «Ломбард Перший» 

ТОВ з обмеженою 

відповідальністю 

«Мікрофінанс і компанія»   

к.е.н., доцент 

кафедри ПУАП 

Плотніченко С.Р. 

Менеджер з 

адміністративних питань  

ФРОЛОВ Артем 

Олександрович  

 

3.  

Сидорчук 

Владислав 

Вікторович   

31 ПУ ПП «Леді Люкс 2000» 

к.е.н., доцент 

кафедри ПУАП 

Плотніченко С.Р. 

Керівник МУКОВНІНА 

Лідія Михайлівна 
 

4. 
Садова Валерія 

Юріївна  
31 ПУ ФОП Шаталінський В.В. 

к.е.н., доцент 

кафедри ПУАП 

Плотніченко С.Р. 

Директор  

ФОП ШАТАЛІНСЬКИЙ  

Володимир Валерійович  

 

5. 
Тизиков Ашир 

Шукурович  
31 с ПУ ТОВ «Ельдік»  

к.е.н., доцент 

кафедри ПУАП 

Плотніченко С.Р. 

 Директор МУСТАФАЄВ 

Ельдар Нариманович  
 

6. 
Майоров Віктор 

Олександрович  

21 МБ 

ПУ 

Управління культури та 

молоді Мелітопольської 

Міської Ради Запорізької 

області 

к.е.н., доцент 

кафедри ПУАП 

Плотніченко С.Р. 

В.о. начальника 

управління культури та 

молоді, заступник 

начальника КИРИЛЕНКО   

Любов Володимирівна   

 



7. 
Лунга Дар’я 

Миколаївна   

21 МБ 

ПУ 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ДОМКОМФОРТСЕРВІС» 

к.е.н., доцент 

кафедри ПУАП 

Плотніченко С.Р. 

Директор  ТОВ 

«ДОМКОМФОРТСЕРВІС» 

КВЯТКОВСЬКИЙ 

Михайло Анатолійович 

 

8. 
Коноплянко 

Діана Юріївна 

21 МБ 

ПУ 

Комунальний заклад 

"Новомиколаївський 

заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів" 

Семенівської сільської 

ради Мелітопольського 

району Запорізької області 

к.е.н., доцент 

кафедри ПУАП 

Плотніченко С.Р. 

Директор  

СЕРЕДНЯК Валентина 

Олександрівна 

 

9. 
Ропіна Ксенія 

Віталіївна  

21 МБ 

ПУ 
ФОП «Нейчева Г.М.» 

к.е.н., доцент 

кафедри ПУАП 

Плотніченко С.Р. 

Директор  

НЕЙЧЕВА Ганна 

Миколаївна  

 

 

Зав. кафедри               Роман ОЛЕСКЕНКО  

 


