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Стаття присвячена одній із актуальних 
проблем якісної підготовки конкурентоспро-
можних професіоналів до ринку праці – сис-
темі дуальної освіти у вищій школі України. 
Зокрема, розкривається сутність таких 
понять, як дуальна освіта, система дуаль-
ної освіти, переваги практико-орієнтованої 
дуальної освіти, якісна підготовка майбут-
ніх професіоналів. Основна увага зосеред-
жується на успішному досвіді країн Європи 
стосовно впровадження дуальної освіти. 
Висвітлюються результати перших екс-
периментів, що стосуються впровадження 
дуальної освіти в освітніх закладах України. 
На основі аналізу найактуальніших докумен-
тів, що характеризують особливості цієї 
системи в Німеччині, обґрунтовуються мож-
ливості впровадження елементів дуального 
навчання в Україні. Зазначається, що концеп-
ція дуальної освіти забезпечується єдністю 
між представниками уряду, бізнесу та закла-
дами вищої освіти.
Ключові слова: дуальна освіта, система 
дуальної освіти, дуальне навчання в сис-
темі вищої освіти, практико-орієнтована 
дуальна освіта. 

Статья посвящена одной из актуальных 
проблем качественной подготовки конку-
рентоспособных специалистов на рынок 
труда Украины – системе дуального обра-
зования в высшей школе. В частности, рас-
крывается сущность таких понятий, как 
дуальное образование, система дуального 
образования, преимущества практико-
ориентированного дуального образования, 
качественная подготовка будущих про-
фессионалов. Основное внимание сосредо-
точено на успешном опыте стран Европы 
относительно внедрения дуального обра-

зования. Освещаются результаты первых 
экспериментов, касающихся внедрения 
дуального образования в образовательных 
учреждениях Украины. На основе анализа 
актуальных документов, характеризующих 
особенности этой системы в Германии, 
обосновываются возможности внедрения 
элементов дуального обучения в Украине. 
Отмечается также, что концепция дуаль-
ного образования обеспечивается един-
ством представителей правительства, 
бизнеса и учреждений высшего образования.
Ключевые слова: дуальное образование, 
система дуального образования, дуальное 
обучение в системе высшего образования, 
практико-ориентированное дуальное обра-
зование.

Article is associated with one of the topical prob-
lems of competitive training of competitive pro-
fessionals to the market in Ukraine – the system 
of dual education in all schools. In particular, the 
essence of such concepts as dual education, 
the system of dual education, the advantages 
of practical-oriented dual education, qualitative 
training of future professionals is revealed.The 
main interest is to success in the successful 
development of the European Union. The results 
of the first experiments, which are worthwhile in 
a dual dormitory in the mortgages of Ukraine. On 
the basis of the analysis of the most important 
documents, it is necessary to characterize the 
features of the system in the first and second 
place of the dual elements of the dual basis in 
Ukraine. It’s also worth it, the concept of a dusk 
agreement can be left alone for representatives 
of the company, who will invest it in mortgages.
Key words: dual-use system, dual-use system, 
dual-installation system, practical-based dual-
use system. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
сучасний етап державотворення в україні харак-
теризується недосконалістю механізмів взаємодії 
вищої освіти й ринку праці, ефективної підготовки 
майбутніх професіоналів і їх подальшого працев-
лаштування. спроби розв’язати проблеми під-
готовки студентської молоді до вступу в профе-
сійне життя й адаптації до новітніх умов праці не 
позбавлені своєї актуальності як у вітчизняній, так 
і в зарубіжній теорії та практиці. 

результати таких пошуків сприяли зростанню 
рівня зацікавленості дуальною системою профе-
сійного навчання в німеччині, що сформувалася 
під впливом реформаторського руху в європей-
ській педагогіці на рубежі ХіХ – початку ХХ століття 
під керівництвом німецького педагога-дослідника 
Г. кершенштейнера. разом із тим термін «дуальна 
система» як нова, більш гнучка форма організації 
професійного навчання, що поєднує теоретичне 
навчання в навчальному закладі з паралельним 

здобуттям практичних умінь і навичок на підпри-
ємстві, використовувалася в педагогічній терміно-
логії Федеративної республіки німеччини із серед-
ини 60-х років минулого століття. 

варто зазначити, що в радянський період над-
руковано певну кількість робіт і захищено низку 
дисертацій, які тією чи іншою мірою присвячені 
різним аспектам дуальної форми професійної 
освіти в німеччині. Проте характерним для них 
є твердження апріорної неприйнятності дуаль-
ної форми в умовах соціалістичної економіки та 
її нібито недостатньої ефективності порівняно 
з вітчизняною системою професійно-технічної 
освіти (р. Гатін, Ю. коваленко, Б. омельяненко, 
о. Пискунов, в. Шкиндер,т. Яркина та ін.) [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Паростки вивчення питань системи дуальної 
освіти ми знаходимо в роботах сучасних україн-
ських дослідників (і. андрейців [1], о. Бегма [2], 
в. вем’ян [3]). так, в. докторович [4] звертає увагу 
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на теоретичні й практичні аспекти дуальної орга-
нізації підготовки фахівців на основі взаємозв’язку 
професійно-технічних навчальних закладів і під-
приємств-замовників кадрів. Як інтегративну 
форму організації навчального процесу дуальне 
навчання розглядає с. дражниця [5]. с. іщеряков 
аналізує досвід державного університету теле-
комунікацій щодо впровадження дуальної освіти, 
зокрема паралельного з навчанням стажування 
студентів у реальних проектах у київських філіях 
компаній Ciklum та EPAM. н. осипчук робить 
спробу розкрити перспективи поширення дуальної 
освіти в україні [9]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. разом із тим ідея впрова-
дження в систему вищої освіти елементів дуаль-
ного навчання має суперечливий характер, що 
потребує свого подальшого вивчення й обґрунту-
вання.

Метою статті є акцентування уваги науковців 
на необхідності подальшого дослідження специ-
фіки системи дуальної освіти як умови для якіс-
ної підготовки конкурентоспроможних випускників 
закладів вищої освіти до ринку праці.

Виклад основного матеріалу. успішний 
досвід про впровадження дуальної освіти в німеч-
чині та інших країнах Європи створює основу укра-
їнським проектам. так, протягом 2015–2017 років 
за участю вищого професійного училища № 33 (м. 
київ), вищого професійного художнього училища 
(м. львів) і вищого професійного училища маши-
нобудування (м. Запоріжжя) відбувся експеримент 
щодо організації навчально-виробничого процесу 
з елементами дуальної форми навчання [7].

реалізація цього експерименту дала змогу зро-
бити перші висновки:

– випускники трьох груп першого випуску 
(майже 97%) позбулися проблем у працевлашту-
ванні;

– на 12–17% підвищився рівень якісної про-
фесійної підготовки;

– з’явилися додаткові фінансові надходження 
та зменшилися витрати на комунальні послуги й 
матеріали;

– стали більш стійкими соціально-партнерські 
відносини з роботодавцями;

– дуальне навчання забезпечило широкий 
рівень підготовки випускників завдяки тісній співп-
раці двох освітньо-виробничих середовищ: під-
приємства та закладу професійної освіти [7].

Зазначене вище дає можливість допустити 
думку, що баланс між теоретичним складником 
професійного навчання та його практичним компо-
нентом досягається завдяки раціональній органі-
зації навчального процесу, коли теорія вивчається 
в освітній організації, а практичні навички набу-
ваються на підприємстві, організації або вироб-
ництві. досягти такий баланс можливо лише за 

наявності загальних цілей професійної школи та 
виробництва – підготовки компетентних фахівців, 
які будуть затребувані на ринку праці. 

Питання дуальної освіти викликають інтерес і 
серед представників закладів вищої освіти, таких 
як Харківський національний університет будівни-
цтва і архітектури, в якому магістри з комп’ютерних 
технологій два дні на тиждень навчаються в уні-
верситеті, а три – на найбільших харківських під-
приємствах; Херсонська морська академія; київ-
ський політехнічний інститут імені сікорського, 
в якому створено конструкторсько-інженерний 
центр, де працює більше ніж сотня його випус-
кників, які серед переваг практико-орієнтованої 
дуальної освіти визначають такі:

– отримання набору компетенцій, що відпові-
дають вимогам сучасної економіки загалом і робо-
тодавців зокрема;

– можливість засвоєння індивідуального 
набору додаткових компетентностей на основі 
варіативної частини освітньої програми;

– скорочення термінів професійної та соці-
ально-психологічної адаптації випускників на 
виробництві, їх відносно безболісне включення до 
формальної й неформальної структури трудового 
колективу;

– відсутність необхідності у відносно витрат-
ній системі «доучування» та перепідготовки моло-
дих професіоналів;

– можливість навчати студентів Зво на сучас-
ній матеріально-технічній базі, яку має виробни-
цтво [6].

За результатами проведеного нами на базі 
соціальних служб міста дніпра з випускниками 
кафедри соціальної роботи дніпровського націо-
нального університету імені олеся Гончара опи-
тування виявлено, що основними перевагами 
дуальної освіти можуть бути такі: безпосереднє 
навчання на майбутньому робочому місці (57%); 
гарантоване працевлаштування (23%) та матері-
альна підтримка під час навчання (20%). 

водночас майже 85% опитуваних (вибірка ста-
новила 156 респондентів) визначили низку можли-
вих недоліків дуальної системи:

– складність поєднання навчання з роботою;
– велике завантаження в процесі робочого дня;
– обумовлену необхідність переміщення із 

соціальної служби (робочого місця) до універси-
тету;

– організація деяких навчальних занять у 
вечірній час.

усі респонденти підкреслили, що дуальна 
форма підготовки фахівців може позитивно впли-
нути на професійне зростання випускників Зво 
та планування їхньої кар’єри. Позитивні відчуття 
визвало бажання майже 60% опитаних у подаль-
шому взяти участь у цій формі підготовки вже як 
наставника. 
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на увагу заслуговує проведене в німеччині 
(Stifterverband s McKinsey) у 2016 році опитування 
роботодавців, що дало змогу виявити ті критерії, 
на які вони спираються під час підбору кадрів, а 
саме:

1. Знання співробітниками іноземних мов 
(80%).

2. володіння навичками міжкультурної комуні-
кації (70%).

3. розуміння особливостей і специфіки закор-
донних ринків і виробництв (60%) [13].

аналіз наукової літератури з питань дуальної 
освіти дав можливість припуститися думки, що 
для подальшого її розвитку в системі вищої освіти 
україни особливого значення можуть набувати 
міжнародні проекти за цією тематикою. 

Зазначену вище думку підтверджує панельна 
дискусія «Професійно-технічна освіта – співпраця 
з підприємствами. німецька модель дуальної 
освіти», яка відбулася в жовтні 2018 року (м. київ) 
за участю AHK Ukraine, BASF Ukraine та міністер-
ства освіти і науки україни. метою трьохсторон-
нього діалогу між представниками уряду, бізнесу 
й навчальними закладами було обговорення акту-
альних практик дуальної моделі професійно-тех-
нічної освіти в німеччині та україні, а також визна-
чення стратегічних кроків у впровадженні цієї 
системи в україні. Присутні на зустрічі представ-
ники міністерства освіти і науки україни, міністер-
ства соціальної політики україни й міністерства 
економічного розвитку і торгівлі україни, Ukraine 
Invest, представники бізнесу, серед яких – одні з 
найбільших німецьких компаній в україні: BASF, 
Henkel, Rechau, Eurocar, Bader Ukraine, Kostal 
Ukraine тощо, а також керівники і представники 
навчальних закладів україни наголошували на 
тому, що практичне орієнтування є вирішальним 
фактором економічного успіху, запобігання відтоку 
молодих професіоналів до країн Європи та змен-
шення рівня їх безробіття в україні.

логічною до викладеного вище є думка П. Хоб-
зей, який наголошує, що, незважаючи на значну 
кількість реалізованих освітніх проектів з елемен-
тами дуальної освіти, необхідно зробити дуальну 
освіту зрозумілою, доступною та безпечною для 
всіх сторін [10].

те, що країна не стоїть осторонь від вивчення й 
оволодівання інноваційними формами навчання, 
говорить і презентація проекту міністерства закор-
донних справ німеччини «Пілотний проект дуаль-
ної вищої освіти в україні», яка відбулася (липень 
2018 року) у рамках семінару «Практичні кроки по 
впровадженню дуальної освіти в вищих навчаль-
них закладах україни» на базі Федерації робото-
давців україни [8]. 

Прикладом серйозного ставлення міністерства 
освіти і науки україни до ідеї дуального навчання 
в системі вищої освіти є затвердження урядом у 

квітні 2019 року складу національного агентства 
кваліфікацій та плану заходів з упровадження кон-
цепції дуального навчання в україні [11]. це перед-
бачає розроблення:

– положень про дуальну форму освіти й типо-
вих договорів про її здобуття;

– методичних рекомендацій щодо форму-
вання освітніх програм та організації навчання в 
закладах вищої освіти за дуальною формою;

– організаційно-методичного забезпечення 
підготовки фахівців за дуальною формою освіти;

– організації навчання укладачів освітніх про-
грам і підготовку експертів з їх розроблення;

– Порядку оцінювання результатів здобуття 
освітніх і професійних кваліфікацій за дуальною 
формою за участі роботодавців і закладів освіти;

– освітніх програм у навчальних планів за 
дуальною формою освіти;

– моніторингових заходів і заходів із популя-
ризації та поширення вітчизняного й міжнародного 
досвіду її впровадження. 

у свою чергу, роботодавці теж готові активно 
долучитися до реалізації плану заходів та інших 
ініціатив щодо впровадження дуального навчання, 
пілотних проектів, до внесення змін до законодав-
ства стосовно надання податкових пільг підприєм-
ствам, які беруть участь у дуальній формі освіти, 
з метою стимулювати участь роботодавців у ній.

Висновки. резюмуючи, зазначимо, що впро-
вадження системи дуальної освіти в україні як 
умови якісної підготовки випускників Зво потребує 
подальшого вивчення досвіду європейських країн, 
розроблення й упровадження дуальних програм з 
урахуванням українських традицій і звичаїв, забез-
печення рівня зростання практичної значущості в 
системі вищої освіти країни. створення гармоній-
них стосунків між вищою школою та потребами на 
ринку праці дасть можливість не тільки забезпе-
чити високий рівень кваліфікації випускника, зеко-
номити кошти підприємству, а й водночас вирішити 
кадрові питання, підвищити рівень працевлашту-
вання майбутніх професіоналів і зробити їх більш 
спроможними на ринку праці.
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