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З метою підготовки кваліфікованих кадрів для аграрного сектору 

економіки України, зближення теорії та практики, освіти і виробництва 

актуальною є проблема поглиблення інтеграційних зв’язків у системі «наука-

освіта-виробництво». Міністерство освіти і науки України запускає перші 

пілотні проекти, у межах нових організаційно-відмінних форм навчання .з 

випробовування дуальної освіти, зокрема і аграрних професій [1]. 

Яскравим прикладом трансформації закладів аграрної освіти в Україні є 

Вінницький національний аграрний університет, в якому в умовах 

Всеукраїнського науково-навчально-виробничого комплексу (ВННК) студенти 

мають змогу фундаментальні знання, теоретичні розробки безпосередньо 

застосувати та перевірити на практиці в науково-дослідних господарствах [2]. 

Структура ВННК дозволяє університетові застосовувати гідний науковий 

потенціал та матеріальну базу дослідно-селекційних станцій та дослідних 

господарств ІБКіЦБ НААНУ [3].  

Проте, в умовах консорціуму змінюються форми підготовки фахівців, 

набуваючи рис дуальної освіти, яка в першу чергу передбачає поєднання 

аудиторних занять та можливість здобувати практичний досвід на виробництві.  

Втілення ідеї дуальної освіти також вимагає забезпечення кожного 

студента персональною освітньою траєкторією, яка формується на основі 

індивідуальних якостей та здібностей фахівця. 

За даних обставин виникають протиріччя: між традиційними та 

інноваційними формами навчання, які спрямовані на задоволення особистісних  

та професійних потреб студентів. 

Однією з перспективних форм взаємодії освітнього закладу і виробничого 

навчання, з метою оптимальної реалізації потенціалу майбутнього фахівця, є 

дистанційна інтерактивна, яка дозволяє активно отримувати освітні послуги не 

відриваючись від виробництва. 

Окрім того модель взаємозв’язків структурних підрозділів консорціуму 

дозволяє використовувати найрізноманітніші інтерактивні форми з метою 

співпраці теоретиків та практиків: конференції, семінари, круглі столи, форуми, 

наукові студентські гуртки, практичне навчання студентів на базі структурних 

підрозділів консорціуму, сумісні наукові проекти, стажування викладачів тощо. 

Важливо, що окрім активних форм спілкування, за відповідної технічної 

оснащеності, безпосередня взаємодія може відбуватися дистанційно. Оскільки 

студенти мають змогу на відстані отримувати консультації з різноманітних 

джерел, як від науковців, так і від практиків, апробувати теоретичні розробки 

на практиці, ділитись власним досвідом.  
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій дає нові можливості у 

процесі здобування освіти, але і вимагає системного використання. 

Зокрема, нові форми, враховуючи інтерактивність та дистанційність 

підготовки, передбачають трансформацію курсів усіх циклів підготовки та 

мають низку особливих етапів: 

1. визначення цілей підготовки з врахуванням особливостей спеціальності 

за якою навчаються студенти; 

2. корекція навчальних планів і програм; 

3. вироблення форм співпраці кадрового потенціалу (викладачів, 

науковців, працівників на виробництві); 

4. розробка навчально-методичних ресурсів, з використанням баз даних 

наукових та виробничих установ; 

5. розробка форм, методів, засобів співпраці;  

6. контрольно-корекційний етап. 

З-поміж навчально-методичних ресурсів ми виділяємо вебінар або 

дистанційну лекцію, яка характеризується активністю учасників, відкритістю, 

гнучкістю, доступністю, адаптивністю до нових умов, тобто наділена всіма 

рисами інтерактивності. 

Вебінар (від англ. webinar — web-based seminar), переводиться як «семінар, 

організований на базі веб-технологій».  В умовах ВННК основна мета такої 

форми заняття – надання теоретичного матеріалу майбутньому фахівцеві, як 

бази для вирішення нагальних потреб під час практики на виробництві. 

На нашу думку доцільно спочатку проводити лекції очно, за традиційною 

методикою, згодом – дистанційно, без відриву від виробництва і підсумковий 

контрольний етап здійснювати знову ж аудиторно. 

Зміст таких лекцій ми розділяємо на три блоки: базовий загальноосвітній; 

загальний профільний; індивідуальний профільний (з врахуванням 

індивідуального рівня знань та здібностей фахівця). 

Також, ми враховуємо те, що відсутність традиційних крейди і дошки під 

час дистанційних занять, передбачає підготовку якісних навчальних ресурсів: 

зрозумілих, інформативних, яскравих, динамічних, які стимулюватимуть 

активну міжособистісну взаємодію учасників. 

Наприклад, стажуючись в структурних підрозділах ВНАУ на виробництві 

викладачі кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій зробили 

висновок, що в процесі вивчення агрономічних явищ та процесів у багатьох 

випадках доцільно використовувати математичну систему Mathcad. Це сприяло 

розробці викладачами технології математичної підготовки майбутніх аграріїв в 

умовах ВННК, на основі застосування математичної системи Mathcad [4]. З 

метою підтримки інтерактивності, зазначена технологія, зокрема, передбачає 

використання електронної пошти, текстових повідомлень, мультимедіа файлів. 

Дієвим засобом злагодженості роботи є формування єдиної інформаційної 

системи та баз даних на основі аналізу якої викладачі формують зміст 

відповідних дисциплін, обираючи такі інформаційні технології, які найкраще 

відповідають логіці дисципліни та запитам практики.  
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В умовах ВННК дистанційні форми навчання мають особливі дидактичні 

ознаки: 

− можливість віртуальної присутності на занятті довільної кількості 

слухачів; 

− організація вузькоспеціалізованих лекцій для малих груп; 

− можливість індивідуальних консультацій (право вибору); 

− отримання і виконання завдань на відстані; 

− індивідуальний підхід (можливість записати лекцію, непослідовний 

доступ до інформації); 

− корекція змісту підготовки з врахуванням запитів практики (адаптація); 

− використання баз даних установ та підприємств ВННК; 

− активізація контактів (двонаправленість навчання: обмін досвідом, 

консультації вузькопрофільних фахівців); 

− зворотній зв’язок між всіма учасниками процесу підготовки (негайність 

відповіді). 

Отож, зазначені форми мають усі риси інтерактивності, оскільки вони 

стимулюють міжособистісну взаємодію за наведеними вище ознаками [4, с.42]. 

Тому впровадження дистанційних інтерактивних форм навчання є одним з 

перспективних напрямів взаємодії освітнього закладу, виробничого навчання та 

наукових установ.  
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