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МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ
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та психолого-педагогічних дисциплін 

Вінницького національного аграрного університету 
м. Віннищ, Україна

Нові соціально-економічні умови та гуманізація освітнього про
цесу диктують необхідність вирішення проблем формування у 
майбутніх фахівців уявлень про професію та розуміння відповіднос
ті вибору професії особистим якостям та індивідуальним здібнос
тям. У нинішній час для успішної особистої і професійної самореа- 
лізації недостатньо мати певний запас знань і професійних умінь, 
але й необхідно розвинути такі здібності і якості, які б забезпечили 
професійну мобільність та соціальну адаптованість. Саме студент
ські роки є часом, коли розвитку самосвідомості майбутніх фахівців 
сприяє формування в студентів таких важливих якостей, як критич
ність мислення, незалежність у виборі шляхів розвитку, соціальна 
відповідальність, що тісно пов’язані з процесом професійного 
становлення та ідентифікації. У зв’язку з цим, дослідження педаго
гічних умов, які сприяють оптимізації формування професійної 
підвищення якості професійної підготовки майбутніх аграріїв.

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу можна відзначи
ти, що сьогодні особливого значення набуває створення педагогіч
них умов, необхідних для формування у майбутніх агроінженерів 
професійної компетентності. Оскільки потреби ринку праці вима
гають докорінної перебудови структури освітнього процесу, 
важливо організувати такі педагогічні умови навчального процесу, 
щоб ці компоненти взаємодіяли, і процес засвоєння теоретичної 
інформації відбувався паралельно з практичною діяльністю.

Процес навчання повинен бути спланований так, щоб загальноо
світня підготовка була основою для засвоєння знань з агрономії, а 
на загальноаграрній базі впроваджувалися виробниче навчання і 
спеціальна підготовка. Знання основ наук про суспільство, функціо
нування і принципи побудови аграрних систем, знання про способи
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діяльності і зміст засобів в умовах конкретного виробництва 
повинні сприяти формуванню професійної самосвідомості студентів 
вищого аграрного навчального закладу. Однак з появою в педагогіці 
вищої аграрної школи нових підходів до освіти визначення поняття 
педагогічні умови зазнало деяких трансформацій. Так, замість 
поняття «педагогічні умови» все частіше стало використовуватися 
поняття «психолого-педагогічні умови» або «психологічні умови» 
[2, с. 8], або ж зберігаючи традиційне визначення «педагогічні 
умови», деякі дослідники в його основі відображають певні психо
логічні компоненти.

Щоб досягти повноцінного усвідомлення інтеграційних знань і 
їх засвоєння, потрібно включати студентів у виконання комплекс
них завдань на лабораторних і практичних заняттях, а також у 
процесі самостійної роботи з використанням навчального матеріалу 
з різних дисциплін. Інтегративні заняття можуть виступати специ
фічною формою організації навчання. Кожне таке заняття пов’язане 
із засвоєнням знань із теоретичних і практичних дисциплін і 
зв’язків між ними. Інтеграційна теоретична і практична підготовка 
повинна виступати і як процес, і як його результат, що характеризу
ється певним рівнем і включенням нових теоретичних положень, 
понять і чинників. На основі дослідницької діяльності можливе 
інтегрування дисциплін при виконанні дипломних і курсових робіт, 
проходженні різних спецкурсів, колективних проектів і виробничих 
практик.

Отже, на нашу думку, організація навчального процесу повинна 
передбачати постійний зв’язок між теоретичним навчанням і 
практичною підготовкою. Поруч із обсягами, послідовністю і 
переліком дисциплін, запланованих для вивчення, мають бути 
визначенні й основні умови практичного навчання.
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