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     Зміни, які відбуваються в аграрній освіті, тісно пов’язані з 
реформуванням сільського господарства – галузі, що знаходиться в 
складному становищі. За таких умов навчальна діяльність в аграрних 
закладах освіти повинна бути спрямована на пошук ефективних шляхів 
удосконалення професійної підготовки майбутніх аграріїв, забезпечення 
трансформування навчально-пізнавальної діяльності студентів у професійну 
з відповідною зміною потреб, мотивів, цілей. На сучасному етапі 
відродження нації перед навчальними закладами стоїть завдання постійного 
пошуку нових форм, методів і засобів органічного поєднання професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів із формуванням у них глибокого 
наукового і національного світогляду, високої професійної культури, 
справжньої  інтелігентності. 

     Формування майбутнього фахівця в умовах утвердження на селі 
нових економічних відносин повинно проходити в напрямі більшої 
універсалізації, здатності молодої людини за необхідності визначити 
пріоритет своїх знань, умінь і навичок для подальшого їх розширення і 
поглиблення залежно від спрямування своєї професійної діяльності. 
Сучасний фахівець повинен володіти вміннями і методами впровадження 
передової технології, забезпечувати оптимальний режим роботи 
виробничого устаткування, постійно поглиблювати знання з економіки, 
права, менеджменту, маркетингу, вміти організовувати юридичні відносини 
з господарствами; мати організаторські здібності, займатися 
підприємницькою діяльністю, володіти комунікативними якостями в роботі 
з людьми та економічними підходами до організації господарської 
діяльності. Отже, на основі вищезазначеного можна дійти висновку, що 
“…практика поглибленого розподілу праці в сільському господарстві і 
відповідна їй система підготовки вузькоспеціалізованих працівників себе 
вичерпала” [4; с.107]. Саме в цьому вчені вбачають причину відчуження 
сільських працівників від землі, втрату ними самостійності. 

     Викладені міркування дають змогу стверджувати, що на землі 
повинні працювати творчі, активні та ініціативні люди, які вміють 
вирощувати сільськогосподарську продукцію, переробляти та реалізовувати 
її; це працівники з універсальною професійною підготовкою, які вміло 
виконують не тільки доручені завдання, а й самостійно приймають рішення 



з широкого кола питань, поєднуючи в собі функції виконавця, організатора 
й управлінця [1]. За таких умов викладач не просто передає наукову 
інформацію, а й забезпечує професійну самореалізацію особистості. 

     Великий внесок у розробку проблеми формування нового 
покоління фахівців аграрного профілю, яка набуває все більшого значенння 
в умовах утвердження на селі нових економічних відносин, зробили такі  
науковці: Р.Р. Балан, А.І. Дьомін, П.Г. Лузан, В.М. Манько, Ю.П. Манько, 
Н.Ю.Матяш, П.М. Олійник, П.М. Решетнік, В.І. Рябець та інші вчені-
педагоги. Зокрема, на думку Н.Ю. Матяша, аграрна реформа, створення 
економічної та правової баз для рівноправного існування всіх форм 
господарювання вимагає формування нового типу спеціаліста і потребує 
змін у змісті та якості професійної підготовки фахівців аграрного 
виробництва  всіх   ланок.  У   працях   вчених-науковців А.І. Дьоміна, П.Г. 
Лузана, В.І. Рябця узагальнено та доповнено теоретико-методологічні 
основи активізації навчання у вищій аграрній школі, а також представлено 
рекомендації щодо поетапного формування активності студентів у навчанні, 
що позитивно впливає на процес теоретичної і практичної підготовки  
спеціалістів  для  сільського  господарства  [4]. 

     Метою означеної статті є дослідження соціально-педагогічних 
факторів, що детермінують позитивні зміни у процесі продуктивної 
професійної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. Підтверджено, що така 
підготовка має значення як для підготовки майбутніх студентів-аграріїв, так 
і для системи вищої аграрної педагогічної освіти в цілому.  

     Особливостями навчально-виховного процесу аграрних закладів 
освіти є їх професійна спрямованість і тісний зв’язок із аграрним 
виробництвом та досягненнями науки і техніки у цій галузі. Вивченням 
таких особливостей та багатьох інших проблем, на нашу думку, має 
займатися окремий розділ педагогіки, а саме, аграрна педагогіка [5]. 

     Однією з головних проблем дидактики аграрних навчальних 
закладів є проблема змісту освіти. Вона знаходиться на перехресті 
діалектичних протиріч між збільшенням об’єму знань майбутніх 
спеціалістів та обмеженістю навчального процесу в часі, між широтою 
профілю професійної підготовки та глибиною спеціалізації, а також між 
темпами прогресу наукових знань у галузі аграрного виробництва та 
консерватизмом  навчання.  

     Навчальні плани аграрних закладів освіти містять дисципліни, 
які об’єднані у такі цикли: фундаментальний, соціально-гуманітарний, 
технічний і спеціальний (включаючи практичне навчання). Всі названі 
цикли та окремі дисципліни мають безпосередній або опосередкований 
вихід у зміст професійної діяльності майбутнього спеціаліста на 
виробництві, визначений кваліфікаційною характеристикою 
(професіограмою) спеціальності.  

     Дидактична гіпотеза, покладена в основу змісту професійної 
підготовки майбутнього спеціаліста полягає в тому, що знання, вміння й 
навички по всім дисциплінам, які вивчаються, повинні з’єднуватися, 



систематизуватися і трансформуватися в умовах майбутньої професійної 
діяльності. 

     Важливо підкреслити, що у значній мірі зв’язок науки і 
аграрного виробництва проявляється при вивченні циклу технічних 
дисциплін, який забезпечує теоретичну і практичну основу професійного 
становлення  майбутнього спеціаліста. В сучасних умовах  зміст 
професійної підготовки представляє сукупність дидактично відібраних, 
систематизованих на основі наукових положень відповідних наук, 
сконцентрованих навколо важливих проблем спеціальності. Вивчення курсу 
технічних дисциплін повинно забезпечити майбутньому спеціалісту частку 
професійної підготовки з отриманням фундаментальних знань, умінь та 
навичок, що дадуть йому можливість швидко адаптуватися в умовах 
аграрного виробництва, котрі постійно змінюються, та ринку праці. 

    Зрозуміло, що отримані знання, вміння й навички з технічних 
дисциплін набувають практичного значення у професійній підготовці 
майбутніх фахівців. Вони спрямовані на “…розробку вивчення загальних 
принципів, законів використання та методів побудови і функціонування 
технологічних систем на основі пізнаних властивостей і законів природи для 
задоволення суспільних проблем, що з’явилися у підвищенні ефективності 
практичної діяльності людей”[2;с.28]. Отже, технічні дисципліни 
включають у себе знання про способи застосування природничих і 
технічних законів з метою досягнення цілей майбутньої професійної 
діяльності та вміння користуватися ними. Ці знання, вміння та навички 
мають спрямований практичний характер і безпосередньо пов’язані з 
професійною підготовкою майбутніх спеціалістів. 

     У контексті вищезазначеного доцільно підкреслити, що 
сучасний спеціаліст повинен не лише володіти своєю професією, а й 
орієнтуватися в сучасних складних політичних, економічних та соціальних 
проблемах, уміти аналізувати, прогнозувати та оцінювати наслідки своєї 
професійної діяльності в соціальній сфері. 

     Це зумовлює необхідність удосконалення професійної 
підготовки студентів з метою формування його не лише як майбутнього 
спеціаліста аграрного виробництва, а і як розвиненого, освіченого, духовно 
багатого фахівця. 

     Сучасні умови аграрного виробництва, прогресивні технології, 
нові машини та технічні комплекси вимагають формування відповідних 
знань, умінь та навичок у майбутніх фахівців-аграріїв, висувають високі 
вимоги до їх кваліфікації. Соціально-педагогічними факторами, які 
детермінують зміни у продуктивній професійній підготовці підготовці 
студентів, є: 

     *   швидка плинність наукових знань, яка примушує спеціаліста 
постійно поповнювати свій професійно-теоретичний потенціал; 

     *  необхідність у здатності спеціаліста адаптуватися до швидко 
змінюваних виробничих умов, а також творча, перетворювальна 
спрямованість його професійної  діяльності; 



     *    інтеграційні процеси в науці, які вимагають від спеціаліста 
умінь працювати в суміжних галузях; 

     *  актуалізація виробничо-організаторських функцій у загальній 
структурі професійної діяльності спеціаліста. 

     Безперечно, технічні дисципліни є циклом самостійних 
наукових дисциплін, оскільки їх власну базу складає чітка аксіоматична 
система вихідних положень, на підставі яких розроблені ефективні загальні 
методи досліджень завдань виробництва. Означені методи є науково-
теоретичною базою для розвитку сучасної техніки. 

     У навчально-виховному процесі технічні дисципліни відіграють 
виняткову роль. Адже при їх вивченні у студента формується технічне 
мислення, вміння ставити практичні завдання і доводити їх розв’язування до 
логічного кінця, до числового результату з достатньою для практики 
точністю. 

     Безперечно, можна дійти висновку, що технічні дисципліни 
мають посідати чільне місце згідно з тією роллю, яку вони відіграють у 
процесі продуктивної професійної підготовки майбутніх аграріїв. 

     На нашу думку, саме впровадження нових педагогічних 
технологій має забезпечувати врахування постійно змінюваних умов 
аграрного виробництва. Адже майбутній спеціаліст повинен легко 
адаптуватися в нових виробничих умовах. Існуючий негативний фактор 
професійної підготовки – масовий випуск спеціалістів був пов’язаний, по-
перше, з бажанням підготувати спеціаліста “на все життя“, а, по-друге, 
підготувати “вузького” спеціаліста. Навчити одразу “всьому”, що необхідно 
на практиці, неможливо, оскільки період зміни поколінь техніки і 
технологій наближається до тривалості навчання, а отримані знання 
застарівають раніше, ніж їх можна використати на практиці. Підготовка 
“вузьких” спеціалістів також не виправдовує себе, тому що швидкий 
розвиток виробничих технологій вимагає постійного оволодіння новими 
спеціальностями, засвоєння нових фундаментальних і професійних знань. 

     З огляду на проведений аналіз варто зазначити, що мета аграрної 
освіти полягає у продуктивній професійній підготовці спеціалістів, які 
усвідомлюють свою роль у суспільстві і відповідальність за рішення, 
прийняті ними. Це спеціалісти, котрі готові до самоосвіти, оволодіння 
новими знаннями, спеціальностями, перекваліфікації; здатні забезпечити 
розробку і проектування нової перспективної техніки і технологій, 
організацію сучасного аграрного виробництва. Реалізація окреслених цілей 
вимагає переходу до нової парадигми освіти, модернізації змісту та 
вдосконалення організації професійної підготовки майбутніх аграріїв.  

     У контексті вищезазначеного доречно підкреслити позитивний 
досвід організації навчального процесу, що накопичений аграрною освітою 
США. Зокрема, у наукових дослідженнях Ллойда Фіпса та Едварда Осборна 
вказується, що професійна аграрна освіта США організовується за шістьма 
напрямами (програмами): агробізнес, агровиробничі процеси, агротехніка, 
садівництво, агроресурси і лісництво, переробка агропродукції. Окремі 



напрями (програми) реалізуються за 5 курсами – від таких, що спрямовують 
студентів на вивчення тієї чи іншої програми і до курсів перепідготовки. 
Гнучкість організації навчання дозволяє студентам визначитися з 
напрямком. Причому, навіть при переході з однієї програми на іншу існує 
механізм зарахування кредитів, які отримав студент у процесі навчання на 
попередньому напрямку. Такий підхід дозволяє студентам професійно 
зорієнтуватися на вивченні тих програм, які найбільше відповідають їх 
професійним покликанням, і спонукає педагогічну громадськість до 
постійного пошуку відповідності між реальним змістом навчання і 
прогресуючим характером аграрного виробництва [6]. 

     На основі здійсненого нами системного аналізу порушується 
питання вдосконалення процесу професійної підготовки студентів у вищих 
аграрних навчальних закладах, де відбувається підготовка майбутніх 
спеціалістів, які мають бути здатними забезпечити розв’язання найближчих, 
а пізніше і перспективних завдань розвитку галузі аграрного виробництва в 
Україні. Це обумовлено тим, що якісна перебудова в системі неперервної 
освіти неможлива без зміни характеру і спрямованості навчального процесу 
в аграрній вищій школі, зміни психології мислення майбутнього фахівця. 

     Як показав аналіз досліджуваної в статті проблеми, потреба 
підвищення продуктивності навчального процесу у вищих аграрних  
навчальних закладах України,  врахування  суспільних,   соціально-
економічних і культурних змін, що проходять у країні, зміна пріоритетів 
науки і освіти як головних умов відродження української державності 
переростає в загальнодержавну проблему. Для її розв’язання навчальний 
процес у вищих аграрних навчальних закладах повинен здійснювати 
підготовку такого спеціаліста, який здатний самостійно, творчо мислити, 
володіти грунтовними професійними знаннями, вміннями, навичками, 
прийомами і методами впровадження передових технологій, мати 
організаторські здібності та сформовані особистісні якості, важливі для 
роботи у сфері аграрного виробництва. Такий підхід дозволить повніше 
реалізувати інтелектуальний потенціал студентів, задовільнити вимоги 
особистості і суспільства до освіти, створити умови для ефективної 
перебудови системи неперервної освіти в Україні за умови підвищення 
ефективності професійної підготовки майбутніх спеціалістів у вищій 
аграрній школі. 

     Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної 
проблеми, і перспективний напрямок у вивченні означених проблем ми 
вбачаємо в моделюванні процесу продуктивної професійної підготовки 
майбутніх аграріїв у вищій школі, що враховує сучасні соціально-
економічні умови становлення ринкових відносин в Україні. 
 


