
Дуальна форма здобуття освіти  

як одна з моделей поліпшення якості  

підготовки фахівців  

з професії «Оператор поштового зв’язку» 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

 “Херсонський професійний ліцей зв'язку та поліграфії” 

Заступник директора з навчально-

виробничої роботи  

Лідія Веремьєва 



Виграє той, хто буде швидше бігти 

Джордж Сорос  



Закон України Про освіту 

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття 
освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у 
закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої 
діяльності) з навчанням на робочих місцях на 
підприємствах, в установах та організаціях для 
набуття певної кваліфікації, як правило, на основі 
договору. Ст. 9 п.10 



Публічне акціонерне товариство “Укрпошта” – 

це національний оператор поштового зв’язку 

України 



1,5 тисячі 
операторів 
поштового 

зв’язку 

450 
поштових 
відділень 

16 
пересувних 

Дирекції Херсонської Укрпошти 



  

5   

призначено осіб, які відповідатимуть за 

впровадження дуальної форми 

4   

3   

2   

1 

проведено зустріч з дирекцією Укрпошти 

укладено договори із ПАТ «Укрпошта» 

обговорено дуальну навчальну програму 

укладено тристоронні договори 

Для впровадження дуальної форми навчання в ліцеї було організовано 

наступні заходи: 

6 розроблено навчальний план  



Графік освітнього процесу 



ДПТНЗ 

ХПЛЗтаП 

38 % 

ПАТ 

“Укрпошта” 

62% 

Освітній 

процес 

Здобувачі 

освіти 

Трикутник співпраці  



Зустрічі із роботодавцями 

День 
пошти 



Зустрічі із роботодавцями 



Послуги Укрпошти 



Зустрічі із роботодавцями 



2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 

План 

25 чол. 

Фактичне  

Виконання 

30 чол. 

Регіональне замовлення 

План 

25 чол. 

План 

27 чол. 

Фактичне  

Виконання 

30 чол. 

Фактичне  

Виконання 

30 чол. 



Рівень навчальних досягнень 
За державним стандартом 

За дуальною формою 



Переваги дуального навчання 

Для учнів: 

• узгоджена “міграція” між своїм закладом та роботодавцем; 

• я вивчаю фундаментальні принципи та навчаюсь застосовувати 
їх на практиці; 

• я не переймаюсь питанням: як у майбутньому знайти роботу. 

 

Для роботодавців: 

• можливість впливати на зміст освітньої програми; 

• не учень, а робітник (перевірка майбутнього робітника в 
реальних умовах); 

• заохочуючі механізми. 

Для закладів П (ПТ)О: 

• збільшення набору, адже дуальні програми є привабливим ми 
абітурієнтів; 

• покращення якості освітніх програм; 

• створення можливостей для досліджень, завдяки тісній 
співпраці з роботодавцями. 



Виробниче навчання  
та виробнича практика 



Стажування майстрів в/н 
та викладачів   



Учнівське відділення зв'язку  



Профорієнтаційна робота  



Дякую за увагу 


