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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження зумовлена змінами економічної ситуації
в  Україні,  що  відбуваються  в  останні  роки.  Від  рівня  відповідальності
професіоналів  залежать  оптимальність  прийнятих  рішень  і  результативність
діяльності.

У Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року
(2013), Указі  Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-
2020»  (2015),  Концепції  професійної  освіти  (2019)  та  інших  державних
нормативних  документах  визначено  напрямок  модернізації  професійної
підготовки майбутніх фахівців.

Реформування  української  професійно-технічної  освіти,  на  разі,
відбувається  шляхом  оновлення  державних  стандартів,  удосконалення  змісту
освіти через модернізацію існуючих освітніх програм, упровадження гнучких
форм організації  професійного  навчання  із  метою  подолання  розриву  між
теорією  і  практикою,  освітою  й  виробництвом.  Такою  сучасною  формою
навчання є дуальна освіта, що покликана наблизити професійно-технічну освіту
до вимог ринку праці, створити можливості для випускників щодо отримання
ключових і професійних компетентностей. Баланс між теоретичним складником
професійного  навчання  та  його  практичним  компонентом  для  водіїв
автотранспортних  засобів досягається  завдяки  раціональній  організації
освітнього процесу, коли теорія вивчається в освітній організації, а практичні
навички формуються на підприємстві.

Відтак актуальною є проблема використання елементів дуальної системи
навчання у підготовці  кваліфікованих  робітників  із  професії  «Водій
автотранспортних  засобів»,  здатних  ефективно  працювати  і  забезпечувати
запити виробництва.

За радянських часів було надруковано певну кількість робіт і захищено
низку  дисертацій,  які  тією  чи  іншою  мірою  присвячені  різним  аспектам
дуальної  форми  професійної  освіти.  Характерним  для  них  є  твердження
апріорної  неприйнятності  дуальної  освіти  та  її  нібито  недостатньої
ефективності (Р. Гатін, О. Пискунов, Т. Яркіна та ін.).

Різні  аспекти  професійної  освіти  розкрито  в  наукових  дослідженнях
С. Амеліної,  Р. Гуревича,  П. Лузана,  Н. Ничкало,  В. Радкевич,  Л. Сушенцевої,
Л. Щербак  та  ін.  Особлива  увага  українськими  дослідниками  приділяється
модернізації  змісту  професійно-технічної  освіти,  принципам  неперервності
професійної  освіти,  формуванню  професійної  мобільності  кваліфікованих
робітників.  Теоретичні  та  науково-практичні  розробки  в  сфері  системної
організації професійної освіти на основі методологічного принципу дуальності
зустрічаються  в  працях  таких  німецьких  учених  як:  Г. Бауман,  А. Ліпсмаєр,
Г. Пецольд,  А. Шелтен,  К. Штратман,  Х. Штегман  та  ін.  Окремі  аспекти
вивчення  питань  системи  дуальної  освіти  висвітлено  в  роботах  сучасних
українських  дослідників  (І. Андрейцев,  О. Бегем,  В. Вем’ян,  В. Докторович,
С. Дражниця, Л. Кримчак та ін.). 

Однак,  аналіз  наукових  публікацій  і  практичного  досвіду  створення
системи неперервної професійної освіти виявив наступні суперечності між:
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– об’єктивною  потребою  суспільства  в  відповідальних  робітничих

кадрах, які діють у сучасних виробничих умовах, та недостатньою готовністю
працівників до виконання робочих функцій;

– орієнтацією професійного навчання на створення висококонкурентної
системи підготовки  робітників  та  недостатньою спрямованістю на принципи
дуального навчання, що ефективно реалізуються у світовій практиці;

–  необхідністю  підвищення  якості  підготовки  українських
кваліфікованих робітників  до  рівня професійних стандартів  та  недостатньою
готовністю підприємств і професійно-технічних освітніх закладів до співпраці
та впровадження дуальної форми навчання.

Актуальність і соціальна значущість проблеми та зазначені суперечності
обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Використання елементів
дуальної  системи  навчання  при  підготовці  кваліфікованих  робітників  з
професії «Водій автотранспортних засобів».

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дисертаційне  дослідження  виконано  згідно  з  науковою  темою  кафедри
професійної  освіти  та  безпеки  життєдіяльності  «Теоретичні  та  методологічні
засади  формування  інноваційної  культури  майбутнього  педагога  професійної
освіти»,  що  входить  до  тематичного  плану  науково-дослідної  роботи
Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»  імені  Т. Г. Шевченка
(державний реєстраційний номер 0115U003978).

Тему дисертації затверджено вченою радою Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (протокол № 7 від 06.03.2013
р.).

Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні й
експериментальній  перевірці  педагогічних  умов  та  процесуальної  моделі
формування професійної відповідальності робітника в дуальному навчанні.

Завдання дослідження:
1. З’ясувати  сутність  і  методологію  дуальної  системи  професійної

підготовки  фахівців  із  урахуванням особливостей  функціонування  системи
середньої  професійної  освіти  Федеративної  Республіки  Німеччини,  яка  є
орієнтиром для освітніх систем інших країн.

2. Дослідити дидактичні можливості дуального навчання й  особливості
поетапного  формування  професійної  відповідальності  кваліфікованих
робітників  професії  «Водій  автотранспортних  засобів»  із  використанням
елементів цієї форми навчання.

3. Уточнити  зміст  і  структуру  поняття  «професійна  відповідальність
робітника з професії «Водій автотранспортних засобів» в аспекті діяльнісного
підходу і принципів дуального навчання.

4. Обґрунтувати і апробувати на практиці педагогічні умови формування
професійної  відповідальності  робітника  в  дуальному  навчанні  як  основи
процесуальної моделі формування досліджуваного феномена.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка кваліфікованих робітників.
Предмет  дослідження –  елементи  дуальної  системи  в  навчанні

кваліфікованих робітників із професії «Водій автотранспортних засобів». 
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Методи дослідження:  порівняльний аналіз (педагогічної,  психологічної,

соціологічної,  філософської  літератури з  метою обґрунтування  змісту  понять
«дуальна  освіта»,  «кваліфікований  робітник»,  «відповідальність  робітника»);
узагальнення виявлених здобутків  для обґрунтування перспектив використання
досвіду  дуальної  підготовки  робітників  у  ФРН  у  вітчизняній  педагогіці;
індуктивний  метод для  обґрунтування  педагогічних  умов  формування
професійної відповідальності робітника у дуальному навчанні;  моделювання з
метою  створення  процесуальної  моделі  досліджуваного  феномена;
статистичні методи  для обробки інформації, кількісного та якісного аналізу
емпіричних даних.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
– вперше визначено  педагогічні  умови  формування  професійної

відповідальності робітника в дуальному навчанні (збагачення змісту загально
професійних  дисциплін  професійної  підготовки  цінностями  професії  водія;
реалізація варіативних контекстних методів навчання у навчально-професійній
діяльності; опанування наставником виробничого навчання педагогічних основ
формування  професійної  відповідальності  робітника)  й  модельовано  процес
формування  професійної  відповідальності  робітника  обслуговування
цивільного  транспорту  в  системі  «концепція  –  зміст  –  організація»  із
урахуванням сукупності впорядкованих й взаємопов’язаних блоків (цільового –
визначення  перспективних  цілей;  методологічного  –  з’ясування  принципів
професійної  підготовки  (дуалізму,  інтеграції,  відкритості,  контекстного
навчання,  регіональності),  змістовно-діяльнісного  –  реалізація  контекстних
методів навчання на таких етапах формування професійної відповідальності:
інформаційно-операційному,  аксіологічному,  інструментально-практичному;
критеріально-результативного  –  визначення  критеріїв,  компонентів  і  рівнів
професійної  відповідальності);  з’ясована  і  експериментально  перевірена
система  професійних  цінностей  водія  (сумлінна  праця,  професійна
майстерність, безпека, технологічність, трудовий колектив); 

– уточнено і теоретично обґрунтовано особливості системи середньої
професійної  освіти  Німеччини  при  її  впровадженні  в  українську  практику
(мобільність, що виявляється в орієнтації на реальне виробництво; засвоєння
трудових функцій, посадових інструкцій, кваліфікаційних вимог, норм, правил,
цінностей і їх зв’язок із формами відповідальності – на інформаційному рівні;
реалізація  контекстних  методів,  що відтворюють максимальне  наближення
навчання  до  умов  реальної  обстановки  –  на  діяльнісному  рівні);  дидактичні
можливості  дуального  навчання,  що спрямовані  на  мотивацію прояву  учнем
відповідального  ставлення  до  професійних  обов’язків,  усвідомлення
професійної  відповідальності  в  процесі  засвоєння  професійної  поведінки,
відпрацювання способів прояву відповідальної поведінки в процесі виконання
реальних виробничих завдань, оцінку результатів роботи і міру прояву власної
відповідальності;  сутність  поняття  «професійна  відповідальність  робітника»
(інтегративна  професійно-значуща  якість  робітника,  яка  передбачає  його
готовність  виконувати  норми  і  вимоги  і  відповідати  за  якість  виконаних
робіт,  що  забезпечує  успішність  формування  стійкого  відповідального
ставлення  робітника  до  професійних  знань  і  умінь  (діада  «робітник-зміст
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праці»),  результати  власної  трудової  діяльності  (діада»  робітник-якість
праці»)  і  взаємини  суб’єктів  праці  (діада  «робітник-трудовий
колектив/бригада»),  його  структуру  (когнітивний,  мотиваційно-ціннісний,
поведінковий  компоненти)  і  критерії  (епістемологічний, мотиваційний,
праксеологічний);

– подальшого  розвитку набула можливість  запозичення  досвіду
дуального  навчання  у  середній  професійній  освіті  Німеччини  з  метою
модернізації системи професійно-технічної освіти України.

Практичне  значення отриманих  результатів дослідження  полягає  у
визначенні  педагогічних  умов  підготовки  кваліфікованих  робітників  на
підґрунті  різнорівневої  взаємодії  професійно-технічного  училища  з
підприємствами реального сектору економіки, в апробації і оцінці ефективності
формування  професійної  відповідальності  робітника,  що  обумовлено
особливостями і нормативно-правовим забезпеченням професійного навчання.

Отримані  результати  дослідження  можуть  бути  використані  для
удосконалення  освітнього  процесу  підготовки  кваліфікованих  робітників,  а
також для написання магістерських робіт, розробки навчальних курсів із метою
підвищення якості  професійної підготовки майбутніх водіїв автотранспортних
засобів.

Результати  дослідження  упроваджено в  освітню  діяльність  ДПНЗ
«Куликівський професійний аграрний ліцей» (довідка № 106 від 04. 03.2020 р.),
ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» (довідка
№ 276/01 від 04.03.2020 р.), «Ogre Technical School» (Республіка Латвія, довідка
№  1-11/172  від  09.03.2020  р.),  Johann-Bierwirth-Schule,  Staatl Berufsschule 1
Memmingen (Федеративна Республіка Німеччина).

Особистий  внесок  здобувача.  Основні  ідеї,  теоретичні  положення,
висновки й  рекомендації,  що  висловлено  в  дисертації  й  опубліковано  у
вітчизняних і зарубіжних виданнях, належать автору. У статті з В. Борисовим і
С. Борисовою  [1]  автором  визначено  професійну  відповідальність  як  рівень
особистісної  відповідальності.  У  тезах  у  співавторстві  з  О. Торубарою  [8]
авторським  є  визначення  ставлення  педагогів  професійного  навчання  до
цінностей інклюзивної освіти.

Апробація результатів  дослідження. Основні  теоретичні  та  практичні
результати  дослідження  представлено  на  наукових  та  науково-практичних
конференціях, зокрема: міжнародній – «Young scientists' view of modern science»
(Бостон, США, 30.11.2018 р., форма участі – заочна); всеукраїнських – з нагоди
40-річчя  факультету  технологій  та  дизайну  Полтавського  національного
педагогічного  університету  імені  В.  Г.  Короленка  (Полтава,  9-10.10.2018  р.,
форма участі – очна), ІІІ Всеукраїнських педагогічних читаннях, присвячених
100-річчю  з  народження  В. Сухомлинського  «Підготовка  фахівців  в  умовах
імплементації  концептуальних  засад  розвитку  педагогічної  освіти  в  Україні»
(Черкаси, 15.11. 2018 р., форма участі – очна).

Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлено в 9
наукових працях (2 – у співавторстві), серед яких: 6 статей у наукових фахових
виданнях, 1 – у виданні України, що включено до міжнародних наукометричних
баз, 2 тези у збірниках матеріалів наукових конференцій.
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій, вступу,

трьох  розділів,  висновків  до  кожного  розділу,  загальних  висновків,  списку
використаних  джерел  (218  найменувань,  з  них  53  –  іноземною  мовою),  4
додатків.  Загальний  обсяг  дисертації  –  225  сторінок,  із  них  177  сторінок
основного тексту. Робота містить 14 таблиць та 4 рисунки на 5 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі  обґрунтовано  актуальність  і  доцільність  дослідження;

представлено зв’язок дисертації із науковими програмами, планами та темами;
визначено  мету  і  завдання,  об’єкт  і  предмет  дослідження;  схарактеризовано
методи  дослідження;  розкрито  наукову  новизну  одержаних  результатів,  їх
теоретичне  та  практичне  значення  для  педагогічної  науки;  висвітлено
особистий внесок здобувача; подано відомості про апробацію та впровадження
результатів дослідження, структуру й обсяг дисертації.

У першому розділі  –  «  Можливості  впровадження елементів  дуальної
освіти в Україні з урахуванням досвіду Федеративної Республіки Німеччина»
– розкриваються особливості  функціонування системи середньої  професійної
освіти  Федеративної  Республіки  Німеччини,  що  має  потужний  потенціал
адаптації до економічних і соціальних змін; сутність і дидактичні можливості
дуального навчання.

Розглянуто  досвід модернізації  професійної  освіти  Федеративної
Республіки Німеччина (ФРН) як засновника дуальної освіти. Конкретизовано,
що  за  дуальної  цільової  підготовки  майбутній  робітник  отримує  певні
професійні компетентності, а також у нього формуються особистісні якості, що
дозволяють відповідально виконувати певні професійні функції, результативно
працювати в команді, оптимально обирати технологічні рішення. Доведено, що
результативність сучасної професійної освіти в ФРН забезпечується наявністю
нових  методів  і  форм  навчання.  Якість  знань,  професійних  навичок  і  умінь
кваліфікованих  робітників  також  забезпечується  технологією  навчання.
Загальновизнаним серед фахівців ФРН з професійної освіти є той факт, що в
країні,  яка  не  має  потужних  ресурсів  сировини,  професійні  кваліфікації
робітників  гарантують  конкурентну  спроможність  німецьких  підприємств  на
світовому ринку. 

З’ясовано, що ефективність соціального і економічного розвитку держави
визначає  підвищення  вимог  до  професійної  освіти  робітників.  Відповіддю
викликам часу стає дуальне навчання, світові традиції і механізми організації
якого  запозичуються  з  німецької  системи  професійного  навчання.  В  межах
дослідження  дуальне  навчання визначається  як  форма організації  і  реалізації
освітнього процесу, що передбачає теоретичне навчання в освітній організації, і
практичне  –  в  організації  працедавця.  Сучасна  соціокультурна  ситуація
визначає  затребуваність  професійної  підготовки  робітників  у  межах
професійного  навчання  у  зв’язку  з  мобільністю і  своєчасною відповіддю на
виклики часу.  Важливою перевагою дуального навчання вважається те,  що у
підприємства  є  можливість  відібрати  перспективних  фахівців  із  розвиненою
професійною мотивацією. 

Виявлені дидактичні можливості дуального навчання, що спрямовані на:
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– мотивацію прояву учнем відповідального ставлення до професійних

обов’язків;
– усвідомлення  професійної  відповідальності  в  процесі  засвоєння

професійної поведінки;
– відпрацювання способів прояву відповідальної поведінки в процесі

виконання реальних виробничих завдань;
– оцінку результатів роботи і міру прояву власної відповідальності.
Доведено,  що  німецька  професійна  підготовка  у  формі  дуального

навчання  організовується  із  перспективою  на  майбутнє,  із  урахуванням
розвитку технологій, що забезпечують автоматизацію праці.

У другому розділі –  «Моделювання  процесу  формування професійної
відповідальності  робітника  з  використанням  дуального  навчання» –
розглянуто  конструювання  організаційно-педагогічної  моделі  неперервної
професійної освіти ФРН, питання різнорівневої взаємодії професійних освітніх
організацій  із  загальноосвітніми  організаціями  і  підприємствами  реального
сектору  економіки  в  багатофункціональній  неперервній  підготовці  учнів
професійних  освітніх  організацій;  подано  опис  процесуальної  моделі
формування  професійної  відповідальності  робітника  у  дуальному навчанні  у
єдності мети, змісту і особливостей професійної діяльності водіїв категорій В,
С, D, методів, результату; висвітлено педагогічні умови реалізації моделі.

Визначено, що статтею 6(2) Закону України «Про професійний розвиток
працівників»  від  12  січня  2012  р.  №  4312-VI  (зі  змінами)  передбачено,  що
організація професійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з
урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності відповідно до
вимог  законодавства.  Професійне  навчання  працівників  здійснюється
безпосередньо в роботодавця та на договірній основі у професійно-технічних та
вищих закладах освіти, на підприємствах, в установах або організаціях.

З’ясовано, що роботодавці можуть здійснювати формальне і неформальне
професійне навчання працівників. Формальне професійне навчання працівників
робітничим  професіям  включає  первинну  професійну  підготовку,
перепідготовку  та  підвищення  кваліфікації  робітників  і  може  здійснюватися
безпосередньо  у  роботодавця  або  організовуватися  на  договірних  умовах  у
професійно-технічних  навчальних  закладах,  на  підприємствах,  в  установах,
організаціях. Працівники, які за класифікацією професій належать до категорій
керівників,  професіоналів  і  фахівців,  можуть  проходити  перепідготовку,
стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації на договірних умовах у
закладах  вищої  освіти.  За  результатами  формального  професійного  навчання
працівникові видається документ про освіту встановленого зразка. Визначено
головну  мету  дуального  навчання  для  робітника –  самостійне  виконання
професійних  завдань  після  завершення  навчання.  Доведено,  що  процес
навчання повинен бути спрямований на те, щоб учні могли планувати, якісно
виконувати і оцінювати результати своєї професійної діяльності. Цілі програми
навчання і відбір змісту повинні бути підпорядковані інтересам професії й тісно
пов’язані з нею.
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Доведено,  що  навчання  повинно  будуватися  за  логікою  від  загального

змісту до професійного й спеціального професійного і  обіймати занурення у
професійні ситуації й роботу на імітаційних тренажерах.

Проведений  SWOT-аналіз  окремих  компонентів  організаційної
педагогічної  моделі  з  реалізації  дуальної  системи  професійного  навчання
Німеччини з розмежуванням за цілями, перевагами, пріоритетними напрямами
дозволив  розробити  процесуальну  модель  формування  професійної
відповідальності  робітника  у  дуальному  навчанні  з  урахуванням  наявних  і
можливих ризиків. Процесний характер моделі обумовлено розгортанням дії у
часі  і  фіксацією переходів  від одного стану (рівня)  до іншого.  Моделювання
процесу  формування  професійної  відповідальності  робітника  обслуговування
цивільного транспорту здійснено в системі «концепція – зміст –організація» із
урахуванням  сукупності  впорядкованих  взаємопов’язаних  блоків,  а  саме:
цільового (сформувати  професійну  відповідальність),  методологічного
(діяльнісний підхід і принципи (дуалізму, інтеграції, відкритості, контекстного
навчання  і  регіональності),  змістовно-діяльнісного (модернізація  програм
професійної підготовки, взаємопов’язані і взаємодоповнюючі етапи – реалізація
контекстних  методів  навчання  відповідно  до  етапів  формування  професійної
відповідальності:  інформаційно-операційний,  аксіологічний,  інструментально-
практичний)  і  критеріально-результативного (критерії,  компоненти  і  рівні
професійної відповідальності). 

Визначено  педагогічні  умови формування професійної  відповідальності
робітника  в  дуальному  навчанні,  які  стали  основою  процесуальної  моделі
досліджуваного феномена:

– збагачення  змісту  загально  професійних  дисциплін  професійної
підготовки цінностями професії водія;

– реалізація  варіативних контекстних методів  навчання у навчально-
професійній діяльності;

– опанування наставником виробничого навчання педагогічних основ
формування професійної відповідальності робітника.

Перша педагогічна  умова –  створює орієнтовну  основу  відповідальних
трудових  дій  водія.  Зміст  програм  професійної  підготовки  робітника
визначається  професійними  стандартами  і  кваліфікаційними  вимогами,  що
висвітлені у кваліфікаційних довідниках.

Програми професійної підготовки раніше не передбачали виокремлення
окремих  дисциплін,  модулів,  присвячених  формуванню  відповідальності
робітника.  Враховуючи  це,  обов’язковими  дисциплінами  навчальних  планів
визначено  «Охорона  праці»  і  «Промислова  безпека»  як  загальні  для  всіх
категорій майбутніх водіїв із урахуванням їх освітнього і виховного потенціалів,
що обіймають освітню, виховну, культурну і особистісну складові.  На основі
проаналізованого змісту професійних стандартів професії і Єдиного тарифно-
кваліфікаційного  довідника  робіт  і  професій  робітників  з’ясовано  цінності
професії  водія,  що  визначили  їх  ставлення  до  трудових  функцій,  а  саме:
сумлінна праця,  професійна майстерність,  безпека,  технологічність,  трудовий
колектив,  що впливають  на  успішність  формування  стійкого  відповідального
ставлення  робітника  до  професійних  знань  і  умінь  (діада  «робітник-зміст
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праці»), результати власної трудової діяльності (діада» робітник-якість праці»)
й взаємини суб’єктів праці (діада «робітник-трудовий колектив/бригада»).

Визначено,  що  відповідність  змісту  програми  професійної  підготовки
робітника  зазначеним  цінностям  професії  забезпечує  регуляцію  поведінки
робітника крізь спонукання до певної  трудової  дії,  спрямування на корекцію
постановки ним цілей професійної діяльності,  вибір альтернативних способів
дій; прийняття рішення у ситуаціях ризику і невизначеності.

Доведено,  що  збагачення  змісту  загально  професійних  дисциплін
професійної підготовки цінностями професії  водія створює орієнтаційну базу
безпечних  і  відповідальних  дій  робітника  на  виробництві  шляхом:
а) технологічного  виконання  видів  професійної  діяльності;  б)  відпрацювання
оптимального алгоритму розв’язання виробничих проблемних ситуацій. 

Друга  педагогічна  умова –  реалізація  варіативних  контекстних  методів
навчання  у  навчально-професійній  діяльності  відповідає  логікі  формування
професійної  відповідальності  робітника  в  процесі  професійної  діяльності  –
меті, предмету, структурі.

Визначено,  що  особливістю  навчально-професійної  діяльності
майбутнього робітника є суб’єктна позиція учня, формування його особистості
як професіонала. У зв’язку з вірогідним, проблемним характером професійної
діяльності  основною  одиницею  змісту  професійного  навчання  постають
проблемні ситуації, які мають сюжетно-технологічну основу, моделюють зміст
освіти  в  динаміці  і  забезпечують  інтеграцію  знань  відповідних  навчальних
дисциплін.  Інтеграція  міжпредметного  змісту  стає  умовою  розв’язання
проблемної ситуації.

Доведено,  що  навчально-професійна  діяльність  сприяє  формуванню
трудових  умінь  і  навичок  у  процесі  виробничої  праці  шляхом  поділу  цілей
навчання  на  навчальні (навчити,  сформувати)  і  виробничі (виготовити,
опрацювати, налагодити, тощо). Навчально-професійна діяльність робітників у
дуальному навчанні  покликана забезпечити розв’язання реальних практичних
задач за рахунок проходження в ігровій формі проблемної ситуації,  апробації
способів розв’язання проблем, нових позицій, аналізу вузьких місць у системах
відношень, виявлення нових вимог, конфліктів, проблем і шляхів їх розв’язання.

Третя  педагогічна  умова –  опанування  наставником  виробничого
навчання  педагогічних  умов  формування  професійної  відповідальності
робітника визначає  етапи педагогічної взаємодії викладачів і учнів. Етапність
роботи  забезпечує  формування  компонентів  професійної  відповідальності
(когнітивного,  мотиваційно-ціннісного,  поведінкового)  шляхом  створення
інформаційного поля трудових функцій робітника, розширення ціннісного поля
особистості,  засвоєння  професійних  і  відповідальних  способів  діяльності.
Дуальне навчання обіймає зміст професійного навчання за двома напрямами –
теоретичним (в  освітній  організації)  і  практичним (на  базі  організації
працедавця) (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесуальна модель формування професійної відповідальності
робітника у дуальному навчанні.
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Результат: професійна відповідальність робітника у дуальному
навчанні

Мета підготовки–сформувати професійну
відповідальність робітника обслуговування

цивільного транспорту.
Мета дуального навчання – самостійне

виконання професійних завдань після
завершення навчання

Діяльнісний підхід

Принципи: 
дуалізму; інтеграції; відкритості

контекстного навчання;
регіональності

Зміст навчання: теоретичне (в 
освітній організації), практичне (на 
базі організації працедавця).
Навчальні дисципліни: 
«Охорона праці», «Промислова 
безпека».
Методи навчання: контекстне 
навчання, проходження в ігровій 
формі проблемної ситуації. 
Дії робітника на виробництві:
технологічне  виконання  видів
професійної  діяльності;
відпрацювання  оптимального
алгоритму розв’язання  виробничих
проблемних ситуацій. 

Критерії сформованості
професійної відповідальності

робітника: 
епістеміологічний,

мотиваційний, праксеологічний

Педагогічні умови: 
збагачення  змісту
загально
професійних
дисциплін
професійної
підготовки
цінностями  професії
водія;
реалізація
варіативних
контекстних  методів
навчання  у
навчально-
професійній
діяльності;
опанування
наставником
виробничого
навчання
педагогічних  основ
формування
професійної
відповідальності
робітника.

Цілі: 
навчальні (навчити,
сформувати);
виробничі (виготовити,
опрацювати,
налагодити)

Компоненти:
когнітивний,

мотиваційно-ціннісний,
поведінковий.

Рівні: високий,
середній, низький

Етапи формування професійної відповідальності:
інформаційно-операційний, аксіологічний, інструментально-

практичний
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Зміст  процесу  формування  професійної  відповідальності  робітника

розробляється із огляду на запити працедавця; зміст відповідного професійного
стандарту  і  єдиного  тарифного  кваліфікаційного  довідника,  матеріально-
технічну базу на виробництві; реальні ситуації професійної діяльності.

У  третьому  розділі  – «Експериментальна  робота  з  реалізації
процесуальної моделі формування професійної відповідальності робітника
з  професії  «Водій  автотранспортних  засобів»  у  дуальному  навчанні»  –
висвітлено зміст констатувального і формувального експериментів. 

Експериментальна  робота,  що  була  організована  з  метою  перевірки
визначених  педагогічних  умов  формування  професійної  відповідальності
робітника  в  дуальному  навчанні,  обіймала  констатувальний,  формувальний  і
узагальнюючий етапи. В результаті  констатувального експерименту виявлено
реальний стан рівня сформованості професійної відповідальності робітника, а
також підтверджена актуальність запровадження комплексу педагогічних умов,
визначених,  розроблених  і  реалізованих  для  ефективності  формування
досліджуваного феномена.

Емпіричною базою дослідження стали наступні освітні заклади: Сновське
вище  професійне  училище  лісового  господарства,  ДНЗ  «Ніжинський
професійний  аграрний  ліцей  Чернігівської  області»,  ДПТНЗ  «Куликівський
професійний агарний ліцей». На різних етапах дослідження брали участь 310
майбутніх  водіїв  (безпосередньо  у  експерименті  –  111),  25  наставників,
представників  працедавців.  У  дослідженні  експеримент  проходив  у  межах
професійного навчання за програмами підготовки здобувачів освіти. Відповідно
використовувався  термін  «здобувач  освіти»  згідно  закону  про  професійну
(професійно-технічну) освіту і поняття «робітник» – на виробничій практиці, бо
на час практики він був працівником підприємства. Професійне навчання було
спрямовано на: опанування здобувачами освіти професійних компетентностей;
набуття  досвіду  роботи  з  конкретним  обладнанням,  технологіями;
відпрацювання навичок управління транспортним засобом та його технічного
обслуговування в умовах підприємства.

На  етапі  формувального  експерименту здійснювалося  теоретичне  і
практичне  навчання  респондентів  у  процесі  формування  професійної
відповідальності  робітника  в  дуальному  навчанні.  Метою  педагогічного
експерименту була  апробація  процесуальної  моделі  формування  професійної
відповідальності робітника в дуальному навчанні при забезпеченні сукупності
педагогічних умов, виявлених в процесі теоретичного дослідження проблеми.

Викладацький  склад  експериментальних  закладів  професійно-технічної
освіти, який забезпечував професійне навчання, формувався із використанням
кадрових  ресурсів  підприємств.  Для  теоретичного  навчання  залучалися
кваліфіковані  педагоги  і  фахівці  з  складу  досвідчених  інженерно-технічних
працівників,  а  для  практичного  навчання  –  кваліфіковані  робітники  і
спеціалісти  середньої  ланки,  які  мали  позитивний  досвід  роботи  на
підприємстві,  демонстрували високий рівень професійної  майстерності,  мали
навички  роботи  з  сучасним  обладнанням.  Усі  наставники  були  носіями
професійних традицій підприємства, корпоративної культури.
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Всі штатні працівники училищ, які брали участь в процесі професійної

підготовки  робітників  із  елементами  дуальної  форми  навчання,  проходили
стажування  на  підприємствах  замовників.  Так,  наприклад,  підприємство
«Чернігівський  автозавод»  надало  можливість  стажування  викладачів,  а
відповідальні  працівники  підприємства  брали  участь  у  розробці  варіативної
складової підготовки майбутніх фахівців. За замовленням цього підприємства
була розроблена програма підготовки робітників за професією. Стейкхолдери
брали безпосередню участь  у  проектуванні  змісту навчання.  Так,  до  робочої
програми  дисципліни  «Охорона  праці»  було  введено  теми:  «Професійна
відповідальність  водія:  її  межи  і  форми»,  «Зовнішня  і  внутрішня
відповідальність»,  «Відповідальність  за  спричинені  матеріальні  збитки
працедавцю», «Відповідальність за своєчасне і якісне надання першої допомоги
постраждалим».  До  робочої  програми  дисципліни  «Промислова  безпека»
увійшли теми: «Відповідальність водія за якість роботи», «Відповідальність за
невиконання  або  неналежне  виконання  своїх  посадових  обов’язків,
передбачених посадовою інструкцією», «Відповідальність за правопорушення,
що здійснені під час професійної діяльності», «Відповідальність за порушення
правил, норм і інструкцій із безпечного ведення робіт у промисловості» та ін.

Основною  формою  і  методами  формувального  експерименту  стали
інтерактивні лекції із аналізом проблемних ситуацій і елементами візуалізації
(«Якості водія», «Мокрий ґрунт»,  «Протікання пально-мастильних матеріалів»
тощо),  що  сприяло  усвідомленню  сутності  таких  категорій,  як  трудова
дисципліна, безпека на дорозі, індивідуальний захист, санітарія, гігієна праці,
охорона праці тощо.

У процесі реалізації педагогічного експерименту проводилися  навчальні
семінари, на яких в активній формі (ділові ігри, дискусії, виконання практичних
завдань,  аналіз  ситуацій,  проведення  майстер-класів  із  наступним
обговоренням,  проектування діяльності  наставника,  мозкова атака)  вивчались
основи  педагогіки,  психології,  учні  опановували  методи  професійного
навчання;  методичні  семінари («Наставництво:  відродження  традицій»,
«Комунікація  як  інструмент  наставництва»,  «Контроль  і  зворотній  зв’язок»);
семінари-практикуми («Навчання  дією»,  «Особистий  приклад»,  «Звітна
документація  наставника»);  семінари-тренінги («Ефективний  наставник  на
виробництві»),  семінар-рефлексія («Я  наставник,  я  відповідаю  за…..»),  що
сприяли акцентуванню у наставницькій роботі на моментах прояву робітниками
відповідальності  при  виконанні  трудових  дій.  Під  час  семінарів  спільно  з
наставниками  проектувалися  карти  спостереження,  що  дозволяли
відслідковувати  прояви  робітниками  професійних  якостей,  перш  за  все,  –
професійної відповідальності.

Професійна  підготовка  завершувалася  підсумковою атестацією у  формі
кваліфікаційного  іспиту,  який  проводився  із  участю  представників
роботодавців.  Кваліфікаційний іспит передбачав перевірку теоретичних знань
за  всіма  структурними  компонентами  програми на  базі  училищ і  практичну
кваліфікаційну  роботу  на  виробничій  базі.  Особам,  які  успішно  складали
кваліфікаційний іспит, присвоювався розряд або категорія.
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Із урахуванням результатів порівняльного аналізу початкових і кінцевих

вимірювань  критеріальних  показників  формування  професійної
відповідальності  робітників  у  дуальному  навчанні  були  отримані  результати
(якісні  і  кількісні),  що  утворили  базу  для  повного  і  об’єктивного  аналізу
емпіричних даних на узагальнюючому етапі експериментальної роботи.

Унеочнення динаміки рівнів сформованості професійної відповідальності
під  час  експериментальної  роботи  за  усередненими  значеннями
епістеміологічного, мотиваційного та праксеологічного критеріїв наведено на
рис. 2. 

Рис.  2.  Динаміка  рівнів  сформованості  професійної  відповідальності
робітників  з  професії  «Водій  автотранспортних  засобів»  у  процесі
експериментальної роботи (усереднені показники).

Перевірка гіпотези на достовірність відмінності початкового і кінцевого
рівнів сформованості професійної відповідальності робітника здійснювалася за
критерієм Пірсона. В результаті обчислень виявлено значення критерію Пірсона

Χ2
спостер  = 16,4.  з рівнем значущості α=0,05 (або 5% і ступенем вільності k=

n-1=2.  З’ясовано   (α;  n-1  )=   (0,05;  2)  = 6,0.  Зроблено висновок,  що  

(16,4)≥ ,  отже,  нульова  гіпотеза  щодо  неефективності

експериментальної  роботи  використання  елементів  дуального  навчання  для
формування  професійної  відповідальності робітника  обслуговування
цивільного транспорту була спростована на достатньому рівні значущості.

Проведений  аналіз  якісних  і  кількісних  результатів  експериментальної
роботи надав підстави стверджувати, що мету дослідження досягнуто, завдання
наукового пошуку успішно розв’язано.
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ВИСНОВКИ
У  роботі  доведено  актуальність  проблеми  формування  професійної

відповідальності  робітника в дуальному навчанні,  що визначається вимогами
ринку  праці  та  зрушеннями  в  економічній  сфері.  Галузь  автомобільних
перевезень  потребує  високопрофесійних  робочих  кадрів,  які  здатні  якісно  і
відповідально  виконувати  свої  професійні  обов’язки,  адаптуватися  до
регіональних  економічних  умов.  Професійна  відповідальність  робітника  є
професійно-особистісною важливою якістю,  формування  якої  обумовлюється
особливостями професійної підготовки і нормативно-правовим забезпеченням
професійного  навчання.  Проведене  дослідження  дало  підстави  зробити  такі
висновки:

1. З’ясовано,  що  дуальна  система  у  світовій  практиці  вважається
найбільш  ефективним  елементом  професійного  навчання  та  має  значний
дидактичний потенціал:

– програми  професійного  навчання  (за  робочими  професіями)
розробляються  із  урахуванням  пропозицій  роботодавців,  які  формують
замовлення  освітнім  організаціям  за  певними  професіями  з  переліком
конкретних  професійних  знань,  умінь  й  навичок  і  необхідними  професійно-
особистісними якостями;

– робітник  отримує:  професійну  підготовку  в  трудовому  процесі  на
основі ефективних виробничих технологій; можливість проходити практику на
робочому  місці  та  виконувати  трудові  дії  згідно  професійного  стандарту;
опановувати норми корпоративної культури підприємства;

– зменшується кількість помилок кадрових служб у підборі персоналу,
бо  тривала  робота  на  підприємстві  дозволяє  виявити  позитивні  і  негативні
особливості  робітничих  кадрів;  знижуються  витрати  підприємства  на
підготовку або перепідготовку власних працівників.

Для  вітчизняної  професійної  освіти  проблема  встановлення  тісного
взаємозв’язку  і  продуктивної  взаємодії  освітніх  організацій  із  виробничою
сферою є однією з найбільш гострих і актуальних.

Визначено, що методологію дослідження презентує діяльнісний підхід і
розроблені  на  його  засадах  принципи:  дуалізму,  що  віддзеркалює  соціальне
партнерство  між  освітньою  організацією  і  виробництвом  і  характеризується
відповідальністю  й  підтримкою;  інтеграції,  що  розкриває  спільність  цілей,
цінностей,  змісту,  форм діяльності  освітньої  і  виробничої  сфер;  відкритості
контекстного  навчання,  що надає  можливість  використовувати  в  освітньому
процесі  авторські  проблемні  ситуації  контекстного  типу у єдиному освітньо-
виробничому середовищі; регіональності, що забезпечує практичну орієнтацію
у підготовці робітничих кадрів для конкретних підприємств регіону.

2. В  межах  дослідження  дуальне  навчання визначено  як  форму
організації і реалізації освітнього процесу, що передбачає теоретичне навчання
в  освітній  організації,  і  практичне  навчання  –  в  організації  працедавця.
Уточнено  і  теоретично  обґрунтовано  особливості  системи  середньої
професійної освіти Німеччини при її впровадженні в українську практику (на
інформаційному  рівні  –  мобільність,  що виявляється  в  орієнтації  на  реальне
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виробництво;  засвоєння  трудових  функцій,  посадових  інструкцій,
кваліфікаційних  вимог,  норм,  правил,  цінностей  і  їх  зв’язок  із  формами
відповідальності; на  діяльнісному  рівні  –  реалізація  контекстних  методів,  що
відтворюють максимальне наближення навчання до умов реальної обстановки). 

Виявлено  педагогічні  особливості  дуального  навчання  на  засадах  його
діяльнісного  характеру;  принципів  неперервної  освіти;  закордонного  і
вітчизняного досвіду реалізації  дуального навчання;  оптимального поєднання
теорії  і  практики  професійної  діяльності  в  освітній  організації  й  на
підприємстві, що спрямовані на:

– мотивацію прояву учнем відповідального ставлення до професійних
обов’язків;

– усвідомлення  професійної  відповідальності  в  процесі  засвоєння
професійної поведінки;

– відпрацювання способів прояву відповідальної поведінки у процесі
виконання реальних виробничих завдань;

– оцінку результатів роботи і міру прояву власної відповідальності.
Доведено, що реалізація дидактичних можливостей дуального навчання і

врахування  його  особливостей  забезпечує  поетапне  формування  професійної
відповідальності робітника і відбувається на різних рівнях: організаційному – за
рахунок інтеграції теоретичного навчання в освітній організації і практичного
навчання  в  організації  роботодавця,  що  забезпечує  орієнтацію  навчання  на
парадигму  «знання  у  практиці»  і  на  діяльність  наставника  виробничого
навчання;  інформаційному – шляхом опанування трудових функцій, посадових
інструкцій,  кваліфікаційних  вимог,  норм,  правил,  видів  відповідальності  й
цінностей професії;  діяльнісному – на основі реалізації ситуацій контекстного
типу (проблемні ситуації загальногалузевого і вузькопрофесійного характеру) і
практики в умовах реального виробництва, що відповідає структурі професійної
відповідальності  (когнітивний,  мотиваційно-ціннісний,  поведінковий
компоненти).

3. Уточнено зміст поняття «професійна відповідальність робітника» в
аспекті  діяльнісного  підходу  і  принципів  дуального  навчання  на  основі
педагогічних  аспектів  теорії  діяльності,  теорії  навчальної  діяльності,
концептуальних положень професійного розвитку особистості.

Доведено,  що професійна  відповідальність  робітника  постає  важливою
професійно-значущою  якістю  суб’єкта,  що  виявляється  у  його  готовності
дотримуватися регламенту  ведення робіт і  застосовувати  знання промислової
безпеки і охорони праці, здатності передбачити результати і можливі наслідки
трудових  дій,  самоконтролю,  усвідомленої  потреби  якісного  виконання
професійних  обов’язків  і  готовності  нести  відповідальність  за  результати
власної праці.

Уточнено сутність поняття «професійна відповідальність робітника» як
інтегративної  професійно-значущої  якості  робітника,  яка передбачає  його
готовність виконувати норми і вимоги й відповідати за якість виконаних робіт,
що  забезпечує  успішність  формування  стійкого  відповідального  ставлення
робітника  до  професійних  знань  і  умінь  (діада  «робітник-зміст  праці»),
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результати  власної  трудової  діяльності  (діада»  робітник-якість  праці»)  і
взаємини суб’єктів праці (діада «робітник-трудовий колектив/бригада»).

Визначено,  що  формування  професійної  відповідальності  робітника  у
дуальному навчанні є педагогічно керований процес і актуальний інтегративний
результат опанування знаннями нормативно-технологічних основ професійної
діяльності  й  їх  зв’язку  з  відповідальністю  (епістемологічний  критерій);
посилення  мотивації  до  удосконалення  себе  як  суб’єкта  праці,  інтересу  до
професійних  цінностей  як  засобу  консолідації  колективу  (мотиваційний
критерій),  накопичення  досвіду  відповідальної  поведінки  і  взаємодії
(праксеологічний критерій).

4. Створена  і  реалізована  процесуальна  модель  формування
професійної відповідальності  робітника у дуальному навчанні,  що забезпечує
врахування особливостей досліджуваного феномена і реалізацію виокремлених
педагогічних  умов.  Модель  віддзеркалює  сукупність  взаємопов’язаних
структурних  блоків  (цільового,  методологічного,  змістовно-діяльнісного,
критеріально-результативного);  педагогічних  умов  і  педагогічних
можливостей  дуального  навчання  (на  організаційному,  інформаційному  і
діяльнісному  рівнях),  зумовлюється  методологією  діяльнісного  підходу  і
реалізується згідно виокремлених принципів (дуалізму, інтеграції,  відкритості
контекстного  навчання  і  регіональності)  в  певній  послідовності  етапів
експериментальної  роботи  (інформаційно-операційний,  аксіологічний,
інструментально-практичний).

Доведено,  що  педагогічні  умови  формування  професійної
відповідальності  у  дуальному  навчанні  (збагачення  змісту  загально
професійних  дисциплін  професійної  підготовки  цінностями  професії  водія;
реалізація варіативних контекстних методів навчання у навчально-професійній
діяльності; опанування наставником виробничого навчання педагогічних основ
формування  професійної  відповідальності  робітника)  в  межах  поданої
процесуальної  моделі  мають  властивість  відтворення,  що  підтверджено
позитивними  змінами  в  рівнях  сформованості  професійної  відповідальності
учасників експериментальних груп.

Під  час  дослідження  було  підтверджено  гіпотезу  про  розгляд  процесу
формування  професійної  відповідальності  робітника  в  умовах  дуального
навчання  як  цілісного,  керованого  педагогічного  процесу,  що  забезпечує
готовність  робітника  відповідати  за  результати  власної  праці  на  основі
засвоєних  трудових  умінь  і  навичок,  цінностей  професії  та  реалізації
визначених  педагогічних  умов.  У  процесі  дослідження  виявлена  позитивна
динаміка результатів експерименту, а саме: частка робітників, які мали високий
рівень сформованості професійної відповідальності зросла з 16,2% до 41,4% (на
25,2%);  із  середнім  рівнем  сформованості  професійної  відповідальності  –  з
39,6%  до  43,2%  (на  3,6%),  а  частка  робітників  із  низьким  рівнем  навпаки
зменшилась  на  28,8%  (з  44,1%  до  15,3%).  Результативність  формування
професійної  відповідальності  робітника  професії  «Водій  автотранспортних
засобів»  з  використанням  елементів  дуальної  системи  навчання  доведена  за

критерієм Пірсона ( (16,4)≥ ). 
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Наразі  потребують  подальшого  дослідження  питання  пошуку  нових  і

ефективних  форм  підготовки  висококваліфікованих  робітників  у  контексті
розвитку професійної компетентності в освітньому середовищі підприємства.
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АНОТАЦІЇ
Дубина  Л. О.  Використання  елементів  дуальної  системи  навчання

при  підготовці  кваліфікованих  робітників  з  професії  «Водій
автотранспортних засобів». – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  (01 «Освіта /
Педагогіка»).  –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди, Переяслав, 2020. 

Дисертацію  присвячено  дослідженню  використання  елементів  дуальної
системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Водій
автотранспортних засобів».

У  дисертації  теоретично  обґрунтовано  особливості  системи  середньої
професійної освіти Німеччини при застосуванні дуальної освіти та можливість
запозичення досвіду ФРН з метою модернізації системи професійно-технічної
освіти України;  визначено сутність, структуру і критерії поняття «професійна
відповідальність робітника», особливості поетапного формування професійної
відповідальності  кваліфікованих робітників професії «Водій автотранспортних
засобів»  із  використанням елементів  дуального  навчання;  обґрунтовано  й
апробовано  на  практиці  педагогічні  умови  формування  професійної
відповідальності робітника у дуальному навчанні (збагачення змісту загально
професійних  дисциплін  професійної  підготовки  цінностями  професії  водія;
реалізація варіативних контекстних методів навчання у навчально-професійній
діяльності; опанування наставником виробничого навчання педагогічних основ
формування  професійної  відповідальності  робітника)  як  ядра  процесуальної
моделі  формування  досліджуваного  феномена  (цільовий,  методологічний,
змістовно-діяльнісний, критеріально-результативний блоки).

Ключові  слова: професійна  освіта,  дуальна  форма  здобуття  освіти,
професійні  компетентності,  особисті  якості  робітника,  професійна
відповідальність робітника.

Дубина Л. А. Использование элементов дуальной системы обучения
при  подготовке  квалифицированных  рабочих  по  профессии  «Водитель
автотранспортных средств». – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по  специальности  13.00.04  –  теория  и  методика  профессионального
образования (01 «Образование / Педагогика») – ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий
государственный  педагогический  университет  имени  Григория  Сковороды,
Переяслав, 2020.

Диссертация  посвящена  исследованию  использования  элементов
дуальной системы обучения  при  подготовке  квалифицированных рабочих  по
профессии «Водитель автотранспортных средств».

В диссертации теоретически обоснованы особенности системы среднего
профессионального  образования  Германии  при  использовании  дуального



18
образования и возможность заимствования опыта ФРГ с целью модернизации
системы  профессионально-технического  образования  Украины;  определена
сущность, структура и критерии понятия «профессиональная ответственность
рабочего»,  особенности  поэтапного  формирования  профессиональной
ответственности  квалифицированных  рабочих  профессии  «Водитель
автотранспортных средств» с использованием элементов дуального обучения;
обоснованы  и  апробированы  на  практике  педагогические  условия
формирования  профессиональной  ответственности  работника  в  дуальном
обучении  (обогащение  содержания  общих  профессиональных  дисциплин
профессиональной  подготовки  ценностями  профессии  водителя,  реализация
вариативных  контекстных  методов  обучения  в  учебно-профессиональной
деятельности;  овладение  наставником  производственного  обучения
педагогическими основами формирования профессиональной ответственности
работника)  как  ядра  процессуальной  модели  формирования  исследуемого
феномена  (целевой,  методологический,  содержательно-деятельностный,
критериально-результативный блоки).

Ключевые  слова:  профессиональное  образование,  дуальная  форма
получения  образования,  профессиональные  компетентности,  личностные
качества работника, профессиональная ответственность рабочего.

Dubina L. O.  The use of elements of the dual system of training in the
preparation of skilled workers in the profession «Driver of vehicles».  –
Qualitative scientific work on the rights of the manuscript.

The thesis for getting the PhD degree in Pedagogy in specialty 13.00.04 –
Theory and Methods of Professional Education (01 «Education / Pedagogy»). State
Higher Educational  Institution «Pereiaslav-Khmelnitskyi Hryhorii  Skovoroda State
Pedagogical University», Pereiaslav, 2020.

The dissertation is devoted to research, development, theoretical substantiation
and experimental verification of organizational and pedagogical conditions of transfer
of German experience to the system of secondary vocational education of Ukraine.
Despite the considerable achievements of national and foreign scientists, today there
are a number of contradictions in pedagogical practice that need to be resolved, such
as between: 

– between the objective socio-economic challenges of Ukraine's economic
and political  development  and the insufficient  use of  German practice in  training
skilled workers for the real economy;

– between the need for comparative pedagogical analysis of the conditions
of development of the German education system and the lack of such analysis in the
practice of Ukrainian vocational education;

– between the need to improve the quality of training of Ukrainian skilled
workers to the level of professional standards and the lack of readiness of enterprises
and vocational training institutions to cooperate and introduce a dual form of training.

At the beginning of the research, a theme and tasks are formulated, aimed at
refining and deepening knowledge about  the  nature,  content  and structure  of  the
development of the dual form of training of skilled workers. Historical prerequisites
of formation of the system of training of specialists of technical profile in production
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were  studied;  problems  faced  by  Germany;  peculiarities  of  functioning  of  the
secondary vocational education system of the Federal Republic of Germany, which
has a strong potential for adaptation to economic and social changes; systematic and
processed  information  of  methodical  and  regulatory  direction  for  the  system  of
vocational  education.  The  basic  concepts  of  the  study  are  defined:  dual  training
system, skilled worker, employee responsibility.

The experimental work, which was organized with the purpose of checking
certain  pedagogical  conditions  of  forming  the  professional  responsibility  of  the
worker  in  the  dual  training,  covered  the  ascertaining,  forming  and  generalizing
stages.  As  a  result  of  the  ascertaining  experiment,  the  real  state  of  the  level  of
professional responsibility of the employee was revealed, as well as the relevance of
the complex of pedagogical conditions, defined, developed and implemented for the
effectiveness of the research process, was confirmed.

At the ascertaining stage,  the real level of professional  responsibility of the
worker  in  dual  training was determined,  as  well  as  scientific  and methodological
support was designed.

At the stage of the forming experiment, the hypothesis of the study was tested,
the pedagogical conditions of forming the professional responsibility of the worker in
dual training were realized.

At the general  stage,  the dynamics of  the professional  responsibility  of  the
worker in the dual training were determined.

The scientific novelty of the obtained results is that:
– for  the first  time pedagogical  conditions of  formation of  professional

responsibility of the worker in dual training have been defined and the process of
formation of professional responsibility of the worker of service of civil transport in
system  "concept  -  the  maintenance  -  the  organization"  takes  into  account  set  of
ordered  interconnected  blocks  (target,  methodological,  content-activity,  criterion-
effective); the system of professional values of the driver has been found out and
experimentally checked;

– the  peculiarities  of  the  system  of  secondary  vocational  education  in
Germany during its  introduction  into  Ukrainian  practice  have  been specified  and
theoretically  substantiated;  didactic  opportunities  of  dual  education,  aimed  at
motivating students  to show a responsible  attitude to professional  responsibilities,
awareness  of  professional  responsibility  in  the  process  of  professional  behavior
learning,  working  out  ways  to  show responsible  behavior  in  the  process  of  real
production  tasks,  evaluation  of  work  results  and  self-responsibility;  the  essence,
structure and criteria of the concept of "professional responsibility of the worker";

– the opportunity to borrow the experience of dual education in secondary
vocational  education in  Germany in order  to  modernize  the system of  vocational
education in Ukraine got further development.

The  practical  significance  of  the  results  of  the  study  is  to  determine  the
pedagogical  conditions  of  training  skilled  workers  on  the  basis  of  multilevel
interaction of vocational schools with enterprises of the real sector of the economy, in
the  testing  and  evaluation  of  the  effectiveness  of  the  formation  of  professional
responsibility  of  the  employee,  which  is  professionally  and  personally  and  legal
support for vocational training.
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The study does not exhaust all aspects of the problem. Looking for new and

effective  forms  of  training  highly  skilled  workers  in  the  context  of  developing
professional  competence  in  the  educational  environment  of  the  enterprise  is
promising.

Key words: professional  education,  dual  form  of  education,  professional
competences,  personal  qualities  of  the  worker,  professional  responsibility  of  the
worker.


