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DUAL EDUCATION AS A MEANS OF EFFECTIVE COMBINATION THEORY AND PRACTICE

У статті визначено основні аспекти організації дуальної форми здобуття освіти в Україні. ПроаналізоB

вано моделі організації системи дуальної освіти в провідних країнах світу. Визначено, що саме дуальна

форма може стати вирішенням проблем сьогодення у взаємовідносинах між навчальним закладом, здоB

бувачем освіти та роботодавцем. Метою статті є визначення переваг та недоліків дуальної освіти для всіх

учасників її організації. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики використано: структурB

ний метод; порівняльний аналіз; абстрактноBлогічне узагальнення. Результати. Здійснено аналіз сутності

дуальної освіти, можливих моделей її організації, а також виявлено переваги та недоліки цієї форми здоB

буття освіти. Доведено, що впровадження дуальної форми здобуття освіти у є запорукою підвищення

якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Здобувачі дуальної форми освіти мають

більше шансів отримати своє перше робоче місце після здобуття освіти. Заклади вищої освіти підвищать

свою конкурентоздатність на ринку освітніх послуг, адже під час організації дуальної освіти відбудеться

оновлення навчальних планів, які будуть пристосовані до потреб суб'єктів господарювання. Установи та

організації, що співпрацюватимуть із закладами вищої освіти в межах організації дуальної форми наB

вчання, підвищать свій імідж та рейтинг серед споживачів як передові осередки, що підтримують проB

гресивні форми навчання. Практична значимість: отримані результати можуть бути використані заклаB

дами вищої освіти, суб'єктами господарювання та здобувачами освіти в разі залучення до дуальної форB

ми здобуття освіти.

Object. The article is devoted to identify the main aspects of the organization of the dual form of education in

Ukraine. Methods. To solve this scientific problem applied: structural method; comparative analysis of empirical

data; abstractBlogical generalization. Models of organization of the dual education system in the leading countries

of the world are analyzed. Results. The author determines that the dual form can be the solution of today's problems

in the relationship between the school, the student and the employer. Applicants for dual education are guaranteed

to get their first job, which will eventually help stop the departure of qualified personnel from Ukraine abroad.

Higher education institutions will increase their competitiveness in the market of educational services, as the

organization of dual education will update the curricula, which will be adapted to the needs of business entities.

Enterprises that will cooperate with higher education institutions within the organization of dual education will

certainly increase their image and rating among consumers as advanced enterprises that support progressive

forms of education. Final Conclusions. Dual education is undoubtedly an advanced form of education.In order to

consolidate the relationship between the subjects of the dual form of higher education in the legal field, it is

necessary to develop standard agreements, which should clearly define the rights and obligations of the

parties.Among the advantages of dual education are the following: coordination of the content of work programs
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Освіта є основою інтелектуального, духовного,

фізичного і культурного розвитку особистості, її успі$
шної соціалізації, економічного добробуту, запорукою
розвитку суспільства, об'єднаного спільними цінностя$
ми і культурою, та держави.

Згідно із ст.17 Закону України "Про освіту": "Ме$
тою вищої освіти є здобуття особою високого рівня нау$
кових та/або творчих мистецьких, професійних і загаль$
них компетентностей, необхідних для діяльності за пев$
ною спеціальністю чи в певній галузі знань", при цьому
згідно із ст. 9 цього ж Закону, передбачаються наступні
форми здобуття освіти: інституційна (очна (денна, веч$
ірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна
(екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патро$
наж, на робочому місці (на виробництві); дуальна [1].

Водночас ринок освітніх послуг у сучасній Україні
функціонує переважно сам по собі, майже не взаємодіє
із ринком праці [2].

Враховуючи проблеми, з якими стикаються випуск$
ники ЗВО (вимоги до наявності досвіду роботи за фа$
хом зі сторони роботодавця, відсутність системи цент$
ралізованого і гарантованого розподілу випускників),
роботодавці (прийом на роботу випускників, теоретичні
знання яких не підкріплені грунтовними практичними
навичками), та держава загалом (масовий виїзд моло$
дих фахівців за кордон), вважаємо що наукові дослід$
ження стосовно дуальної форми здобуття освіти є до$
волі актуальною темою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Терміни "дуалізм", "дуальний", "дуальність" (від лат.

dualis — подвійний) досить широко застосовуються в
різних галузях знань (філософії, політології, економіці,
соціальних та природничих науках). Дуальна освіта ви$
значається як така, що поєднує навчання у навчально$
му закладі та на підприємстві.

Дуальність як методологічна характеристика про$
фесійної освіти передбачає узгоджену взаємодію осві$
тньої та виробничої сфер з підготовки кваліфікованих
кадрів певного профілю в межах організаційно$
відмінних форм навчання [3]. Основне завдання впро$
вадження елементів дуальної форми навчання — усу$
нути основні недоліки традиційних форм і методів на$
вчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати
розрив між теорією і практикою, освітою й виробницт$
вом і підвищити якість підготовки кваліфікованих
кадрів, ураховуючи вимоги роботодавців у межах но$
вих організаційно$відмінних форм навчання [4].

Дуальна форма здобуття освіти — це спосіб здобут$
тя освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у за$
кладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприє$
мствах, в установах та організаціях для набуття певної
кваліфікації, як правило, на основі договору про
здійснення навчання за дуальною формою здобуття
освіти [5].

Дуальна форма професійної освіти — це освітній
процес, що поєднує практичне навчання з частковою
зайнятістю на виробництві та навчання в традиційному
освітньому закладі. Подібна форма професійної освіти
представляє собою механізм тісної взаємодії держави,
роботодавців, профспілок і різних громадських об'єд$

between the educational organization and employers; obtaining a set of competencies that meet the requirements

of the modern economy in general and employers in particular; the possibility of mastering an individual set of

additional competencies on the basis of a variable part of the educational program; training on modern material

and technical base, which has production; the formation of clear and unambiguous descriptions of professional

competencies of a particular profession; reduction of terms of adaptation of graduates on production.

Ключові слова: освіта, дуальна освіта, дуальність, форми здобуття освіти, методи здобуття освіти.
Key words: education, dual education, duality, forms of education, methods of obtaining education.

нань з підготовки висококваліфікованих кадрів відпо$
відно до потреб ринку праці [6, с. 9—11].

У праці "Дослідження про природу і причини багат$
ства народів" (1776 рік) Адам Сміт підкреслював, що си$
стеми учнівства і наставництва в дуальном навчанні не$
обхідно вважати традиційними методами професійно$
го навчання на робочому місці, тому що працюючи по$
руч з майстром, молоді робітники вивчали ази професії
[7].

У дуальній моделі створюються умови для залучен$
ня підприємств до процесу підготовки кадрів, зокрема
ідеться про значні витрати, пов'язані з підготовкою
фахівців [8].

У широкому розумінні поняття "дуальне навчання"
використовується для опису європейських універси$
тетських програм, що поєднують університети й
підприємства, щоб створити нові можливості для на$
вчання на робочих місцях [9].

Дуальна освіта — це повноцінне виконання обо$
в'язків, отримання заробітної плати і паралельне здо$
буття знань [10].

Автор Кушнірецька наполягає, що впровадження в
професійну підготовку кваліфікованих робітничих
кадрів елементів дуальної форми навчання створить
передумови для якісної підготовки конкурентоспро$
можних фахівців [11].

У статті [12] досліджено сучасний стан взаємо$
зв'язку освіти та ринку праці, визначено сучасні вимоги
ринку праці до випускника закладу вищої освіти, окрес$
лено основні напрями діяльності відповідних суб'єктів
із метою реалізації діалогу ринку освіти й ринку праці,
зокрема розвиток дуальної форми навчання.

Формалізована корпорація між організаціями та
державою з метою забезпечення достатньої кількості
Здобувачів робочими місцями є шляхом вперед, вважає
науковець у статті [13].

Потрібні фахівці, які можуть тримати баланс між
теорією та практикою, з досвідом роботи в мультидис$
циплінарному стані, здатні до командної роботи та з
комунікативними навичками [14].

Науковець з Мексики наголошує на необхідності
попереднього навчанняі наставників, що будуть навча$
ти студентів на робочих місцях [15].

Впровадження дуальної форми здобуття освіти у є
запорукою підвищення якості підготовки фахівців з ура$
хуванням вимог роботодавців. Обгрунтовано, що дуаль$
на форма здобуття освіти передбачає використання най$
новіших наукових досягнень, інноваційних розробок і
технологій не лише університетської науки і виробниц$
тва, а й досягнень академічної науки [16].

Дуальна модель навчання передбачає залучення
підприємств до процесу підготовки кадрів, які йдуть на
досить істотні витрати, пов'язані з навчанням праців$
ників, бо добре знають, що витрати на якісну професій$
ну освіту є надійним капіталовкладенням в майбутнє
розвиток компанії. Водночас вони стають зацікавлени$
ми не тільки в результатах навчання, але і в змісті на$
вчання, його організації [17].

Впровадження дуальної системи освіти потребує
розширення кількості закладів освіти з підготовки
кадрів за професіями, в яких є потреба відповідно до
стратегій розвитку регіонів [18]. Саме такий вид підго$
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товки дозволяє студенту розкритися, проявити свої
знання, розвинути в собі креативне мислення, навчити$
ся планувати свою діяльність і домагатися очікуваних
результатів [19].

Дуальність як методологічна характеристика про$
фесійної освіти, за словами Хеберта Баумана, передба$
чає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфе$
ри з підготовки спеціалістів певного профілю в рамках
організаційно відмінних форм навчання [20].

Створення гармонійних стосунків між вищою шко$
лою та потребами на ринку праці дасть можливість не
тільки забезпечити високий рівень кваліфікації випус$
кника, зекономити кошти підприємству, а й водно$
час підвищити рівень працевлаштування майбутніх про$
фесіоналів і зробити їх більш спроможними на ринку
праці [21].

Для студентів дуальна освіта надає гарні шанси пра$
цевлаштування та подальшої кар'єри за отриманою
спеціальністю, оскільки навчання за дуальною системою
максимально наближене до запитів роботодавців. До$
сягається висока мотивація в отриманні не тільки знань,
але і умінь, професійних навичок та компетенцій. Сту$
денти, закріплені за робочим місцем, працюють не тільки
з текстами, але і з виробничими ситуаціями. За таких
умов студенти перестають бути пасивними споживача$
ми навчальної інформації і навчаються свідомо та заці$
кавлено. Дуальне навчання сприяє успішній адаптації
молодих людей до виробничих відносин та дорослого
життя в цілому [22, с. 67—68].

Особливості дуального навчання від традиційного
наводить науковець Дернова. По$перше, дуальне на$
вчання зосереджено навколо рефлексії щодо робочої
практики; це не просто опанування набором технічних
навичок, але критичне мислення і навчання через досвід.
По$друге, модель дуального навчання розглядає навчан$
ня як результат дії і рішення проблем у робочому сере$
довищі, і, таким чином, зосереджена навколо живих
проектів і проблем [23].

Згадуючи про постійне оновлення сучасних техно$
логій на виробництві та недостатньої матеріально$тех$
нічної бази в ЗВО, автори в [24] теж наголошують на
актуальності впровадження дуальної освіти в України
та діляться першим позитивним досвідом від застосу$
вання цієї форми навчання.

Соціально$економічні зміни у сучасному суспільстві
потребують таких трансформацій у системі вищої осві$
ти, що покращують якість підготовки фахівців [25].

Дуальна форма здобуття вищої освіти взаємопов'я$
зана з тенденціями розвитку суспільства та потребами
ринку праці у висококваліфікованих кадрах [26, с. 284].

Проблема дуального навчання в університетах інших
країн посідає одну з провідних позицій. Це підтвер$
джують роботи відомих європейських дослідників,
як$от: Д. Бауд, Дж. Бреннан, Дж. Гарнетт, І. Каннінгем,
К. Костлі, Б. Літтл, І. Ніксон, Дж. Релін, Н. Соломон,
Б. Уокмен та інші.

Науковці І. Андрейців [27], В. Вем'ян [28], С. Драж$
ниця [29], О. Костюченко [30], К. Яковенко [31], О. Кор$
кіна [32] у своїх дослідженнях досвіду інших країн сто$
совно впровадження дуальної освіти, доходять виснов$
ку про позитивний вплив цієї форми освіти та надають
рекомендації щодо успішного впровадження дуальної
освіти в українських ЗВО.

МЕТА СТАТТІ
Робота присвячена визначенню основних аспектів

організації дуальної форми здобуття освіти в Україні
на підставі аналізу діяльності системи дуальної освіти в
інших країнах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вперше про впровадження системи дуальної освіти
для підготовки фахівців в Україні зазначається в Наказі

Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 р.
№ 298 "Про проведення дослідно$експериментальної
роботи за темою "Професійна підготовка кваліфікова$
них робітників з використанням елементів дуальної си$
стеми навчання" на базі закладів професійнотехнічної
освіти" [33].

Розпорядженням Кабінету Міністрів від 19 вересня
2018 р. № 660$р. затверджено Концепцію підготовки
фахівців за дуальною формою здобуття освіти [5]. Ця
Концепція грунтується на німецькому досвіді дуальної
форми здобуття освіти. В період 2020—2023 роки Кон$
цепція передбачає створення кластерів дуальної освіти
на базі конкурентоспроможних закладів освіти та заін$
тересованих роботодавців — підприємств, установ,
організацій, у тому числі, тих, що належать до сфери
управління органів державної влади.

Під дуальною формою здобуття професійної осві$
ти розуміється спосіб здобуття професійної освіти, що
передбачає поєднання навчання осіб (далі — Здобувачі
освіти) у Закладах освіти з навчанням на робочих місцях
на підприємствах, в установах та організаціях для на$
буття відповідної кваліфікації, як правило, на основі
договору.

Дуальна форма здобуття освіти спрямовується на
адаптацію здобувача освіти до першого робочого місця,
що відповідає його освітній спеціальності та кваліфі$
кації.

При організації освітнього процесу за дуальною
формою здобуття професійної (професійно$технічної)
освіти обов'язково підписується тристоронній Договір,
який враховує права та обов'язки трьох сторін: здобу$
вача, закладу освіти та суб'єкта господарювання. Серед
ключових моментів можна виокремити наступні:

Заклад освіти зобов'язаний: надавати Здобувачу
освіти освітню послугу на рівні відповідного стандарту
професійної (професійно$технічної) освіти; надавати
Суб'єкту господарювання погоджені з ним освітні про$
грами; призначати майстрів виробничого навчання (аси$
стентів майстра виробничого навчання), відповідальних
за організацію і виконання освітньої програми Здобу$
вачами освіти; спільно із Суб'єктом господарювання
розробляти графік навчання за дуальною формою здо$
буття освіти;

Суб'єкт господарювання зобов'язаний: призначати
Здобувачу освіти наставника (працівник Суб'єкта гос$
подарювання, який передає набутий досвід та знання
Здобувачам освіти під час практичної підготовки та
сприяє адаптації Здобувача освіти до робочого місця),
при цьому на роботах із підвищеною небезпекою за на$
ставником може бути закріплено не більше одного Здо$
бувача освіти. Суб'єкт господарювання має право відбо$
ру Здобувачів освіти для проходження практичної
підготовки на робочому місці за дуальною формою здо$
буття освіти.

Здобувач освіти зобов'язується досягти резуль$
татів навчання, передбачених стандартом професійної
(професійно$технічної) освіти. Здобувач освіти має
право обирати місце для проходження практичної
підготовки відповідно до переліку Суб'єктів господа$
рювання, які уклали договори про співпрацю із Закла$
дом освіти. Здобувачі освіти можуть включатися до
штатного розпису працівників Суб'єктів господарю$
вання під час здобуття професійної освіти за дуальною
формою, у разі укладення строкових трудових дого$
ворів. Здобувачі освіти отримують заробітну плату
(крім зареєстрованих безробітних), іншу грошову ви$
нагороду та види матеріального заохочення під час
практичної підготовки на робочому місці Суб'єкта гос$
подарювання. Здобувач освіти веде щоденник, який
включає поточні записи щодо виконання графіку освіт$
нього процесу, набуття професійних і ключових ком$
петентностей, визначених освітньою програмою/
стандартом професійної освіти, результати поточно$
го оцінювання результатів навчання.
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План заходів з реалізації Концепції підготовки
фахівців за дуальною формою здобуття освіти, затвер$
джений розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 214$р. передбачає наступні орга$
нізаційні заходи: розробку комплексу методичного за$
безпечення для підготовки Здобувачів професійної
(професійно$технічної), фахової передвищої та вищої
освіти за дуальною формою; розробку та апробацію
освітніх програм і навчальних планів в закладах профес$
ійної (професійно$технічної), фахової передвищої та
вищої освіти за дуальною формою здобуття освіти; на$
вчання, стажування науково$педагогічних працівників
закладів освіти на підприємствах; реалізацію пілотних
проектів; створення кластерів дуальної освіти на базі
конкурентоспроможних закладів освіти та зацікавлених
роботодавців; інформування населення про позитивний
досвід підготовки кадрів за дуальною формою здобут$
тя освіти; моніторинг працевлаштування випускників,
які здобули освіти за дуальною формою [34].

Потрібно підкреслити, що діючі державні освітні
стандарти припускають в кращому випадку рівне
співвідношення теоретичного і практичного навчання,
хоча актуалізація професійних компетенцій вимагає
превалювання практико$орієнтованих форм. Окрім
умов організації дуального навчання, вважаємо за доц$
ільне провести оглядовий аналіз існуючих моделей, що
використовуються у різних країнах світу при застосу$
ванні дуальної форми здобуття освіти [35]:

1. Модель ринку.
Застосовується на практиці у Великобританії, ха$

рактеризується невеликим прямим впливом держави
[36]. В основному, саме ринкові сили визначають освіту
кваліфікованої робочої сили. Навчання проводиться на
конкретному підприємстві, при цьому зміст навчання
визначається конкретним завданням. Вважаємо, що за
такої моделі навчання Здобувач отримує занадто вузь$
кий кваліфікаційний профіль, який може стати стриму$
ючим фактором для нього у майбутньому при пошуку
нового місця роботи.

2. Модель, що контролюється державою.
Ця модель широко застосовується у Франції, де

змістом навчання та регулюванням повністю опікуєть$
ся державою. Система дуального освіти у Франції
відкриває учням дорогу до всіх професійних сертифі$
катів, що зареєстровані в національному каталозі про$
фесійних кваліфікацій. Уклавши контракт на учнівство
(від 1 до 3 років), молоді люди мають такий же статус і
права, як і інші співробітники підприємства, а також
отримують зарплату. Навчання проходить як на робо$
чому місці, так і в навчальному центрі для учнів. Систе$
ма регулюється національним законодавством, регіо$
нальними радами, політичними установами і соціальни$
ми партнерами, які здійснюють керівництво центрами
підготовки. Фінансується навчання з трьох джерел: від
держави, яке звільняє підприємства від внесків робото$
давців на суму зарплати кожного учня, регіональних рад
(бонуси за наймом, субсидії на навчання) та компаній
(податок на навчання).

Урядом Франції було прийнято різні заходи для роз$
витку альтернативного навчання. Наприклад, введена
мінімальна квота на учнівські контракти для компаній.
Компанії з кількістю співробітників більше ніж 250, по$
винні надати 5 % контрактів для учнів альтернативного
освіти [37].

3. Кооперативний режим.
Ця модель використовується в Німеччині. Тут діє

принцип подвійної освіти (навчання плюс робота на кон$
кретному робочому місці).

М.Г. Дернова, досліджуючи Європейський досвід
дуальної освіти, зазначає, що у німецьких університе$
тах розрізняють 3 усталені дуальні моделі [38, с. 142]:

1. Вища освіта інтегрована з професійною освітою:
містить в собі класичну вищу освіту з практичною про$
фесійною. Умовою навчання за цією моделлю є атестат

про середню або середню фахову освіту, а також угода
з підприємством.

2. Вища освіта інтегрована з професійною діяль$
ністю: розрахована на тих, хто має завершену профес$
ійну освіту або багаторічний досвід роботи за будь$якою
спеціальністю. Навчання припускає продовження про$
фесійної діяльності, якщо вона змістовно пов'язана з
напрямом навчання. Обов'язковою є тристороння уго$
да між університетом, студентом і підприємством.

3. Вища освіта інтегрована з виробничою практикою:
передбачає проходження тривалої практики на
підприємстві. Умовою прийому на цю модель освіти є
атестат про середню або середню фахову освіту.

У статті [39] теж окреслено моделі дуальної освіти,
що функціонують у закладах вищої освіти різних країн
світу:

1. Вища освіта інтегрована з тривалою виробничою
практикою студента на підприємстві. Навчання сту$
дентів відбувається за схемою: теоретичний цикл та
формування теоретичний знань, елементарних вмінь та
навичок відбувається у закладі освіти, а формування
складних комплексних вмінь та навичок — на робочих
місцях.

2. Модель дуального консорціуму. Така модель
включає теоретичну (дистанційну) частину навчання на
основі інтернет$технологій та практичну складову, що
відбувається на виробництві. Теоретичне навчання
відбувається ввечері, одержання практичних навичок та
вмінь вдень. Реалізація такої моделі дуальної освіти
дозволяє скоротити термін навчання.

3. Вища освіта інтегрована з професійною діяльні$
стю. Навчання за цією моделлю передбачає переквалі$
фікацію спеціалістів за спорідненими спеціальностями,
забезпечує безперервність освітнього процесу.

4. Сендвіч$освіта передбачає чергування періодів
теоретичного та навчально$виробничого (виробничо$
го) навчання. Теоретична частина такого навчання
відбувається у закладі освіти, тоді як навчально$вироб$
нича чи виробнича — на дуальних підприємствах, в ус$
тановах чи організаціях. Сендвіч$освіта — це іннова$
ційна форма навчання, здебільшого на бакалавраті,
освітній процес здійснюється протягом 4 років, з них 3 ро$
ки студент навчається у закладі вищої освіти та 1 рік —
в університеті іншої країни або стажується на під$
приємстві.

5. Коопероване навчання широко практикується у
навчальних закладах США та Канади. Підготовка спе$
ціалістів визначає кооперацію закладу вищої освіти та
підприємства, на якому відбувається практична складо$
ва навчання. Кооперована освіти була запроваджена у
Німеччині в якості моделі навчання інтегрованого з ро$
ботою [40]. Сьогодні у Німеччині діють програми на$
вчання у різних галузях, найбільше в інженерії — 39%,
економіці — 32%. Суміжне навчання на виробництві
дозволяє підготувати висококваліфіковані кадри [41].

Дуальна система професійної освіти відіграє важ$
ливу роль в успішному економічному розвитку Німеч$
чини [42].

На думку професора Х. Крамера, економіка Німеч$
чини орієнтована на експорт, і однією з її сильних сторін
є високоякісна високотехнологічна продукція. Але для
її отримання потрібні висококваліфіковані робітники,
підготовка яких забезпечується в рамках дуальної сис$
теми [43].

На федеральному рівні в Німеччині прийнято Закон
"Про професійну освіту", "Ремісниче укладення", "Ди$
ректива про придатність інструкторів", які регулюють
взаємовідносини учня з підприємством і освітньою ус$
тановою.

Враховуючи, що Німеччина є "піонером" у запровад$
женні дуальної форми здобуття освіти, вважаємо за
доцільне більш повно охарактеризувати систему навчан$
ня в цій країні та зробити акцент на досвіді підготовки
поліцейських.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/202162

Підготовка співробітників правоохоронних органів
у Німеччині здійснюється, як правило, в поліцейських
школах (центрах підготовки співробітників поліції).
Існують і коледжі поліції (академії), де готують офіцерів
поліції. Незважаючи на те, що програми підготовки по$
ліцейських можуть відрізнятися в кожному окрузі,
принцип дуальності є спільним для всіх.

Так, наприклад, підготовка співробітників поліції
Гамбурга здійснюється за спеціалізацією діяльності
портової та кримінальної поліції і загалом займає
2,5 роки. Основною метою Програми навчання
поліції Гамбурга є: навчання та розвиток особис$
тості, сприяння побудові кар'єри Здобувача. Теоре$
тична підготовка включає вивчення таких дисциплін:
кримінальне та кримінально$процесуальне право,
філософія, деліктне право, професія поліцейського,
доктрина поліції, судово$медична експертиза, за$
гальне адміністративне (поліцейське право), Закон
про застосування зброї, Закон про державні послу$
ги, громадянське право, навколишнє середовище,
політика. Поліцейські вивчають дві мови — німець$
ку та англійську.

Організація навчальної
діяльності в Німеччині на 1 році
навчання включає 31 тиждень те$
оретичного курсу. Після закін$
чення першого курсу прово$
диться десятитижневий тренінг
в навчальному центрі та п'яти$
тижнева практична підготовка в
районних відділеннях поліції.
На другому курсі передбачаєть$
ся теоретична підготовка трива$
лістю 35 тижнів. При цьому ча$
стка практичної складової в на$
вчанні збільшується до 15 тиж$
нів.

Навчання на третьому курсі
починається з практичної підго$
товки в районних відділеннях
поліції і становить 12 тижнів.
Теоретична підготовка передба$
чена в середині навчання і ста$
новить 15 тижнів. Потім Здобу$
вачі проходять тренінг (6 тиж$
нів), практичні заняття (6 тиж$
нів) у навчальному центрі та
практичні заняття у вигляді
підсумкової практики (4 тижні).

У середньому практична
складова навчання в Німеччині
за програмами підготовки
фахівців 1$го базового рівня
(основного, що дозволяє пра$
цювати в поліції) за три роки
становить близько 40 %. У
Німеччині з фахівцями, які до$
сягають високих показників у
службовій діяльності, а також є
найбільш підготовленими і здат$
ними до педагогічної діяльності
співробітниками, укладають
контракт на чотири роки. Рівень
відповідності викладача вимо$
гам, що пред'являються до педа$
гогічних кадрів, визначають
фахівці навчального центру: ви$
являють таких фахівців, органі$
зовують з ними заняття з мето$
дики викладання дисциплін. Пе$
редбачена можливість продов$
ження контракту з викладачем
максимум ще на 1 рік. Таким чи$
ном, термін перебування викла$

дача в навчальному центрі максимум становить 5 років.
Після цього він повертається до підрозділу, з якого був
направлений в навчальний центр. Тобто викладач чітко
усвідомлює, що через певний період йому необхідно
буде повернутися в той підрозділ, з якого він прибув, і
перебувати в освітній організації до закінчення своєї
служби він не зможе [44; 45]. У таких умовах педагогічні
кадри намагаються проявити себе якнайкраще, постійно
підвищують рівень майстерності, внаслідок чого вигра$
ють і Здобувачі освіти, і роботодавці. Отже, маючи
інформацію про позитивний досвід впровадження ду$
альної освіти в провідних країнах світу, вважаємо, що в
українських закладах вищої освіти є всі підстави для
проведення відповідних реформ в освіті.

Підкреслимо, що дуальна освіта є засобом профес$
ійної соціалізації молоді, оскільки надає їй найкращі
можливості для отримання кваліфікації. Вона є основ$
ним джерелом формування молодої генерації кваліфі$
кованих робітників і завдяки тісному зв'язку зі сферою
праці забезпечує оптимальний старт трудового життя.
Особливе значення у справі розроблення тих чи інших
аспектів політики і стратегії професійної освіти має

Рис. 1. Переваги дуальної форми здобуття освіти

Джерело: розробка Груздєва О.В.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

63www.economy.in.ua

процес узгодження позицій і співпраця представників
роботодавців і профспілок, державних і недержавних
структур у рамках спільної діяльності.

Узагальнимо проаналізовану у статті інформацію на
рисунку 1.

ВИСНОВКИ
Дуальна освіта є передовою формою організації

здобуття освіти. Для закріплення взаємовідносин
суб'єктів дуальної форми здобуття вищої освіти в пра$
вовому полі необхідно розробити типові угоди, в яких
мають бути чітко прописані права та обов'язки сторін.

Серед переваг дуальної освіти можна виділити на$
ступні: узгодження змісту робочих програм між освіт$
ньої організацією і роботодавцями; отримання набору
компетенцій, що відповідають вимогам роботодавців;
можливість засвоєння індивідуального набору додатко$
вих компетентностей на основі варіативної частини
освітньої програми; навчання на сучасній матеріально$
технічній базі; скорочення термінів адаптації випуск$
ників.

Водночас дискусійними питаннями в сфері органі$
зації дуальної форми здобуття освіти, на наш погляд, є:

для Здобувачів освіти: майже відсутність вільного
часу; отримання нижчої заробітної плати при виконанні
тих самих обов'язків, що і досвідчений працівник;
відсутність гарантії отримання робочого місця після
закінчення навчання з боку роботодавця;

для установ та організацій: необхідність признача$
ти наставників для Здобувачів освіти; вірогідне знижен$
ня іміджу установи чи організації внаслідок неякісного
виконання службових обов'язків Здобувачами освіти,

для ЗВО: глобальна переробка навчальних планів,
графіків навчання, створення нових навчально$методич$
них комплексів в умовах відсутності стандартів; загро$
за виключення із загального списку загальнорозвиваю$
чих дисциплін; можливе скорочення штату НПП; не$
обхідність самостійного пошуку установ та організацій —
партнерів в організації дуальної форми здобуття осві$
ти; можлива недовіра до ЗВО з боку старшого поколін$
ня, що отримало класичне навчання.
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