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Якщо вірити класикам …

«Удосконалюватися – значить
мінятися.»

«Бути досконалим – означає
змінюватися часто.»

Уїнстон Черчілль



Новий Закон «Про освіту»

«Цей Закон – базовий, його прийняття
розблоковує можливості для подальшого
реформування сфери освіти, прийняття
Законів «Про загальну середню освіту»,
«Про професійну освіту», «Про освіту
дорослих» …»

Міністр освіти і науки України
Лілія Гриневич

https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-09-05-zakon-pro-osvitu-prijnyato-za-progolosuvali-255-deputativ
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Наказ МОН України
про впровадження
елементів дуальної
форми навчання у
професійну
підготовку
кваліфікованих
робітників



Концепція підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти 

http://education-ua.org/ru/draft-regulations/1086-kontseptsiya-pidgotovki-fakhivtsiv-za-
dualnoyu-formoyu-zdobuttya-osviti-proekt

26 грудня 2017 року на

розширеному засіданні колегії

МОН ухвалено Концепцію

підготовки фахівців за

дуальною формою здобуття

освіти в Україні. Володимир Ковтунець - перший заступник
міністра освіти і науки України на
презентації концепції підготовки фахівців за
дуальною формою здобуття освіти (29
січня 2018 р.)
Організатор: Представництво Фонду імені
Фрідріха Еберта в Україні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2390411-
dualna-osvita-v-ukraini.html



Німецька  система  дуального  професійного 
навчання.  Модель  для  інших  країн.

За  матеріалами
Федерального  інституту  професійної  освіти Німеччини

1. Професійна підготовка є засобом досягнення економічних,
соціальних та індивідуальних цілей.

2. Підготовка мобільних кваліфікованих робітників, які здатні
адаптуватися до змінних умов на ринку праці.

3. Постійне ситуаційне навчання відповідно до принципу
дуальності.

4. Професійне навчання здійснюється у партнерстві між урядом і
бізнес-спільнотою.

5. Спільне фінансування професійного навчання.
6. Додаткові програми для дуальної форми навчання.
7. Кодифікація якості стандартів.
8. Кваліфікація викладачів та навчання персоналу.
9. Баланс між стандартизацією і гнучкістю.
10. Створення наукового підѓрунтя для вивчення проблем

професійної освіти.
11. Соціальне визнання професійного навчання.



Всеукраїнська  Інтернет-конференція
з  дуальної  форми  навчання

(23.02.2018 р.)
https://ivet-ua.science/labs/tvet



Коментар  до  …



Завдання, що вирішуються при розробці  
навчально-програмної документації 

http://lib.iitta.gov.ua/107093/

Визначення особливостей змісту професійно-
технічної освіти з певної професії.

Визначення загальних і специфічних принципів
побудови навчальних планів і програм.

Застосування принципів для розробки навчальних
планів.



Принципи структурування змісту курсового 
професійно-технічного навчання

http://lib.iitta.gov.ua/107093/

Основні принципи

Принцип науковості

Принцип системності

Принцип стабільності та
динамічності

Додаткові принципи

Принцип технологічної
послідовності
Принцип професійної
мобільності

Принцип модульності



Складові системи навчально-методичної 
документації та засобів навчання

http://lib.iitta.gov.ua/107093/

O Навчальний план, типові
навчальні програми,
інтегровані навчальні
програми, модульні
програми.

O Нормативи забезпечення
навчальних майстерень та
кабінетів.

O Засоби для майстра-
інструктора (навчально-
методичні і методичні
посібники, інструкції,
методичні розробки та
рекомендації).

O Засоби для слухачів
(навчальні посібники,
довідники, рекомендації,
пакети з дидактичних
модулів).

O Дидактичні засоби навчання
з дидактичними
елементами.

O Тестові та практичні
завдання.

O Перелік видів комплексних
робіт; критерії оцінювання
навчальних досягнень.



Вимоги
до розробки змісту навчальних планів і 
програм за модульними технологіями

http://lib.iitta.gov.ua/107093/

O Забезпечення формування
професійних знань та умінь
згідно з вимогами
кваліфікаційних
характеристик.

O Урахування потреб ринку
праці у
висококваліфікованих
конкурентоспроможних
робітниках.

O Забезпечення необхідного
рівня знань щодо вимог
охорони праці.

O Відображення сучасного
стану розвитку науки,
техніки і технологій
виробництва, науково-
технічного прогресу та
передового виробничого
досвіду.

O Забезпечення інтеграції
професійних навичок.

O Урахування міжпредметних
зв′язків.

O Визначення змісту
професійних навичок.



Детальніше …

Модульно-компетентнісний
підхід у підготовці
кваліфікованих робітників
будівельної та
машинобудівної галузей:
монографія / П.Г. Лузан,
В.В. Ягупов, Г.І. Лук′яненко,
Т.В. Пятничук, М.І. Михнюк.-
Київ:2015.-255 с.

Лузан П.Г.
https://ivet-ua.science/home/portfolio/636-luzan-

petro-hryhorovych



Дякую  за  увагу!
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