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існування і здебільшого традиційні для них форми організації підготовки 

соціальних працівників виявляються сильнішими універсальних, що свідчить про 

домінування національних освітніх стратегій. 
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Стаття присвячена актуальній проблемі підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. З’ясовано, що одним із шляхів 

вирішення цієї проблеми є впровадження в систему професійної підготовки 

студентів елементів дуальної освіти. У статті розкриваються цілі, завдання та 

особливості організації педагогічного проєкту з елементами дуальної освіти 

«Школа професійного зростання «День у школі». 

Ключові слова: професійна компетентність, дуальна освіта, підготовка 

фахівців, якість вищої освіти, початкова школа. 

The article is devoted to the topical problem of improving the quality of future 

primary school teachers’ professional training. It was found that one of the ways to 

solve this problem was the introduction of dual education elements in the system of 

http://www.iufm.education.fr/f_qu-IUFM.htm
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students’ professional training. The article reveals the goals, objectives and features of 

the organization of a pedagogical project «School of Professional Growth «Day at 

School» which includes elements of dual education. 

Key words: professional competence, dual education, professional training, 

quality of higher education, primary school. 

Підготовка висококваліфікованих учителів, здатних творчо мислити та 

професійно розвиватися, є одним із пріоритетних завдань держави. Не викликає 

сумніву, що у розв’язанні проблеми якісної професійної підготовки майбутнього 

вчителя відіграють теоретична, практична підготовка та його вмотивованість. 

Проведені МОН України дослідження виявили певні недоліки у підготовці 

фахівців, зокрема: застарілу матеріальну базу в закладах вищої освіти, 

невідповідність дисциплін сучасним потребам ринку праці, практика в 

університеті перетворилася у документальну формальність. 

Вивчення досвіду та сучасного стану професійної підготовки майбутніх 

учителів у зарубіжних країнах також свідчить про те, що не всі студенти 

збираються йти працювати до школи, а лише 87 % (Т. Пастоян, Д. Прокоп, 

Т. Двржак (Чехія)) і на це є низка причин. Окрім мотиваційних та фінансових 

чинників, зазначаються незадоволення студентів навчальною програмою: 

студенти педагогічних освітніх закладів обурені тим, що за весь термін навчання 

виділяється усього 4 % від навчального плану на практику в школі. Тож майбутні 

вчителі вважають себе недостатньо готовими працювати в освітніх закладах [3]. 

Особливий інтерес для нашого дослідження мають висновки, яких дійшли 

польські науковці (Е. Вишневська, Б. Квятковска-Коваль, Т. Хмель): одним із 

недоліків педагогічної освіти є наявність великої прірви між теорією та 

практикою в педагогічних закладах освіти, особливо в умовах відповідності 

європейським стандартам [3]. 

Вивчення та аналіз зазначених недоліків відкриває нові можливості для 

вдосконалення системи неперервної педагогічної освіти в Україні в умовах її 

адаптації до вимог загальноєвропейського освітнього простору. Серед шляхів 

подолання зазначених недоліків науковці вбачають, зокрема, впровадження 

дуальної освіти (О. Бігич, О. Борзенкова, Я. Гаєвець, Н. Глузман, С. Івашньова, 

Л. Коваль, Т. Руденко, С. Скворцова та ін.). 

Новаторкою у застосуванні дуальної освіти у підготовці фахівців 

вважається Німеччина. Як зазначає З. Юзвін, у 1960–70-х роках дуальна освіта 

впроваджувалася на базі німецьких шкіл, у 80-х така освіта переходить у форму 

професійної підготовки, а останнім часом до означеного процесу були залучені й 

університети. Такий підхід дав свої результати: станом на січень 2019 року 

Німеччина посіла 2 місце серед європейських країн із найнижчим показником 

безробіття серед молоді [2]. 

2018 року МОН України ухвалило Концепцію дуального навчання. 

Моніторинг результатів пілотних проєктів (Київ, Львів, Запоріжжя) виявився 

позитивним: рівень працевлаштування склав 97 %, на 12‒17 % зросла якість 

професійної підготовки, налагодилися партнерські зв’язки з роботодавцями [3]. 

Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає 
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узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих 

кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання. Метою 

дуальної освіти є підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти 

шляхом поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих 

місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної 

кваліфікації на основі договору [1]. 

Підготовка фахівців на основі дуальної освіти в українських вишах 

запроваджується здебільшого на технічних спеціальностях. Поряд з цим 

позитивні показники дуальної освіти: взаємовигідна організація співпраці 

педагогічного університету зі школами, навчання студентів під час трудової 

діяльності, можливість врахування конкретних запитів закладів загальної 

середньої освіти   до   змісту   та   якості   професійної   освіти   майбутніх 

вчителів [1], ‒ спонукають запроваджувати її елементи у систему вищої 

педагогічної освіти України. З огляду на це на факультеті початкового навчання 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

було запроваджено педагогічний проєкт з елементами дуальної освіти «Школа 

професійного зростання «День у школі» для студентів денної форми навчання (І- 

ІІІ курси), який триває з 2016/2017 навчального року. Метою проєкту «Школа 

професійного зростання «День у школі» є ознайомлення студентів із професійною 

діяльністю вчителя початкової школи, закріплення та поглиблення теоретичних і 

методичних знань та вмінь, набуття навичок організації навчально-виховної 

роботи, формування професійної, зокрема методичної, компетентності. 

Проєкт «Школа професійного зростання «День у школі» передбачав 

вирішення таких завдань: а) надати можливість студентам на практиці 

познайомитися зі специфікою освітнього процесу початкової школи; б) сприяти 

розвитку і вдосконаленню теоретичних знань та формуванню в майбутніх 

учителів початкової школи методичної компетентності щодо навчання 

математики; в) навчати здійснювати педагогічну рефлексію; г) ознайомити з 

інноваційними підходами і методами навчання математики учнів початкової 

школи; д) ознайомити з особливостями інклюзивної освіти в початковій школі; е) 

стимулювати інтерес студентів до науково-дослідної роботи з використанням 

методів спостереження, аналізу, порівняння, узагальнення. 

Поняття «професійна компетентність» у психолого-педагогічній літературі 

(А. Алексюк, Н. Кузьміна, А. Маркова, О. Ситник та ін.) трактується як: 

сукупність знань, умінь і навичок, що визначають результативність праці; єдність 

теоретичної та практичної підготовки студентів; поєднання знань із професійно 

значущими особистісними якостями; система знань та вмінь педагога, що 

виявляється при вирішенні на практиці професійно-педагогічних завдань; система 

знань та вмінь, на основі яких формується творчий потенціал учителя та 

будується його діяльність [1]. 

Формування професійної компетентності, зокрема методичної 

компетентності до викладання математики у початковій школі, під час 

упровадження проєкту «Школа професійного зростання «День у школі» 

передбачало вдосконалення сукупності вмінь, пов’язаних з аналізом 

педагогічного досвіду роботи вчителів за різними технологіями і навчально-
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методичними комплектами, та використання активних методів діяльності 

(моделювання, проєктування, проведення та аналіз уроків або їх фрагментів, 

створення портфоліо «Скарбничка майбутнього вчителя»). Під час упровадження 

проєкту постійно здійснююється моніторинг якості формування методичної 

компетентності студентів та їх професійної мотивації. Так, опитування і 

анкетування показало, що 93 % студентів переконалися у правильності вибору 

професії і після закінчення ЗВО планують працювати в школі, 89 % студентів 

відзначили доцільність проєкту, 86 % ‒ ефективність професійного спілкування з 

учителями [3]. 

У результаті дослідження було встановлено, що проєкт «День в школі» дає 

можливість студентам поєднати отримані в університеті теоретичні знання з 

практичним досвідом роботи в початковій школі; набути до завершення навчання 

досвіду роботи, необхідного для подальшого професійного зростання. На основі 

аналізу результатів дослідної роботи доведено, що поєднання навчання у 

педагогічному виші з навчанням на робочих місцях у закладах загальної середньої 

є дієвим засобом формування професійної, зокрема методичної, компетентності та 

адаптації студента до першого робочого місця, яке відповідає його освітній 

спеціальності та кваліфікації. 
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