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У різні історичні періоди існування людства сутність та спрямованість 

освітнього процесу визначається конкретними завданнями, що стоять перед 

суспільством та державою. Одна з визначальних функцій освіти полягає у 

формуванні та розвиткові соціально важливих якостей людини як індивіда, 

громадянина та ланки суспільства. Ефективність соціально-економічного 

розвитку держави встановлює підвищення вимог до освіти фахівців, зайнятих у 

сфері виробництва. Освіта є невід’ємною складовою  поступального прогресу 

людства, що трансформує сьогоднішнє суспільство на суспільство майбутнього 

[3].  

Сучасна освіта передбачає відкритість для інноваційних процесів, а її 

розвиток вмотивований прогресом суспільства, держави та виробничого 

сектора.  Проблема взаємодії освіти та виробництва залишається однією з 

актуальних. Безперервний розвиток виробничого середовища висуває нові 

вимоги  перед  ринком  праці, а значить, зумовлює потребу у модернізації 

освітнього середовища. Невідповідність системи освіти до реальних запитів 

виробничого сектора та ринку праці мають неминучий характер, оскільки саме 

виробництво висуває вимоги до знань, вмінь, навичок випускників закладів 

освіти, вимагає наявності конкурентоспроможних кадрів, тобто є замовником 

послуг. Безумовно, у взаємовідношенні освіти, ринку праці та виробництва, 

саме останнє відіграє визначальну роль: потреба у фахівцях певних галузей 

виробництва залежить від попиту на їх продукцію та значущості цієї продукції  

для суспільства.   

Багато  сучасних  науковців  (Петров, 2009; Єсеніна, 2003; Родіков, 1997; 

Романов, 2008; Селевко, 2005; Тіндеман, 2002; Федотова 2002 та ін.) вважають, 



що  одним із ефективних  шляхів вирішення цього завдання є модернізація 

освітнього середовища через упровадження дуальної форми здобуття освіти, 

тобто формування у майбутніх фахівців професійно значущих якостей  та 

адаптація їх до виробничого процесу ще під час навчання. Саме тому інтерес 

педагогічної науки до проблем дуальної освіти фахівців нерозривно пов’язаний 

із основними історичними періодами соціально-економічного розвитку 

держави, прогресом суспільства та особливостями модернізації світового 

господарства. 

16.1. Розвиток ідей дуальної освіти в Європі  

Ідеї дуального підходу при здобутті освіти присутня у педагогічних 

поглядах вчених та практиків різних часів. Детальний аналіз її виникнення 

дозволив побачити складну структуру та багатогранну проблематику, пов'язану 

з нею. 

В античні часи філософ Протагор (481–411 рр. до н.е.) розглядав знання як 

інструмент ефективної діяльності людини, що спрямована на перетворення 

навколишнього світу. У вченні Платона (427-347 рр. до н.е.) людина та 

суспільство співіснують як єдине ціле. Індивідуальне і суспільне від вважав 

двома полюсами людського  життя, які повинні бути узгоджені між собою [8]. 

В Азії протягом кількох тисячоліть існувала впорядкована у правовому 

відношенні система освіти. Ії отримували в основному юнаки, які приходили до 

майстра на навчання, тобто ставали учнями. Майстер повинен був передавати 

їм знання й навички,  необхідні для освоєння того чи іншого ремесла. Однак 

таємниці, які були майже у всіх ремеслах та забезпечували їх перевагу перед 

іншим, ретельно зберігалися майстрами у секреті. Відкривати ці таємниці 

учням не дозволялося. Такий порядок організації професійного навчання 

існував до початку нашого тисячоліття. Дидактичні та методичні аспекти 

навчального процесу за дуальною формою професійного навчання були 

організовані за імітаційним принципом: майстер показував технічний прийом, а 

учень прагнув повторити його. Місцем проведення занять були майстерні, цехи 

(підприємства за сучасними поняттями). Процес навчання був інтегрований в 



робочий цикл. Така форма професійного навчання існувала століттями, навіть 

тисячоліттями. Зміни в дуальному навчанні відносяться до першого 

тисячоліття. 

Історичні корені дуальної освіти Європи лежать у ремісництві 

Середньовіччя. Перші професійні цехи виникли в торгових містах Європи у ХІІ 

столітті.  У них також діяла внутрішня кваліфікаційна ієрархія «учень – 

підмайстер – майстер». В цей період не існувало методології професійного 

навчання, підготовка майстрів здійснювалась на практичній основі в межах 

жорсткої системи виробничих цехів.  

Майбутній ремісник приходив у цех учнем. Його основним завданням 

було спостереження за майстром та відтворення його дій. Після успішного 

завершення навчання учень ставав підмайстром. Для самостійної роботи 

підмайстер повинен був здати іспит. Щоб пройти весь шлях навчання, учню 

професійної майстерності були необхідні емпіричні (досвідно-практичній) 

знання, набуття загальнотеоретичних знань не вважалось обов’язковим. 

Оскільки професійна освіта визначалася лише на рівні «майстер – учень», коли 

майстер передавав підмайстру або учню вміння та навички своєї роботи, 

таємниці ремесла. Ремесло було недоступним для того, хто не пройшов 

навчання  у  майстра та не перейняв його таємниць. Ніхто не намагався 

збагнути необхідність теоретичної складової навчання для розробки знарядь 

праці, технологій і виробів». Досягнення професійної майстерності відбувалось 

лише на досвідно-взірцевій основі,  для оволодіння фахом необхідно було 

витратити тривалий час і постійно вдосконалювати свою діяльність у процесі 

самостійної роботи [7]. Багато ремесел та їхніх секретів передавалися від батька 

до сина. Це призводило до утворення цілих ремісницьких династій.  

Особливістю професійної підготовки того періоду була чітка орієнтація на 

запити виробництва. На думку Г. Федотової, поява дуального навчання була 

викликана необхідністю розвитку в середні віки будівельної галузі, коли 

спорудження кафедральних храмів у готичному стилі потребувало нових 



будівельних теорій, технологій, моделей і шаблонів, описаних у книгах з 

будівництва й архітектури [8].  

У цей період виникає професійна диференціація будівельних ремесел, 

виникають письмові (книги з будівництва та архітектури) та технічні 

(будівельні моделі та шаблони)  засоби навчання, створюються перші 

виробничі учнівські майстерні безпосередньо на будівельних 

майданчиках.  Тобто,  вже   на   початку   другого  тисячоліття навчання у 

будівельній галузі відбувалось за принципом дуальності: теоретична частина  в 

учнівських майстернях, практична  - на будівельних майданчиках [8].  

Ускладнення форми державних утворень, різних управлінських структур у 

XII-XIII ст. в країнах Західної Європи призводять до виникнення нової форми 

вищої освіти - «універсальних шкіл». У таких школах навчалися молоді люди, 

які прагнули здобути не тільки вузькоспеціалізовані знання з основ ремесла, але 

й опанувати багато дисциплін. Для захисту своїх прав учителі  та студенти 

 універсальних  шкіл об'єднувалися у своєрідні корпорації (цехи) за принципом 

гільдій. Подібні об'єднання поступово перетворювались у класичні 

середньовічні університети. До їх появи призвела необхідність у фахівцях 

високої кваліфікації, яку не могли задовольнити професійні чи монастирські 

школи.  

В епоху Відродження погляди на основні завдання та принципи навчання 

почали змінюватися. Гуманісти цієї доби висували ідеї відповідності освіти 

потребам суспільної практики та втілення знань у різні сфери повсякденного 

життя. Професійна та вища школа, не були підготовлені до сприйняття їх ідей, 

тому продовжують розвиватись за моделями епохи Середньовіччя. 

Виробництво того часу, що є основним замовником кваліфікації фахівців 

орієнтується на  масового споживача, а не на індивідуального замовника, тому 

залишається консервативним у технологічних та організаційних аспектах та  

досить поступово набуває нових якісних характеристик.   

Доба Ренесансу (близько 1400 р.) й виникнення нового архітектурного 

стилю вимагали оперативного освоєння ремісниками нових будівельних 



технологій  та технік. Вирішенням цієї проблеми, на думку  Г. Федотової, стало 

підвищення майстерності будівельників на основі вітчизняного й зарубіжного 

досвіду; підвищення кваліфікації у іншого майстра (найчастіше відбувалися 

поїздки до Італії, де й сформувався новий стиль мистецтва), удосконалення 

графічних засобів навчання, тиражування книг із будівництва, чому сприяло 

виникнення книгодрукування; організація перших професійних шкіл, в яких 

спільно навчались ремісники та художники. Автор дослідження підводить нас 

до висновку про те, що виникнення трудових норм і цінні [8]. 

До XVIII століття професійне навчання в європейських країнах 

регулювалося правилами професійних об'єднань – гільдій ремісників.                          

У Гільдії, учень, пройшовши по ієрархічних сходах, спочатку ставав 

підмайстром і далі, придбавши необхідний досвід, міг стати майстром.  

Інтенсивний розвиток виробництва у ХVІІІ ст. зумовив початок 

промислової революції та  започаткував нові вимоги для якості знань 

працівників. Перед освітою постають складні проблеми, які не можуть бути 

вирішені за допомогою традиційних форм навчання, тому активно ведуться 

пошуки нових шляхів удосконалення освітнього процесу, які зводяться до: 

поліпшенню процесу навчання, створенню нових методів та засобів 

професійної освіти, диференціації місць навчання (навчання проходить не 

тільки на підприємстві або під час робочого процесу, а й в учнівських 

майстернях); посилення значення теоретичних знань в процесі професійної 

підготовки (включення в процес навчання вивчення теорії). Була започаткована 

масова підготовка фахівців на основі єдиних методів та критеріїв навчання. 

У середині ХVІІІ ст. було чітко визначено поняття «професійна освіта». 

Почала формуватися система професійної освіти. У 1863 р. міністр народної 

освіти Франції Ж.-В. Дюрюї  запропонував створити дві системи навчання: 

«класичну» для здобуття професій, які називаються «вільними», та іншу – «для 

здобуття професійної освіти для промислової, торговельної і землеробської 

діяльності». Запропонований ним поділ системи освіти зберігся до сьогодення 

та вплинув на розвиток дуальної освіти у Європі. 



Перша половина XIX століття характеризується розвитком професійної 

та вищої освіти, посиленням інтеграційних процесів у сфері освіти та 

виробництва, адаптацією найбільш прогресивних методик навчання до  вимог 

роботодавців.  

У 50-х роки XIX століття педа була запропонована експериментально-

практична методика (діяльнісний підхід) при підготовці спеціалістів.  

На початку ХХ століття (1900/1901 навчальному році) в Мюнхені були 

засновані перші професійно-орієнтовані школи для м'ясників, кондитерів, 

цирульників та перукарів. Вони стали прикладом нового, розділеного за 

професійною ознакою, типу школи, який мав доповнити виробничу професійну 

підготовку. 

У 1869 році в Німеччині було введено обов’язкове навчання одній 

професії осіб до 18 років. Це потребувало, окрім безпосередньо професійного 

навчання, навчання молоді основам наук, письма, читання, рахунку [10]. Ці 

знання стали необхідними у зв’язку з індустріалізацією суспільства та ростом 

промисловості, що потребувало кваліфікованих робітників. 

У другій половині ХІХ століття промислові підприємства почали 

вводити професійну підготовку й засновувати майстерні безпосередньо на 

виробництві.  

Наприкінці ХІХ століття Німеччина стала другою індустріальною 

державою світу, у зв’язку з цим зросла необхідність цілеспрямованої 

підготовки кваліфікованих кадрів для роботи в різних галузях економіки.                                  

Г. Кершенштейнером був запропонований принцип дуальної освіти, у рамках 

якого  ті, хто  навчався, отримували  теоретичні  знання  у  школі й розвивали  

практичні навички на виробництві [2].  

В Охоронному законі кваліфікованого робітника 1897 року 

(Handwerkerschutzgesetz, Німеччина) було запропоновано навчання за дуальним 

принципом – практична освіта на виробництві та теоретичні заняття у 

професійній школі [15]. 

Під  впливом  цілого ряду чинників (скасування системи Гільдій, різниця у 



 темпах індустріалізації різних країнах світу, вплив філософських, політичних, 

релігійних, культурних поглядів) у першій половині XX століття в країнах 

Європи сформувались різні системи професійного навчання. Визначальний 

вплив на їх становлення та розвиток зробила індустріалізація, яка викликала 

соціально-економічні та технологічні зміни виробництва, глибоко змінила 

структуру суспільства, спосіб життя, характер соціальної взаємодії. Під дією 

індустріалізації характер європейської освіти змінювався. Процес 

індустріалізації не тільки не створив єдиної моделі чи системи професійної 

освіти, але й навпаки, зруйнував єдність методів професійної ремісничої 

підготовки, які встановлювались протягом століть та замінив їх іншими, більш 

сучасними. Безумовно, значний вплив на формування моделей професійної 

освіти цього періоду в європейських країнах становили культурні цінності, 

традиції, менталітет [9].  

В цей період формуються сформувалися три основні, так звані 

«класичні» моделі освіти, які заклали основу сучасної системи професійної та 

вищої освіти в Європі: дуальна корпоративна модель (у Німеччині), державно-

регульована модель (у Франції) та модель ліберального ринку (у 

Великобританії) [10, [11]. У даних моделях простежувалося підвищення ролі 

освіти для життя суспільства та суспільного розвитку, зміцнення ролі держави в 

освітньому процесі, взаємозв'язок між професійною освітою та підходами до 

управління економікою. Всі «класичні» моделі професійної підготовки, що 

сформувалися до першій половині XX століття,  являли собою прототипи 

дуальної освіти, на основі яких європейські країни вели пошук нових шляхів 

зближення виробничого та професійного освітнього середовища [12]. 

Спроби замінити традиційні «класичні» європейські моделі професійної 

освіти на більш ефективні, альтернативні не мали успіху. Реформування 

системи професійної освіти у Великобританії та Франції на початку XX ст. 

відбувалося в рамках традиційних моделей, розроблених ще у XIX ст. 

  

16.2 Дуальна система Німеччини 



В Європі сучасна дуальна система виникла з послідовного розвитку та 

інтегрування кращих ідей педагогіки й економіки, спрямованих на розв’язання 

завдань підготовки кваліфікованих кадрів як основи конкурентоспроможності 

тієї чи іншої держави. Якісна та висококваліфікована робоча сила є запорукою 

процвітання кожної держави. Це твердження змішувало науковців та педагогів 

активно шукати нові форми навчання, об’єднувало інтереси та зусилля 

роботодавців та підприємців, закладів освіти й органів влади [6]. 

Поняття «дуальна система освіти» з’явилось у Німеччині та закріпилось 

законодавчо тільки у другій половині шістдесятих років XX століття, у зв'язку з 

введенням у 1969 р. закону про професійну освіту. До прийняття цього закону 

дуальна освіта регулювалась законами про торгівлю, ремесла, промисловість й 

торгівельні палати [9]. Така система базувалась на принципі взаємозв’язку 

теорії з практикою, тобто передбачала одночасну  теоретичну та практичну 

професійну підготовку. Навчання на виробництві відбувалося протягом 3-4 днів 

на тиждень, теоретичне навчання у навчальному закладі – 1-2 дні.  Це сприяло 

засвоєнню професійних вмінь та навичок студентами ще під час навчання.    

Дуальна освіта як особлива форма здобуття освіти набула поширення у 

Німеччині у 80-і роки ХХ століття, наразі  здійснюється її розповсюдження у 

країнах, націлених на ефективний соціально-економічний розвиток.  

Наразі, Німеччина є лідером з організації дуального навчання,                

що вирізняється розвиненою системою наставництва, практичною 

зорієнтованістю навчання та активною участю бізнесу у підготовці кадрів. 

Дуальна освіта Німеччини спрямована на удосконалення системи професійної 

підготовки робітничих кадрів, їх перепідготовку та підвищення кваліфікації 

відповідно до вимог працедавців. Така освіта  забезпечує самовизначення 

молоді у житті, надає їй можливість досягти певної професійної кваліфікації, 

мотивує до оволодіння новими професіями,  забезпечує трудову зайнятість та 

створює нові робочі місця на підприємствах. Вона характеризується 

поєднанням системи освіти й системи зайнятості населення [4]. 



Політика Німеччини у сфері дуальної професійної та вищої освіти 

спрямована на одержання кожним громадянином спеціальності та підтримку 

високого професійного рівня протягом усього трудового життя. Забезпечення 

високої якості підготовки кваліфікованих кадрів є одним з вагомих чинників 

розвитку Німеччини. Така підготовка передбачає вдосконалення практичної 

складової освітнього процесу, модернізацію навчальної практики, постійний 

моніторинг якості освіти. 

Дуальна підготовка у Німеччині регламентується законодавчо (Закон 

про професійне навчання). Також,  з 1981 року діють наступні законодавчі акти: 

«Про сприяння професійній освіті» (регулює питання планування та статистики 

професійної дуальної освіти), «Закон про охорону праці молоді» (регламентує 

заходи захисту для молоді, що здобуває дуальну освіту), «Договір про 

професійне навчання» [12]. 

Всі законодавчі акти спрямовані на те, щоб навчання відповідало 

потребам економіки, виробництва, ринку праці. Теоретичні знання повинні 

бути такими, щоб фахівець міг би швидко адаптуватись до зміни виробничих 

умов. 

Федеральний уряд Німеччини відповідає за розробку концепції 

підготовки фахівців за дуальною системою. Затвердження переліку професій, 

що потребують підготовки в рамках дуальної освіти відбувається на 

загальнодержавному рівні. Воно реалізується в межах федеральної структури 

державного устрою та передбачає чіткий розподіл обов’язків між Урядом , 

Федеральними землями у сфері освіти (Länder) та виробничою галуззю. 

Управлінські аспекти державної політики у сфері дуальної освіти 

передбачають: державне регулювання (закони та нормативні акти), виробниче 

регулювання (укладання договорів між підприємствами та закладами освіти, 

забезпечення навчання на базах дуальних установ), корпоративне регулювання 

(контроль за дотриманням навчальних норм  та вимог у процесі реалізації 

дуального навчання). Впровадження стандартів дуальної  освіти передбачає: 



проведення наукових досліджень, узгодження дуальних планів та програм, 

навчання.  

Класична німецька дуальна система, що поєднує освіту з виробничим 

навчанням, вважається всесвітньо зразковою та експортована в багато країн 

світу. Вона передбачає реалізацію навчального процесу шляхом інтеграції 

виробничої діяльності учнів чи студентів в якості працівників (стажерів) та 

вивчення теоретичної частини в закладі освіти. Крім того, відбувається 

ускладнення навчальних   (теоретичних)  та  практичних  (виробничих)  завдань   

протягом всього періоду навчання. Фінансування  здійснюється за  ліберальною 

моделлю. 

Оцінка учнів та студентів як стажерів дуальних підприємств базується 

на трьох типах сертифікації:  

- наприкінці навчання після успішного складання випускного іспиту. Така 

сертифікація є обов’язковою та незалежною від дуальних підприємств; 

-  оцінювання від суб’єкта господарювання; 

- оцінювання у закладі професійної чи вищої освіти.  

В рамках дуальної освіти професійна діяльність учнів чи студентів             

як найманих робітників  закріплюється  в  Договорах  (Аusbildungsvertrag.).   У 

цих Договорах прописуються мета навчання та строки, освітня програма,  

тривалість регулярних й щоденних занять, порядок робіт, розмір оплати, 

тривалість учнівської (студентської) відпустки. Окремо визначено умови, 

відповідно до яких Договір може бути розірваний. 

Запровадження німецької системи дуальної освіти в інших країнах світу 

виявилося менш успішною. Ії ефективність у Німеччині забезпечує ряд 

факторів:                    

 - поетапність дуальної освіти у системі шкільної, професійної та вищої освіти; 

- лояльності держави до компаній, що реалізують на своїй базі дуальну систему 

освіти.  

Дуальну систему освіти підтримує держава,   політики,  суспільство, 

необхідна вона й самим компаніям. Ії функціонування гарантує, що Німеччина 



постійно буде забезпечена кваліфікованими кадрами для виконання необхідної 

роботи [15]. Тобто дуальна система освіти, що забезпечує наявність 

кваліфікованих фахівців, створює передумови для успішного економічного 

розвитку і зростання конкурентоспроможності економіки Німеччини. [14]. 

Перехід із ХХ у XXI століття, що відбувся на основі модернізації та 

глобалізації суспільства, прогресивних технологій у виробництві, 

природокористуванні, інформаційній сферах, потребував нових перспектив 

розвитку науки та освіти, взаємодії виробничого, освітнього середовищ та 

ринку праці для врахування та підготовки професійно орієнтованих фахівців. 

Відповідно до Болонської декларації, прийнятої у 1999 році, в 28 країнах 

Європи здійснюється дворівнева підготовка в рамках отримання дуальної 

освіти на рівні бакалаврату та магістратури. Варто відзначити, що далеко не всі 

країни перейшли на єдину систему вищої дуальної освіти, а ті, що перейшли, 

часто зберігають елементи колишньої національної освітньої системи. Так, 

наприклад, в  2011 році Росія, Білорусія і Казахстан підписали Декларацію про 

Євразійську економічну інтеграцію, одним з напрямків якої було створення 

загальних освітніх стандартів. Проте, у кожної з цих країн існують свої правові 

норми в сфері освіти, які істотно відрізняються в ряді аспектів. Зокрема, у 

закладах вищої освіти Казахстану за дуальною формою здобуття освіти 

навчають бакалаврів та магістрів. В Росії збереглася кваліфікація фахівців, а в 

Білорусії відсутній рівень бакалаврату [5]. 

В даний час дуальне навчання завойовує популярність у всьому світі 

(Австрія, Нідерланди, Швеція, Угорщина, Китай тощо) та охоплює різні 

професії та різних сферах діяльності. Співпраця з Німеччиною щодо 

впровадження дуального навчання здійснюється більш ніж у 100 країнах світу 

[8]. Наразі, у багатьох європейських країнах основні види дуальної професійної 

підготовки фахівців набувають все більшої популярності. Вони пов’язані з 

періодами чергування навчання та безперервного навчання.  Перший вид 

здобуття дуальної освіти  «школа – підприємство» передбачає  навчання осіб у 

віці 15 - 25 років протягом 2 - 4 років. Таке навчання передбачає поєднання 



теоретичної підготовки в центрах професійної підготовки молоді з практикою 

на підприємствах  (Данія, Португалія, ФРН, Швейцарія, Фінляндія, 

Нідерланди). Інший вид здобуття дуальної освіти  - безперервна підготовка, 

забезпечує підвищення кваліфікації робітників без відриву від виробництва або 

з короткочасним відривом (Португалія, Іспанія, Бельгія, Норвегія). 

Висновки 

У роботі  охарактеризовано деякі аспекти історичного розвитку дуальної 

освіти.  Розглянуто дуальну форму здобуття освіти на прикладі Німеччини. 

Відзначено, що в межах дуальної освіти студенти отримують практичні 

навички та оволодівають знаннями сучасної теорії та практики, вчаться діяти в 

реальних виробничих умовах. В останні роки така освіта віднайшла схвалення  

у більшості країн світі, завдяки високій якості та ґрунтовності, широкому 

вибору моделей та освітніх програм, високим показникам працевлаштування 

випускників дуальних закладів освіти [1].  
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