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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20 р. м К и їв  До 4У

Про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» у 
червні 2019 року -  грудні 2022 року

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства освіти 
і науки України від 27.05.2019 № 738 проводився експеримент всеукраїнського 
рівня за темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників за дуальною формою здобуття освіти» у червні 2019 року -  
грудні 2022 року.

На підставі висновку науково-методичної комісії з інноваційної діяльності 
сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти 
і науки України від 08 грудня 2022 року (протокол № 17) з урахуванням пункту 
1 частини першої статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
та листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 
09.12.2022 №21/08-261

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про завершення експерименту всеукраїнського рівня за 
темою «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників за дуальною формою здобуття освіти» у червні 2019 року -  
грудні 2022 року, що додається.

2. Експеримент всеукраїнського рівня за темою «Організація професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття 
освіти» за червень 2019 року- грудень 2022 року (далі -  Експеримент) вважати 
завершеним.

3. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
узагальнити досвід роботи закладів освіти, які були учасниками Експерименту,
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забезпечити його оприлюднення у фахових друкованих виданнях, на офіційних 
вебсайтах Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» та здійснити відповідні заходи щодо 
запровадження освітніх інновацій у систему освіти України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Костюченка О. /

Міністр ( Д  щ Сергій ШКАРЛЕТ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
України
У /  0 /  ^

ЗВІТ

про завершення експерименту за темою «Організація професійної 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою 

здобуття освіти» у червні 2019 року -  грудні 2022 року

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 07 листопада 2000 року № 522 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказу Міністерства освіти 
і науки України від 27.05.2019 р. за № 738 на базі ДПТНЗ «Дніпровський центр 
професійно-технічної освіти», ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне 
училище», ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного 
сервісу», ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», 
ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцеї імені І. Г. Боровенського» та 
Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області 
проводиться експеримент за темою «Організація професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти».

Мета експерименту полягала у теоретичному обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці організаційно-педагогічних умов професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти (далі -  ЗП(ПТ)О) за дуальною формою здобуття 
освіти для підвищення її якості та відповідності сучасним вимогам ринку праці. 

Для досягнення мети визначено такі завдання експерименту: 
з ’ясувати стан дослідженості проблеми, вивчити зарубіжний та 

вітчизняний досвід професійної підготовки майбутніх кваліфікованих
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робітників за дуальною формою здобуття освіти та виявити її особливості з 
професій: «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»,
«Електрогазозварник», «Штукатур, лицювальник-плиточник», «Садовод», 
«Кухар судновий. Офіціант», «Токар», «Машиніст крана (кранівник)»;

визначити та теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)0 за 
дуальною формою здобуття освіти;

розробити та апробувати методику організації професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти;

підготувати тренінг-курс для педагогічних працівників ЗП(ПТ)0 та 
підприємств «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників за дуальною формою здобуття освіти»;

визначити критерії, показники та рівні сформованості готовності 
педагогічних працівників ЗП(ПТ)0 та підприємств до професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти;

підготувати та впровадити методичні рекомендації щодо організації 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною 
формою здобуття освіти.

У ході І (констатувального) етапу (вересень 2019 р. -  грудень 2019 р.) 
відповідно до завдань експерименту у кожному закладі, що є його учасником, 
було розроблене нормативно-правове та організаційне забезпечення 
експерименту, а саме: підготовлені накази щодо створення робочих груп у 
закладах освіти та спільної творчої групи експерименту; обговорено та 
затверджено план діяльності спільної творчої групи щодо вирішення завдань 
експерименту з визначенням функцій кожного закладу, що бере участь в 
експерименті; затверджено «Положення про експериментальну діяльність, 
оприлюднені на сайті закладів освіти та Інституту професійної освіти НАПН 
України. Крім того, в експериментальних закладах було проведено низку 
методичних засідань, педагогічних рад спільно з роботодавцями щодо 
упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 
майбутніх фахівців, розроблено навчально-плануючу документацію для 
впровадження елементів дуальної форми навчання в експериментальних 
навчальних групах, організовано роботу з модернізації змісту навчальних 
планів та програм, графіку освітнього процесу для врахування потреб 
роботодавців (розроблено і затверджено робочі навчальні плани підготовки 
кваліфікованих робітників із робітничих професій «Кухар», «Кухар судновий», 
«Офіціант», «Садовод», «Електрозварник», «Токар», «Машиніст крана 
(кранівник)»), укладено двосторонні договори між ЗП(ПТ)0 та роботодавцями 
про виробниче навчання та виробничу практику із упровадженням елементів 
дуальної форми здобуття освіти за означеними професіями, а також тристоронні 
договори про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною
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формою навчання. Здійснювався постійний моніторинг стану роботи з 
упровадження елементів дуальної форми навчання із розглядом його 
результатів на засіданнях педагогічних рад, адміністративних нарад, а 
результати цієї діяльності систематично висвітлювалися на сайтах Інституту та 
ЗП(ПТ)0.

Визначено організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)0 за дуальною формою здобуття 
освіти: розвиток державно-приватного партнерства, що впливає на підготовку 
здобувачів освіти до самостійної професійної діяльності в ринковому 
середовищі; розроблення методики організації професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти; 
розвиток готовності педагогічних працівників та наставників підприємств до 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною 
формою здобуття освіти з використанням тренінг-курсу.

З метою вивчення вітчизняного досвіду професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти було проведено 
опитування 1059 здобувачів освіти, 333 педагогічних працівників ЗП(ПТ)0 та 
86 роботодавців, які забезпечують професійну підготовку за дуальною формою 
навчання.

Майбутні кваліфіковані робітники, які взяли участь в опитуванні, високо 
оцінили рівень матеріально-технічної бази підприємств, на яких вони 
здійснюють виробниче навчання. Обираючи чинники, важливі для здійснення 
професійного навчання на виробництві, 76,4 % із них зазначили «оплату 
праці»; 46,6 % -  «спілкування з досвідченими працівниками підприємств»; 
45,7 % -  «володіння новітніми виробничими технологіями та навичками 
роботи на сучасному виробничому обладнанні»; 39,1 % -  «вдалий вибір 
майбутньої професії»; 37,3 % -  «продовження праці на підприємстві після 
закінчення ЗП(ПТ)0»; 17,8 % -  «максимальна самостійність в освітньому 
процесі»; 10,6 % -  «усвідомлення належності до відповідної професійної 
спільноти». На питання «Чи плануєте Ви продовжити свою подальшу 
професійну діяльність на підприємстві, на якому Ви проходили виробничу 
практику?» 51 % здобувачів відповіли «так»; ЗО % - «не знаю»; 11 % - «ні».

27 % педагогів максимально оцінюють доцільність впровадження 
елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх 
фахівців. 13,4 % респондентів сумніваються в користі дуальної форми 
здобуття освіти. Максимально педагогічні працівники ЗП(ПТ)0 оцінили 
значення підвищення власної фахової компетентності (36 %), власне 
стажування на підприємстві (44 %) та необхідність створення в ЗП(ПТ)0 
організаційно-методичного відділу для методичної координації професійної 
підготовки майбутніх фахівців за дуальною формою здобуття освіти. 
Найголовнішими чинниками, необхідними для забезпечення професійної
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підготовки майбутніх фахівців за дуальною формою навчання, на думку 
педагогічних працівників ЗП(ПТ)0, виявилися «Впровадження інноваційних 
педагогічних технологій в освітній процес ЗП(ПТ)0» та «Оновлення змісту 
професійної освіти і навчання відповідно до вимог ринку праці».

До найбільш важливих переваг застосування дуальної форми здобуття 
освіти на підприємстві роботодавці віднесли «Адаптацію учнів до умов праці 
на виробництві» та «Можливість відбору виробничого персоналу серед 
випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 
навчалися за дуальною формою». Серед чинників, що мотивують працівників 
підприємств виступати наставниками майбутніх фахівців, більшість з них 
(87 %) зазначили «доплату до заробітної плати».

За результатами констатувального етапу експерименту зроблено 
відповідні висновки.

Під час опрацювання зарубіжних науково-педагогічних джерел було 
з’ясовано, що до характерних рис дуальної освіти Німеччини варто віднести: 
співпрацю між державою та сферою економіки; якісне навчання на виробництві 
та в закладі професійної освіти; наявність кваліфікованих в галузі фахової і 
педагогічної діяльності педагогів і наставників; престижність професійної 
освіти і навчання в суспільстві; відповідність професійної освіти і навчання 
національним професійним, освітнім стандартам, а також стандартам 
оцінювання; інтернаціоналізацію професійної освіти і навчання.

Серед особливостей системи дуальної освіти в Україні виокремлено: 
посилення практичної складової професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання; 
інтелектуалізацію й індивідуалізацію професійного навчання; здійснення 
професійного навчання в умовах реального виробництва; розвиток соціального 
партнерства в ЗП(ПТ)0; відповідність професійної підготовки кваліфікованих 
робітників регіональній інфраструктурі; запровадження інституту наставників; 
створення інноваційного освітньо-виробничого середовища ЗП(ПТ)0.

Специфічними особливостями організації дуальної форми навчання у 
підготовці майбутніх кваліфікованих робітників є: необхідність оптимізації 
професійно-теоретичної підготовки; дотримання встановлених норм 
навчального часу здобувачів; чітка координація між професійно-теоретичною і 
професійно-практичною підготовкою; неможливість забезпечення малими 
підприємствами виконання вимог освітніх програм у повному обсязі; потреба 
додаткового навчання наставників з основ методики викладання та психолого- 
педагогічної підготовки; вікові обмеження (не менше 18 років) для допуску 
здобувачів ЗП(ПТ)0 з технологічно складних професій та з підвищеною 
небезпекою до робочого місця.

До особливостей професійної підготовки кваліфікованих робітників з 
елементами дуальної форми віднесено: для будівельного профілю -
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налагодження співпраці з декількома підрядчиками та субпідрядниками; 
надзвичайно складні умови праці на будівельному майданчику; для 
машинобудівного профілю -  створення на території підприємств, що надають 
робітничі місця для забезпечення професійно-практичної підготовки здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти, навчальних центрів (ділянок) для 
оволодіння професійними вміннями та навичками; для сфери обслуговування та 
громадського харчування -  залежність роботи підприємств громадського 
харчування від умов забезпечення потреб споживачів; обов’язкове дотримання 
санітарно-гігієнічних умов праці.

На II (формувальному) етапі експерименту (січень 2020 р. -  грудень 2021 р.) 
створено технологію розвитку соціального партнерства в ЗП(ПТ)0 в умовах 
дуальної форми навчання, що реалізується в чотири етапи: стратегічно- 
планувальний, організаційно-виконавчий; контрольно-координуючий;
мотиваційно-стимулюючий. Під час стратегічно-планувального здійснюються 
заходи: аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників професійної підготовки
кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)0 в умовах дуальної форми; виокремлення 
можливостей та оцінювання ризиків; визначення стратегічних цілей розвитку 
соціального партнерства в ЗП(ПТ)0; формування провідних напрямів співпраці з 
соціальними партнерами за відповідними секторами (державним, недержавним і 
бізнес-структурами) та розроблення програм дій щодо їх реалізації; створення 
соціально-партнерської мережі ЗП(ПТ)0 на регіональному, національному та 
міжнародному рівнях у контексті дуальної форми; прогнозування можливостей 
багатоканального фінансування професійної підготовки кваліфікованих робітників 
(державний, регіональний, місцевий рівні та рівень СГ) та розподілу необхідних 
для її здійснення відповідних ресурсів. На організаційно-виконавчому етапі 
доцільно приділити увагу таким заходам: визначення повноважень, функцій і 
обов’язків суб’єктів системи соціального партнерства ЗП(ПТ)0, а також розвиток 
у них соціальної відповідальності; залучення соціальних партнерів до співпраці з 
ЗП(ПТ)0 (розроблення навчально-плануючої документації із забезпечення 
професійної підготовки та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти); 
розвиток маркетингу довгострокових соціально-партнерських відносин ЗП(ПТ)0 з 
різними суб’єктами соціального партнерства; узгодження дій суб’єктів системи 
соціального партнерства ЗП(ПТ)0 відповідно до стратегічних цілей його розвитку 
в умовах дуальної форми; створення та наслідування норм і традицій підтримки 
розвитку соціального партнерства в ЗП(ПТ)0 в умовах дуальної форми здобуття 
освіти. Для контрольно-координуючого етапу характерними заходами є: 
здійснення моніторингу діяльності суб’єктів системи соціального партнерства 
ЗП(ПТ)0 на різних рівнях з метою виявлення можливих небезпек, помилок і 
відхилень від прийнятої стратегії; забезпечення систематичних консультацій між 
суб’єктами системи соціального партнерства ЗП(ПТ)0 для узгодження їхніх дій і 
стратегічних рішень. Реалізацію мотиваційно-стимулюючого етапу
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уможливлюють заходи: розроблення системи стимулів, що спонукають усіх 
суб’єктів системи соціального партнерства ЗП(ПТ)0 до досягнення заздалегідь 
визначених стратегічних результатів; запровадження механізмів стимулювання та 
мотивації суб’єктів господарювання до співпраці з ЗП(ПТ)0 щодо професійної 
підготовки майбутніх фахівців за дуальною формою; забезпечення підвищення 
психолого-педагогічної компетентності наставників підприємств та професійно- 
практичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)0 для здійснення 
освітнього процесу за дуальною формою; стимулювання здобувачів ЗП(ПТ)0 до 
самоосвітньої діяльності в умовах дуальної форми навчання.

Розроблено методику організації дуальної форми навчання для професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної 
галузей, сфери обслуговування та громадського харчування, що складається з 
п’яти етапів. На першому етапі -  відбувається розроблення модульної програми 
(відображає основні вимоги та професійну діяльність учня, яка планується), що 
має необхідну логіку, послідовність, прозорість, забезпечує спадкоємність з 
вітчизняною дидактичною традицією, яка добре відома і широко використовується 
у світовій практиці. Вона являє собою комплект документів, що відображає зміст 
П(ПТ)0, і складається із сукупності модулів, спрямованих на оволодіння певними 
компетентностями, необхідними для присвоєння кваліфікації за професією чи 
спеціальністю. На другому етапі -  розробляють навчальні і методичні матеріали 
для здобувачів освіти, викладачів, майстрів виробничого навчання на основі 
структури модуля та пропонованого рівня компетентності, необхідні для 
забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах 
модульної форми навчання. На третьому етапі -  розробляють систему контролю 
оцінювання якості навчання з урахуванням відповідних принципів та механізмів. 
На четвертому етапі -  організовується та здійснюється безпосередньо професійна 
підготовка кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання. На 
п ’ятому етапі -  здійснюється контроль та оцінювання освітнього процесу в 
умовах дуальної форми навчання.

Під готовністю педагогів ЗП(ПТ)0 до організації і здійснення професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття 
освіти ми розуміємо інтегративне особистісне утворення педагога, що охоплює 
мотиви, цінності, професійно важливі якості, професійні знання, вміння, 
навички, які забезпечують результативний організаційний, психолого- 
педагогічний і методичний супровід дуальної форми їхнього навчання.

Визначено такі компоненти готовності педагогів ЗП(ПТ)0 до організації і 
здійснення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за 
дуальною формою здобуття освіти: мотиваційно-ціннісний (усвідомлення 
практичної значущості здійснення професійної підготовки кваліфікованих 
робітників за дуальною формою; прагнення здійснювати професійну підготовку 
кваліфікованих робітників за дуальною формою; бажання удосконалювати



7

власні знання, вміння, навички та здобувати професійний досвід здійснення 
професійної підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою; 
бажання виступати координатором дуальної форми навчання від закладу 
професійної освіти; усвідомлення необхідності систематичного стажування на 
виробництві з метою якісного підвищення власної кваліфікації); когнітивний 
(уміння називати та аналізувати нормативно-правові документи, що 
регламентують здійснення професійної підготовки кваліфікованих робітників за 
дуальною формою; розкривати суть та особливості професійної підготовки 
кваліфікованих робітників за дуальною формою; описувати етапи реалізації 
методики організації дуальної форми навчання для професійної підготовки 
кваліфікованих робітників; характеризувати етапи технології розвитку 
соціального партнерства в закладі професійної освіти в умовах дуальної форми 
навчання; характеризувати методи, прийоми й технології навчання за дуальною 
формою; визначати умови успішного здійснення дуальної форми навчання); 
діяльнісний (уміння складати навчально-плануючу документацію для організації 
і здійснення дуальної форми навчання; ставити цілі та завдання професійної 
підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою; проектувати 
освітньо-виробниче середовище закладу професійної освіти в умовах дуальної 
форми навчання; моделювати методичну систему професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання; 
розробляти освітні програми на модульно-компетентнісній основі; розробляти 
засоби навчання для забезпечення професійної підготовки кваліфікованих 
робітників за дуальною формою; застосовувати педагогічні методи, прийоми й 
технології для дуальної форми навчання; здійснювати діагностування та 
контроль результатів навчання майбутніх кваліфікованих робітників за 
дуальною формою; оцінювати якість освітнього процесу закладу професійної 
освіти в умовах дуальної форми навчання); особистісний (здатність до 
самоорганізації; цілеспрямованість; здатність до ефективної комунікації; 
креативність; робота у команді, емпатія; здатність вирішувати конфліктні 
ситуації; здатність ефективно керувати часом; здатність до саморозвитку; 
здатність до рефлексії).

Виокремлено три рівні готовності педагогів до організації і здійснення 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною 
формою здобуття освіти: високий рівень характеризується майстерністю щодо 
організації та здійснення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників за дуальною формою здобуття освіти; середній -  пов’язаний із 
перенесенням засвоєних алгоритмів організації і здійснення професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття 
освіти в умови реального освітнього процесу; низький рівень притаманний 
педагогам, які застосовують окремі елементи дуальної форми навчання на 
основі запозиченого досвіду колег.
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Загальний рівень розвитку мотиваційно-ціннісного компонента готовності 
до організації і здійснення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників за дуальною формою здобуття освіти у більшості педагогів (52 %), 
на їхню думку, є високим. Максимальна кількість педагогів (66 %) виявила 
бажання удосконалювати власні знання, вміння, навички та здобувати 
професійний досвід здійснення професійної підготовки кваліфікованих 
робітників за дуальною формою та усвідомлює необхідність систематичного 
стажування на виробництві з метою якісного підвищення власної кваліфікації 
(61 %). Цікавим виявився той факт, що педагоги не мають великого бажання 
виступати координаторами дуальної форми здобуття освіти від закладу 
професійної освіти.

Загальний рівень розвитку когнітивного компонента готовності до 
організації і здійснення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників за дуальною формою здобуття освіти у більшості педагогів (65 %), 
на їхню думку, є середнім. Високий рівень щодо розкриття суті та особливостей 
професійної підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою 
визнали 43 % респондентів. Відносно невелика кількість педагогів (24 %) 
засвідчила, що володіє знаннями характеризувати етапи технології розвитку 
соціального партнерства в закладі професійної освіти в умовах дуальної форми 
здобуття освіти.

Загальний рівень розвитку діяльнісного компонента готовності до 
організації і здійснення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників за дуальною формою здобуття освіти у більшості педагогів (57 %), 
на їхню думку, є середнім. Крім того, 40 % респондентів засвідчили, що в них 
цей компонент готовності розвинений на високому рівні, зокрема вміння 
складати навчально-плануючу документацію, що регламентує здійснення 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за ДФЗО та 
ставити цілі й завдання професійної підготовки кваліфікованих робітників за 
дуальною формою.

Загальний рівень розвитку особистісного компонента готовності до 
організації і здійснення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників за дуальною формою здобуття освіти у більшості педагогів (59 %), 
на їхню думку, є високим. Більшість респондентів показали, що в них на 
високому рівні розвинуті такі професійно важливі якості як: цілеспрямованість 
(70 %), робота у команді, емпатія (67 %) та здатність до саморозвитку (67 %).

Однак, існує потреба в розвитку здатності до рефлексії у педагогів. До 
того ж, розвиток такої якості в педагогічних працівників конче необхідне, 
оскільки відповідаючи на запитання «Якою, на Вашу думку, є роль 
педагогічного працівника під час здійснення професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників за ДФЗО?» більшість із них (74,2 %) зазначили 
«наставника». Варто підкреслити, що основними категоріями процесу
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наставництва є розвиток, виховання та адаптація здобувачів ЗІІ(ПТ)0 до 
професійної діяльності. Він охоплює взаємини наставника з вихованцем, 
пов’язані з його розвитком як фахівця, а також постійний діалог і спільне 
вирішення виробничих питань. Це, у свою чергу, передбачає в наставників 
здатність і бажання пояснювати й навчати, обов’язковою складовою яких є само 
оцінювання та самоаналіз.

На думку опитаних педагогів, у більшості з них на високому рівні 
сформовані мотиваційно-ціннісний і особистісний компоненти готовності, на 
середньому -  когнітивний і діяльнісний. Отже, згідно з отриманими даними, 
особливої уваги потребувало поглиблення знань педагогів щодо аналізу 
нормативно-правової бази, котра регламентує здійснення професійної 
підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання, реалізації 
методики організації цієї форми для професійної підготовки кваліфікованих 
робітників і технології розвитку соціального партнерства в закладі професійної 
освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти, а також методів, прийомів і 
технологій навчання, доцільних для використання під час здійснення дуальної 
форми здобуття освіти та визначення умов її успішного здійснення. Крім того, 
респонденти визнали необхідність у здобутті вмінь проектувати освітньо- 
виробниче середовище закладу професійної освіти в умовах дуальної форми 
здобуття освіти та моделювати методичну систему професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми здобуття 
освіти.

Саме ці аспекти й було враховано під час розроблення програми та 
проведення тренінг-курсу «Організація професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти», проведення 
циклу тренінгів («Нормативно-правова та навчально-плануюча документація, 
що регламентує планування, організацію, реалізацію та контроль професійної 
підготовки кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти»; 
«Методика організації дуальної форми навчання для професійної підготовки 
кваліфікованих робітників»; «Методика організації дуальної форми навчання на 
виробництві здобувачів професійної освіти»; «Технологія розвитку соціального 
партнерства у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах 
дуальної форми здобуття освіти. Дорожня карта для роботодавців»; 
«Зарубіжний досвід дуальної системи професійної освіти і навчання»; «Сучасні 
моделі самоврядування у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників в 
умовах дуальної форми здобуття освіти»; «Основи професійної педагогіки»; 
«Методична система професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників з елементами дуальної форми здобуття освіти»; «Проектування 
освітньо-виробничого середовища закладу професійної освіти в умовах 
дуальної форми здобуття освіти») та підготовки методичних рекомендацій для 
педагогічних працівників закладів професійної освіти в яких упроваджується
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дуальна форма навчання. У методичних рекомендаціях викладено матеріали, що 
дадуть змогу педагогічним працівникам закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти з’ясувати суть дуальної форми навчання, вивчити методичні 
аспекти організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників за дуальною формою здобуття освіти.

На III (узагальнювальному) етапі експерименту (січень 2022 р. -  
грудень 2022 р.) завершувалася реалізація програми експериментальних заходів з 
організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за 
дуальною формою здобуття освіти, здійснювалося оцінювання якості 
сформованого освітньо-виробничого середовища в експериментальних ЗП(ПТ)0. 
На початку формувального етапу експерименту відносна більшість педагогів 
зазначила максимально високий рівень таких параметрів середовища ЗП(ПТ)0 як 
соціальна активність, мобільність і домінантність. Педагоги визнали соціальну 
значущість продуктивності освітньо-виробничого середовища для суспільства, 
що відповідає затребуваності дуальної системи освіти і навчання в Україні. 
Високу здатність освітньо-виробничого середовища до органічних еволюційних 
змін, у контексті взаємин із середовищем існування, що свідчить про активні 
зміни, пов’язані з впровадженням елементів дуальної форми навчання в 
українських ЗПО. Значущість середовища як однієї з основних цінностей для 
суб’єктів освітнього процесу, що підтверджує їхню вмотивованість у створенні 
такого середовища.

Після проходження тренінг-курсу «Організація професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» та 
детального вивчення відповідних методичних рекомендацій педагогічними 
працівниками ЗП(ПТ)0, залучених до експерименту, було виявлено дієві 
позитивні зрушення у значеннях параметрів якості освітньо-виробничого 
середовища цих закладів (поширення, інтенсивність, усвідомленість, 
узагальненість, домінантність, мобільність).

У 2022 р. спільно з різними партнерськими інституціями було проведено 
низку заходів: International Scientific and Practical Conference «SCIENCE IN THE 
ENVIRONMENT OF RAPID CHANGES» in Brussels, Belgium (06.09-08.09.2022); 
VI міжнародна конференція педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 
2022: Виклики і перспективи в умовах турбулентності світу (31.10.2022); Курс 
«Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти (18.03.11-18.06.2022); XVI Всеукраїнська науково- 
практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і 
навчання» (29 квітня, 17-20 травня 2022) та ін.

Узагальнюючі висновки і рекомендації, підготовлені у 2022 р., були 
оприлюднені в ході всеукраїнського круглого столу «Досвід впровадження 
дуальної форми здобуття професійної освіти» (21.11.2022 р.).
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Учасниками експерименту було підготовлено й оприлюднено доповіді з 
представленням досвіду організації професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти:

Животова С. Г. «Методика підготовки кваліфікованих робітників 
машинобудівної галузі за дуальною формою освіти»

Семенова Л. О. «Підсумки роботи експериментального педагогічного 
майданчика з проблеми впровадження дуальної форми здобуття освіти»

Болбат С. Ю. «Результати впровадження дуальної форми здобуття освіти в 
Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцей 
імені І. Г. Боровенського»

Білоконенко С. П. та Андреева О. В. «Дуальність професійної освіти - 
основний вектор професійної компетентності»

Добруха М. М. «Особливості професійної підготовки майбутніх 
офіціантів за дуальною формою освіти»

ГончарЛ. В. «Особливості підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників за дуальною формою освіти в Німеччині»

Болдескул В. Д. «Особливості професійної підготовки фахівців морських 
професій з використанням елементів дуальної форми навчання»

Кокотович Д. М. «Переваги та недоліки дуальної форми професійної 
підготовки кваліфікованих робітників для сфери послуг»

Ємильянов В. М. «Професійна компетентність майстра виробничого 
навчання як складова впровадження елементів дуальної форми навчання у 
ОВПУ МТС»

Андрієнко А. М. «Викладання предмету «Облік, калькуляція, звітність» в 
сучасних умовах виробництва в групах дуальної форми навчання»

Березова Т. В. «Дуальна система навчання в групах за професією кухар 
судновий»

Ліпінчук С. С. «Дуальна система освіти як основа підготовки офіціантів» 
Наливайко Л. С. та Тульба Л. П. «Дуальна система освіти: два в одному» 
Петренко В. І. «Напрацювання та перспективи дуального навчання» 
Садовська О. Д. «Викладання предмету «Устаткування в закладах 

ресторанного господарства» в групах дуальної форми навчання»
Алябьева Л. Г. «Дуальна система навчання, як засіб удосконалення 

освітнього процесу в навчальному закладі»
Коваленко Т. П. «Розробка лабораторно-практичних завдань з предмету 

«Інформаційні технології» для учнів груп з елементами дуальної форми 
навчання»

Боднар О. М. «Методи викладання іноземної мови за професійним 
спрямуванням при дуальній формі навчання в ЗП(ПТ)0

Г роза Л. М. «Використання сучасних автентичних матеріалів на уроках 
німецької мови в дуальних групах ОВПУ МТС».
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Учасниками експерименту опубліковано низку наукових праць за темою 
експериментальної діяльності:

Кулалаєва, Н., & Гайдук, О. (2022). Забезпечення якості професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми 
навчання: європейський досвід. Professional Pedagogics, 1(24), 71-80.
https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.71-8Q.

Гончар, Л. (2021). Розвиток дуальної освіти Німеччини в історичному 
контексті. Professional Pedagogics, 1(22), 32—40. https://doi.org/10.32835/2707- 
3092.2021.22.32-40.

Стрілець, О. (2021). Педагогічні умови професійної підготовки 
кваліфікованих робітників машинобудівної галузі за дуальною формою 
освіти. Professional Pedagogics, 2(23), 19-26. https://doi.org/10.32835/27Q7-
3092.2021.23.19-26.

Кулалаєва, Н., & Гайдук, О. (2021). Методична система професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми 
навчання .Professional Pedagogics, 1(22), 96-103. https://doi.org/10.3283 5/2707- 
3092.2021.22.96-103.

Кулалаєва, Н. В. (2020) Педагогічні умови впровадження елементів дуальної 
форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників 
In: Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали II 

Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р.) Глухівський 
НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів. С. 169-171. URL : https://lib.iitta.gov.ua/721370/

Гайдук Ольга. (2020) Чинники обрання навчання за дуальною формою 
професійної освіти: досвід Німеччини. Науково-методичне забезпечення
професійної освіти і навчання: збірник матеріалів XIV звітної Всеукраїнської 
науково-практичної конференції. Київ : ІПТО НАПН України. С. 338-341. URL : 
https://ivet.edu.ua/component/k2/item/1047-naukovometodvchne-zabezpechennya- 
profesiynoyi-osvitv-i-navchannya.

Дрозіч Ірина (2020) Дуальна форма навчання -  основа сучасної професійної 
(професійно-технічної) освіти. Науково-методичне забезпечення професійної 
освіти і навчання: збірник матеріалів XIV звітної Всеукраїнської науково- 
практичної конференції. Київ : ІПТО НАПН України, 2020. С. 358-361. URL : 
https://ivet.edu.ua/component/k2/item/1047-naukovometodychne-zabezpechennya- 
profesiynoyi-osvity-i-navchannya.

Шимановський Марк (2020) Німецький досвід професійної підготовки 
майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання. Науково- 
методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів XIV 
звітної Всеукраїнської науково-практичної. Київ : ІПТО НАПН України, 2020. 
С. 397-400. URL : https://ivet.edu.ua/component/k2/item/1047-naukovometodychne- 
zabezpechennya-profesiynovi-osvity-i-navchannya.
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Кулалаєва, H. В. (2020) Проектування освітньо-виробничого середовища 
закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми 
навчання. In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: 
збірник матеріалів XIV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 
м. Київ. С. 81-84. URL : https://lib.iitta.gov.ua/721371/.

Кулалаєва, Н., ГоменюкД. (2020) Технологія розвитку соціального 
партнерства в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах 
дуальної форми навчання. Професійна педагогіка. № 3 (20). URL :
https://imls.ivet.edu.Ua/index.php/l/article/view/581/655.

Герлянд, T. М. (2020) Професійна підготовка майбутніх кваліфікованих 
робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на модульно- 
компетентнісній основі. Професійна педагогіка. URL : 
https://imls.ivet.edu.Ua/index.php/l/article/view/494/565.

Герлянд, T. М. (2020) Модульно-компетентнісний підхід до професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг та закладів 
громадського харчування. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і 
навчання: збірник матеріалів XIV звітної Всеукраїнської науково-практичної 
конференції. Київ : ІПТО НАГІН України, 2020. С. 342-345. URL : 
https://ivet.edu.ua/component/k2/item/1047-naukovometodychne-zabezpechennya- 
profesivnovi-osvitv-i-navchannya.
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діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього 
фахівця (НПК-2019) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 
Суми : ФОП Цьома С.П. Ч. 2. С. 138-139.
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the education of sustainable development. International Journal o f  Pedagogy, 
Innovation and New Technologies. 6(2), s. 104-115.
DOI: 10.5604/01.3001.0013.6847. GICID: 01.3001.0013.6847. [in English]. URL : 
https: //lib, і itta. gov, ua/721363/

Кулалаєва, Наталя Валеріївна, Романова, Ганна Миколаївна and Романов, 
Л.А. (2019) Організаційні засади дуальної форми навчання в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти In: Професійне становлення
особистості: проблеми і перспективи: тези доп. X міжнар. наук.-практ. конф. (м. 
Хмельницький, 7-8 листоп. 2019 р.) ХНУ, м. Хмельницький, Україна, стор. 147- 
MS. URL : https://lib.iitta.gov.ua/721369/

https://lib.iitta.gov.ua/721371/
https://imls.ivet.edu.Ua/index.php/l/article/view/581/655
https://imls.ivet.edu.Ua/index.php/l/article/view/494/565
https://ivet.edu.ua/component/k2/item/1047-naukovometodychne-zabezpechennya-profesivnovi-osvitv-i-navchannya
https://ivet.edu.ua/component/k2/item/1047-naukovometodychne-zabezpechennya-profesivnovi-osvitv-i-navchannya
https://imls.ivet.edu.Ua/index.php/l/article/view/581/655
https://lib.iitta.gov.ua/721369/


14

Таким чином, мети експерименту досягнуто, гіпотезу підтверджено. 
Визначені завдання експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною 
формою здобуття освіти», що реалізовувались на базі ДПТНЗ «Дніпровський 
центр професійно-технічної освіти», ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище 
професійне училище», ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського 
туристичного сервісу», ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище 
будівництва», ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцеї імені
І. Г. Боровенського» та Науково-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Запорізькій області виконано в повному обсязі.
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