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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан економіки країни 

потребує створення нової системи інноваційного розвитку агропромислового 

сектору «аграрна освіта – аграрна наука – аграрне виробництво». Це актуалізує 

проблему підвищення вимог до професійної підготовки фахівців 

агропромислового економічного сектору, й зокрема агрономів-дослідників. Саме 

на цю категорію випускників аграрних університетів покладаються важливі 

завдання. Вони покликані здійснювати науково-дослідну і виробничу діяльність, 

що вимагає поглиблених професійних знань, а також формують науково-

викладацький корпус вищих закладів освіти аграрного профілю, від якісного 

складу якого залежить рівень професійної підготовки майбутніх аграріїв.  

Сучасний аграрій-дослідник повинен володіти не лише фаховими знаннями і 

компетентностями, але й мати психолого-педагогічну освіту. Як показало 

вивчення, у змісті їх професійної підготовки переважає фахова освіта, при цьому 

нівелюється педагогічна складова. Відповідно виникає потреба оновлення змісту і 

технологій професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників на 

магістерському освітньому ступені вищої освіти в аграрних університетах.  

Актуальність означеної проблеми окреслена у законодавчих та нормативно-

правових документах: законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» 

(2014), постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» (2011), а також Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (2012), Стратегії розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2020 року (2013), Концепції реформування і розвитку 

аграрної освіти та науки (2011) та Концепції організації підготовки магістрів 

(2010).  

Аналіз результатів наукових досліджень свідчить про посилення уваги 

дослідників до цієї проблеми. Питанням розвитку аграрної освіти і науки 
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присвячені праці Л. Біланa, Т. Іщенко, С. Ніколаєнка; теоретичні і методичні 

основи професійної підготовки фахівців агрономічного профілю досліджували 

Н. Демешкант, І. Колосок, Н. Нерух, С. Штангей; розвиток аграрного дорадництва 

в Україні представлено у наукових розвідках О. Галич, І. Гончаренко, 

О. Кірейцева, І. Кудінова.  

Проблема професійно-педагогічної підготовки фахівців аграрного профілю 

висвітлена у працях І. Бендери, І. Буцика, О. Заболотнього, В. Ільчук, С. Літвінчук, 

П. Лузана, В. Лозовецької, В. Манько, В. Мозгового, Ю. Ніколаєнко, 

О. Полозенка, В. Свистун, М. Хоменка, Л. Шовкун та ін. Питанню удосконалення 

професійної підготовки фахівців, зокрема за магістерськими програми, присвячені 

праці Н. Батечко, С. Вітвицької, С. Заскалєти, Л. Кліх, В. Люльки, Н. Мачинської, 

В. Третько, С. Сисоєвої та ін.  

Водночас вивчення показало, що проблема професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах не стала предметом 

окремого дослідження у вітчизняній педагогічній науці.   

Теоретичний аналіз, вивчення практичного досвіду професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників на магістерському рівні вищої освіти в аграрних 

університетах дали змогу виявити низку суперечностей між: 

– зростанням вимог суспільства до якості професійно-педагогічної 

діяльності викладачів аграрних університетів, яку спрямовано на підготовку 

конкурентоспроможних фахівців аграрного сектору економіки, та недостатньою 

увагою до створення ефективної системи забезпечення якості вищої освіти згідно 

зі стандартами і рекомендаціями європейського простору; 

– сучасними потребами інтеграції наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності закладів вищої освіти аграрного профілю і недооцінкою 

важливості професійно-педагогічної підготовки аграріїв-дослідників на 

магістерському рівні вищої освіти; 

– зростанням потреби аграрних університетів у кваліфікованих 
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викладачах і недостатнім рівнем їх готовності до професійно-педагогічної 

діяльності; 

– сучасними вимогами до навчально-методичного забезпечення 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників і недостатньо якісним 

рівнем його розроблення у закладах вищої освіти аграрного профілю. 

Актуальність проблеми, її недостатня розробленість у педагогічній теорії та 

практиці, необхідність подолання виявлених суперечностей зумовили вибір теми 

дисертації «Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників в 

аграрних університетах».  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України «Естетичні та етичні 

чинники розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних 

навчальних закладів» (РК № 0114U003167). Тему дисертації затверджено вченою 

радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол 

№ 4 від 26 лютого 2015 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 

від 29 вересня 2015 р.). 

Об’єкт дослідження – професійно-педагогічна підготовка агрономів-

дослідників на магістерському рівні вищої освіти в аграрних університетах. 

Предмет дослідження – зміст, форми організації, методи професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників на магістерському рівні вищої 

освіти в аграрних університетах. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці моделі професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників в аграрних університетах.  

Відповідно до об’єкта, предмета й мети визначено завдання дослідження: 



7 

1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній науці і на 

практиці. 

2. Теоретично обґрунтувати зміст і структуру професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах.  

3. Виокремити й схарактеризувати критерії, показники та рівні готовності 

агрономів-дослідників до здійснення професійно-педагогічної діяльності. 

4. Розробити модель професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників в аграрних університетах та здійснити її експериментальну перевірку.  

5. Створити навчально-методичний комплекс з професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах. 

Концептуальна ідея дослідження. В основу дослідження покладено 

положення щодо пріоритету гуманістичної парадигми освіти, випереджувального 

підходу до професійно-педагогічної підготовки фахівця аграрної галузі, яка має 

орієнтуватися на високий рівень професійної компетентності, 

конкурентоспроможності фахівців на ринку праці. Професійно-педагогічна 

підготовка агрономів-дослідників розглядається у межах магістерської програми 

спеціальності 201 «Агрономія», кваліфікації 2213.1 «Агроном-дослідник». 

Забезпеченню ефективності професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників сприятиме розроблення моделі цієї підготовки на засадах практико-

орієнтованого, компетентнісного, особистісно-орієнтованого та андрагогічного 

підходів. Практико-орієнтований підхід сприяє професійному самовизначенню 

агрономів-дослідників, усвідомленій та виваженій суб’єктивній позиції щодо 

майбутньої професійно-педагогічної діяльності. Реалізація компетентнісного 

підходу дозволяє визначати когнітивні аспекти готовності до професійно-

педагогічної діяльності як компетентнісні, що забезпечує спроможність 

агрономів-дослідників практично діяти і творчо застосовувати набуті знання у 

різних професійно-педагогічних ситуаціях. Реалізація особистісно-орієнтованого 

підходу сприяє визнанню майбутнього викладача як індивідуальності, 
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унікальності, неповторності, який має свою освітню траєкторію. Застосування 

андрагогічного підходу забезпечує створення належних умов для постійної 

самоосвіти, самовдосконалення, розвитку дослідницьких здібностей, які сприяють 

підвищенню фахової майстерності, досягненню найвищого рівня творчості та 

самореалізації у майбутній професійно-педагогічній діяльності. Результатом 

поетапної реалізації моделі є сформована готовність агрономів-дослідників до 

професійно-педагогічної діяльності в аграрних університетах.   

Гіпотеза дослідження ґрунтується на положенні, що професійно-

педагогічна підготовка агрономів-дослідників на магістерському рівні вищої 

освіти набуде ефективності за умови: формування мотивації й спрямованості 

магістрантів до здійснення професійно-педагогічної діяльності; розроблення 

освітніх програм професійно-педагогічної підготовки аграріїв-дослідників з 

урахуванням результатів наукових досліджень та перспектив розвитку наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності в аграрних університетах; оновлення 

змісту і технологій; розроблення комплексного навчально-методичного 

забезпечення професійно-педагогічної підготовки.  

Методологічну основу дослідження становлять філософські, наукові, 

психолого-педагогічні ідеї та висновки щодо розвитку професійної освіти фахівців 

аграрного профілю; положення щодо взаємозв’язку і взаємозумовленості 

педагогічних явищ; oснoвні пoлoження теoрії особистісно-орієнтованої освіти; ідеї 

психопедагогіки; провідні положення практико-орієнтованого, компетентнісного, 

особистісно-орієнтованого, андрагогічного підходів; принципи систематичності і 

послідовності, зв’язку теорії з практикою, а також положення щодо вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії. 

Теоретичною основою дослідження є: положення сучасної філософії 

освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень), неперервної професійної освіти 

(С. Батишев, Р. Гуревич, Л. Лук'янова, Н. Ничкало, В. Радкевич та ін.); теоретичні 

і методичні засади підготовки фахівців-аграріїв (І. Бендера, О. Заболотній, 
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В. Ільчук, Н. Кожемякіна, Д. Костюк, Ю. Курбатова, В. Мельниченко, 

В. Мозговий, Н. Нерух, С. Ніколаєнко, В. Свистун, Л. Шовкун, С. Штангей та ін.); 

концептуальні засади професійної підготовки педагогів (С. Гончаренко, Н. 

Гомеля, О. Дубасенюк, Ю. Бабанський, В. Жернов, Л. Кондрашова, О. Пєхота, 

П. Підкасистий, Г. Сотська та ін.); теоретичні положення щодо підготовки 

фахівців на магістерському рівні вищої освіти (С. Вітвицька, Л. Кліх, 

Н. Мачинська, С. Сисоєва та ін.); положення щодо історичного розвитку та 

становлення аграрної освіти (М. Боровський, М. Вавилов, Б. Греков, 

В. Калініченко, І. Мещерський, П. Панченко, В. Марчук, Д. Рибченко); історико-

педагогічні аспекти професійної підготовки фахівців аграрного профілю 

(Т. Іщенко, В. Лозовецька, П. Лузан та ін.).  

Для розв’язання визначених завдань використано комплекс 

взаємодоповнюючих методів: теоретичні: аналіз філософської, психолого-

педагогічної літератури, нормативної, навчально-методичної документації, їх 

систематизація й узагальнення з метою з’ясування стану розробленості 

досліджуваної проблеми та обґрунтування поняттєво-категоріального апарату 

наукового пошуку; теоретичне моделювання – для розроблення моделі 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в аграрних 

університетах; узагальнення – для формулювання висновків за розділами, 

загальних висновків; емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, бесіди, 

опитування, тестування, що сприяли визначенню рівнів сформованості готовності 

агрономів-дослідників до професійно-педагогічної діяльності; педагогічний 

експеримент (констатувальний, формувальний) з метою перевірки ефективності 

моделі професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників; математичної 

статистики: кількісний аналіз даних, їх статистична обробка з метою якісної 

інтерпретації одержаних результатів експериментального дослідження.  

Організація дослідження. Наукове дослідження здійснювалося упродовж 

2013 – 2017 рр. й охоплювало три етапи. 
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На першому етапі (2013 – 2014 рр.) здійснено теоретичний аналіз проблеми 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в аграрних 

університетах; визначено об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання дослідження; 

розроблено програму дослідно-експериментальної роботи. 

На другому етапі (2014 – 2015 рр.) теоретично обґрунтовано модель і 

педагогічні умови професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в 

аграрних університетах; проведено констатувальний експеримент, у ході якого на 

основі визначених критеріїв, показників та рівнів готовності магістрантів до 

професійно-педагогічної діяльності здійснено аналіз стану їхньої готовності до 

означеної діяльності в аграрних університетах. 

На третьому етапі (2015 – 2017 рр.) проведено формувальний 

експеримент, здійснено аналіз, систематизацію, узагальнення і математичну 

обробку даних, отриманих у результаті проведення дослідно-експериментальної 

роботи; сформульовано висновки, оформлено результати дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідна робота проводилися на 

базі Білоцерківського національного аграрного університету, Уманського 

національного університету садівництва, Харківського національного аграрного 

університету імені В. В. Докучаєва, Луганського національного аграрного 

університету, Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. На різних етапах дослідження в експерименті брали участь 322 

магістранти та 145 викладачів. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що: вперше розкрито сутність професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників в аграрних університетах; теоретично обґрунтовано і 

розроблено модель професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в 

аграрних університетах на засадах практико-орієнтованого, компетентнісного, 

особистісно-орієнтованого й андрагогічного підходів, що охоплює методологічно-

цільовий, дидактично-методичний, організаційно-процесуальний та оцінно-
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результативний структурні блоки; виявлено педагогічні умови цієї підготовки 

(формування у магістрантів мотивації до здійснення професійно-педагогічної 

діяльності; проектування змісту навчальних дисциплін професійно-педагогічної 

підготовки в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу; 

функціонування школи молодого викладача закладу вищої освіти аграрного 

профілю); уточнено сутність понять: «професійна підготовка фахівців аграрного 

профілю», «професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників», 

«готовність агрономів дослідників до здійснення професійно-педагогічної 

діяльності»; удосконалено зміст, форми організації, методи професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників на магістерському рівні вищої 

освіти; подальшого розвитку набули положення щодо організації та 

функціонування в аграрних університетах школи молодого викладача. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні та 

впровадженні в освітню практику аграрних університетів навчально-методичного 

комплексу, що включає: педагогічно-орієнтовані змістові модулі до дисциплін 

професійної підготовки магістрантів (напрям підготовки «Агрономія»); програму 

та методичні розробки занять постійно діючого навчально-методичного семінару 

«Школа молодого викладача»; практикум з професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників; глосарій термінів із педагогіки та психології вищої школи.  

Основні результати дослідження, навчально-методичний комплекс можуть 

бути використані для подальшого вдосконалення теорії і практики вищої аграрної 

освіти, в системі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти аграрного профілю, у підготовці посібників, програм 

навчальних дисциплін, дидактичних комплексів.   

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (довідка № 0797 від 

15.03.2017 р.), Уманського національного університету садівництва (довідка № 01-

10/176 від 07.03.2017 р.), Білоцерківського національного аграрного університету 
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(довідка № 01-12/130 від 30.01.2017 р.), Луганського національного аграрного 

університету (довідка № 01-14/117 від 02.02.2017 р.); Харківського національного 

аграрного університету імені В. В. Докучаєва (довідка № 362/01-24 від 

21.03.2017 р.).  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

оприлюднено на: міжнародних науково-практичних конференціях: «Наукові 

пошуки молоді у третьому тисячолітті» (Біла Церква, 2014, 2015); «Стратегічні 

пріоритети розвитку аграрного сектору України в умовах невизначеності та 

ризику» (Біла Церква, 2015); «Освітні інновації: філософія, психологія, 

педагогіка» (Суми, 2015); «Сучасні проблеми підготовки вчителя і його 

професійного удосконалення» (Чернігів, 2016); «Вища школа і ринок праці: 

інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація» (Мукачево, 2016); «Теоретико-

методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» 

(Умань, 2015); міжнародних мистецько-педагогічних читаннях пам`яті професора 

О. П. Рудницької (Київ, 2015, 2016); на всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах 

глобалізації» (Дніпропетровськ, 2016); «Актуальні проблеми освіти в системі 

вищої школи» (Херсон, 2016); «Актуальні питання педагогіки та мовознавства» 

(Біла Церква, 2009); «Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери» 

(Біла Церква, 2013); «Аграрна наука – виробництву (психолого-педагогічні та 

лінгвістичні дослідження в умовах освітніх реформаційних процесів)» (Біла 

Церква, 2015); всеукраїнських педагогічних читаннях пам’яті видатного вченого-

педагога О. С. Дубинчук (Київ, 2014, 2015, 2016, 2017); науково-практичних 

інтернет-конференціях: «Інноваційні підходи до професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів» (Київ, 2014); «Гуманітарні науки сьогодні:  

обговорення актуальних проблем» (Краматорськ, 2016); регіональних науково-

практичних конференціях «Стратегічні пріоритети економічного розвитку АПК» 

(Біла церква, 2014); «Аграрна наука – виробництву: проблеми економічного 
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розвитку АПК» (Біла Церква, 2007, 2008); «Наукові пошуки молоді у третьому 

тисячолітті» (Біла Церква, 2008); «Аграрна наука – виробництву: економічний 

розвиток АПК в умовах економічної кризи» (Біла Церква, 2010); «Фундаментальні 

та прикладні дослідження у сучасній науці» (Харків, 2016); круглому столі: 

«Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх вчителів» (Суми, 

2015); звітних науково-практичних конференціях ІПООД НАПН України (Київ, 

2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), засіданнях відділу змісту і технологій навчання 

дорослих ІПООД НАПН України тощо. 

Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено у 19 

публікаціях. З-поміж них: 1 навчально-методичний комплекс; 6 статей у наукових 

фахових виданнях України; 1 стаття у зарубіжному періодичному науковому 

виданні; 1 – у виданні України, що включено до міжнародних наукометричних 

баз; 10 статей у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел (334 найменування, з них 11 – іноземними мовами) і 16 додатків. Робота 

містить 11 таблиць і 5 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 293 сторінки, 

основний текст дисертації викладено на 187 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ АГРОНОМІВ-ДОСЛІДНИКІВ В АГРАРНИХ 

УНІВЕРСИТЕТАХ 

 

У розділі здійснено теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в аграрних 

університетах; здійснено ретроспективний аналіз професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників у контексті становлення та розвитку аграрної 

освіти; охарактеризовано положення сучасні підходи щодо вирішення означеної 

проблеми в межах ступеневої аграрної освіти; на основі аналізу філософських, 

психологічних, педагогічних джерел розкрито сутність професійно-педагогічної 

підготовки аграномів-дослідників у закладах вищої аграрної освіти. 

 

 

1.1. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників у 

закладах аграрного профілю як педагогічна проблема 

 

За часів існування України як самостійної, незалежної держави аграрний 

сектор економіки завжди був стратегічним напрямом державної політики. На 

реалізацію цієї програми спрямовано низку законодавчих документів, а саме: 

Закони України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 

2015 року» [215], «Про державну підтримку сільського господарства» [213]; 

«Стратегія розвитку аграрного сектора економіки України на період до 2020 

року» [270]; розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової 

програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року» [220]; 

«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми 

збереження і розвитку потенціалу України на період до 2017 року» [218]. У 

загальних положеннях «Стратегії розвитку аграрного сектора економіки України 
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на період до 2020 року» [270] зазначається, що «аграрний сектор України з його 

базовою складовою, сільським господарством, є системоутворюючим в 

національній економіці, формує засади збереження суверенності держави – 

продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та енергетичну 

безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної 

економіки та формує соціально-економічні основи розвитку сільських 

територій» [270, с. 1]. 

Аграрне виробництво – це не лише система державних та приватних 

сільгосппідприємств. Це ще й науково обґрунтована, методично забезпечена 

система аграрної (сільськогосподарської) освіти, яка має забезпечувати підготовку 

спеціалістів вищої і середньої кваліфікації та кваліфікованих робітників для 

сільськогосподарського виробництва, а також наукових і педагогічних кадрів для 

роботи в науково-дослідних інститутах, на дослідних станціях і у навчальних 

закладах [223, с. 305]. 

В останнє десятиліття сільськогосподарська освіта стала ототожнюватися із 

поняттям «аграрна освіта». Відповідно до цього визначення навчальні заклади, які 

здійснювали сільськогосподарську підготовку громадян, отримали статус 

аграрних закладів вищої освіти I-II, Ш-IV рівнів акредитації, професійно-

технічних навчальних закладів аграрного профілю, аграрних ліцеїв [163, с. 54]. 

Аналізуючи аграрну освіту і науку України в умовах євроінтеграції, 

С. Ніколаєнко звертає увагу на структуру системи вищої аграрної освіти, 

констатуючи, що «сьогодні всі навчальні заклади системи сільськогосподарської 

освіти України поділяються на дві категорії за рівнем акредитації: 17 навчальних 

закладів III-IV рівнів акредитації (університети та академії) та 99 навчальних 

закладів I-II рівнів акредитації (коледжі)» [176, с. 22].  

При цьому освітньо-наукові заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації, які 

забезпечують професійну підготовку майбутніх фахівців усіх напрямів, окрім 

педагогічного, професійно-педагогічну підготовку фахівців освітнього ступеня 
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«магістр» економічного, агрономічного, технічного, природничого напряму 

відносяться до закладів вищої освіти непедагогічного профілю [158]. 

У сфері аграрної освіти агрономічними є спеціальності, у професійній 

підготовці яких вивчаються теоретичні і практичні основи аграрного виробництва. 

Основна увага в них зосереджена на вивченні таких проблем: ґрунти і способи 

підвищення їх родючості; рослини і шляхи збільшення їх продуктивності; 

технології і механізація процесів у землеробстві; економіка, організація і 

управління господарством аграрного сектору економіки країни» [29, с. 276]. Щодо 

сутності професії в сільськогосподарській енциклопедії агроном зазначається: 

«Агроном – спеціаліст сільського господарства з вищою освітою, який володіє 

всебічними знаннями переважно в галузі землеробства та рослинництва» [246, 

с. 97]. 

Обґрунтовуючи психологічні особливості професії агронома, Л. Головей 

зазначає, що «зміст професійної діяльності агронома полягає у створенні нових 

сортів сільськогосподарських культур; плануванні та проведенні 

сільськогосподарських робіт із урахуванням особливостей місцевості, погодних 

умов та сортів рослин, що вирощуються; спостереженням за ростом та розвитком 

рослин; забезпечення їх захисту; регулювання режимів вирощування» [226, с. 29]. 

Отже, система вищої аграрної освіти в Україні, за слушним твердженням 

І. Примака, «спрямована на підготовку фахівців, що уміють творчо мислити, 

самостійно ставити й вирішувати агрономічні завдання, набувати нових знань, 

перевіряти ефективність окремих агротехнічних заходів і рекомендацій у 

методично правильно поставлених польових дослідах» [29, с. 277]. 

Водночас у «Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки» 

наголошується на важливості створення цілісної вертикальної інтегрованої 

системи підготовки, що забезпечить аграрну галузь висококваліфікованими 

робітничими кадрами та фахівцями з вищою освітою, оптимізації чисельності 

науково-педагогічних працівників закладів вищої аграрної освіти [219]. При цьому  
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освітній процес необхідно розглядати як інтелектуальну, творчу діяльність у сфері 

аграрної освіти і науки, що «впроваджується через систему науково-методичних і 

педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 

використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а 

також на формування гармонійно розвиненої особистості» [204, с. 4]. При цьому 

необхідно враховувати наявний науково-педагогічний потенціал, матеріальну і 

навчально-методичну базу, використання сучасних інформаційних технологій 

навчання зі спрямованістю на «формування освіченої, гармонійно розвиненої 

особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, академічної та 

професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-

культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та 

організації праці в умовах ринкової економіки» [204, с. 5–6]. 

Основним регламентуючим документом професійної підготовки агрономів-

дослідників є освітньо-кваліфікаційна характеристика  [44], у якій визначено такі 

основні функції: аналітична, проектувальна, організаційна, технологічна, 

контролююча, технічна, природоохоронна. У контексті визначених функцій 

Н. Нерух пропонує певний висновок щодо готовності реалізовувати їх у 

професійній діяльності, а саме: «Випускник закладу вищої освіти повинен уміти 

вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності, виконувати свої виробничі 

функції завдяки особистісним якостям, що формуються під час соціогуманітарної 

підготовки, яка може бути охарактеризована як процес засвоєння і використання 

особистістю цінностей, норм, установок, зразків поведінки, властивих даному 

суспільству при активному відтворенні соціального досвіду, історично 

накопиченої культури, входження у соціум, що породжує зміни соціальної 

структури суспільства, суспільних відносин виробничої сфери» [175, с. 9]. 

Незважаючи на той факт, що підготовка агрономів-дослідників 

регламентується умовами сільськогосподарської освіти, актуальним залишиться 

питання професійно-педагогічної підготовки. Зазначений концепт є предметом 
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для дослідників сучасної аграрної освіти. Так, аналізуючи стан та перспективи 

розвитку вищої сільськогосподарської освіти, Л. Білан зазначає: «…Незважаючи 

на досить високий рівень розвитку та розгалужену систему вищої аграрної освіти 

України проблемними питаннями сьогодні залишаються: досягнення 

збалансованості між попитом і пропозицією фахівців-аграрників на ринку праці; 

розширення можливостей доступу сільської молоді до отримання вищої освіти; 

запровадження системи безперервної аграрної освіти; удосконалення системи 

підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників для закладів вищої 

аграрної освіти; поліпшення науково-методичного забезпечення аграрної освіти; 

збереження і зміцнення навчально-матеріальної бази закладів вищої аграрної 

освіти» [16, с. 4] 

У статті Закону України «Про основні засади державної аграрної політики 

на період до 2015 року» щодо основних пріоритетів державної аграрної політики 

звертається увага на «державну підтримку підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації спеціалістів, виконання наукових досліджень для 

аграрного сектора»  [215, с. 1]. Для успішної реалізації визначених пріоритетів на 

державному виконавчому рівні Кабінетом Міністрів України видано Постанову 

від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» [214, с. 5], у якій визначено відповідну галузь знань (Аграрні науки та 

продовольство) та спеціальності, серед яких «Агрономія» лідирує у загальному 

переліку. 

Серед основних напрямів професійної підготовки фахівців аграрного 

профілю «Агрономія» займає чільне місце і має ознаки фундаментальної науки. 

Професійна підготовка фахівця аграрного профілю у закладах вищої освіти 

на магістерському рівні вищої освіти відповідає спеціальності 201 «Агрономія» 

кваліфікації 2213.1 «Агроном-дослідник» й забезпечується магістерськими 
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програмами, які реалізуються у рамках відповідних спеціальностей і 

визначаються:  

1) сферою майбутнього працевлаштування випускників магістерських 

програм: виробничою, дослідницькою, педагогічною, експертно-контрольною, 

експертно-аналітичною, управлінською;  

2) конкретним призначенням діяльності фахівця у кожній із зазначених 

сфер» [44].  

Відповідно у нашому дослідженні варто вживати поняття «агроном-

дослідник» і магістрант як рівнозначні. 

Л. Кліх та В. Духницький, характеризуючи функціональну складову 

магістерських програм, акцентують увагу на спеціальності галузі знань 

«Специфічні категорії», зазначаючи, що «ці галузі суттєво вирізняються від інших 

тим, що дають змогу формувати унікальних фахівців, які опанували базові знання 

з бакалаврського напряму підготовки, вчаться застосовувати їх в інших сферах 

працевлаштування – управлінській, експертно-контрольній, викладацькій 

тощо» [99, с. 63]. Як приклад науковці наводять програму, в якій бакалаври 

напряму підготовки «Ветеринарна медицина» мають змогу в магістратурі 

продовжити підготовку за спеціальністю галузі знань «Специфічні категорії», 

зокрема «Педагогіка вищої школи» у викладацькій сфері працевлаштування. Для 

ефективного функціонування аграрних закладів освіти необхідно забезпечити 

підготовку кваліфікованих викладачів, які б опанували не лише сучасні 

педагогічні технології, але й мали ветеринарну освіту» [99, с. 64]. 

Водночас, на переконання Л. Кліх, «підготовка майбутніх магістрів 

відповідно до вимог аграрного ринку праці вимагає:  

– забезпечення умов для фахової функціональності майбутнього 

магістра в період постійних змін ідей, знань і технологій;  

– розвитку дослідницько-інноваційної складової діяльності аграрних 

університетів; 
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–  запровадження практики широкого доступу на базі закладів вищої 

освіти й установ-партнерів інноваційних інфраструктур – технопарків (для 

інтенсивного впровадження результатів дослідницької роботи й формування в 

студентів магістратури інноваційних умінь);  

– підвищення рівня мотивації науково-педагогічних працівників до 

дослідницько-інноваційної діяльності;  

– запровадження на міжнародному рівні моніторингових досліджень 

якості освіти» [100, с. 18]. 

Зміст професійної підготовки магістрантів з урахуванням досвіду означеної 

підготовки магістрів у Великій Британії, на переконання В. Третька, має 

відповідати вимогам та потребам суспільства і економіки, враховуючи професійні 

стандарти, територіальні та місцеві особливості; базуватися на державних 

положеннях й освітніх стандартах; враховувати інтереси, індивідуальні 

особливості; забезпечувати належний рівень кваліфікації відповідно до освітніх 

стандартів» [287, с. 301]. 

Нормативно-правову базу для якісної професійної підготовки магістрів в 

Україні становлять: Закон України «Про вищу освіту» [212], «Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки» [174], Постанова Кабінету 

Міністрів України № 7787 від 27 серпня 2010 р.)  «Про перелік напрямів і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладах вищої 

освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» [216] та ін. 

У Законі «Про вищу освіту» (Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти) щодо 

магістерської підготовки зазначено, що другий (магістерський) рівень вищої 

освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки 

кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або 

практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), 

загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших 
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компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного 

характеру відповідного рівня професійної діяльності [212, с. 1]. 

В освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціальності «Магістр» 

зазначається, що «фахівець освітнього ступеня «Магістр» – особа, яка на основі 

освітнього ступеня «Бакалавра» здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та 

знання інноваційного характеру, достатні для продукування нових знань і 

виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної 

діяльності, що передбачені для первинних посад у певній галузі економічної 

діяльності. Магістр має освітній рівень «повна вища освіта» і призначений для 

виконання науково-дослідних, педагогічних та (чи) управлінських функцій, що 

пов’язані з циклом існування об’єкта його діяльності» [44, с. 8]. 

Водночас у «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій 

працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов’язані з ним послуги» [61] 

зазначено, що в категорії «Професіонали» у загальній характеристиці професії 

«Агроном-дослідник» передбачено підготовленість до педагогічної діяльності: «В 

умовах навчального закладу виконує обов’язки викладача навчальної дисципліни 

агрономічного циклу, в умовах адміністративної структури – обов’язки менеджера 

в галузі агрономії» [61, с. 4].  

На перспективність педагогічної діяльності агронома-дослідника 

звертається увага також і в посадових інструкціях цієї професії. Так, у розділі, що 

стосується професійних знань зазначається: «Агроном-дослідник повинен знати 

основи педагогіки, психології…» [210, с. 1].  

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», 

наголошує В. Свистун, – «спрямована в першу чергу на наукову й педагогічну 

діяльність, а підготовка освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – на роботу 

на виробництві, в тому числі й на управлінських посадах» [244, с. 93].   

Якість професійно-педагогічної діяльності майбутніх викладачів закладів 

вищої аграрної освіти значною мірою зумовлює підготовку висококваліфікованих 
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фахівців-аграрників. Оскільки, на переконання О. Полозенко, педагогічна 

діяльність є «професійною діяльністю, яка в цілому спрямована на якісну 

підготовку (навчання і виховання) фахівців агропромислового комплексу й 

зумовлюється рівнем фахових, психолого-педагогічних знань і вмінь» (знання 

державного законодавства про освіту і виховання молоді, знання з фахових 

дисциплін, педагогіки, психології, сучасних досягнень у цих галузях, знання 

змісту навчальних програм і підручників з дисципліни, що викладається; 

досконале володіння педагогічною технікою, методикою навчання і виховання; 

уміння науково аналізувати педагогічний процес, оптимально організовувати й 

управляти навчально-виховним процесом, реалізовувати конкретні педагогічні 

технології, створювати доброзичливий психологічний мікроклімат у 

студентському колективі, враховувати індивідуально-психологічні особливості 

студентів-аграрників, об’єктивно оцінювати свою діяльність); професійно 

значущими особистісними якостями, здібностями, психофізіологічними 

особливостями викладача (високий загальнокультурний рівень (гуманізм, 

морально-етична культура, ерудиція, культура мовлення і спілкування, зовнішній 

вигляд, педагогічний такт, національна самосвідомість); інтерес до педагогічної 

професії, професійну самосвідомість, адекватну самооцінку, високий рівень 

інтелекту, сформованість потребнісно-мотиваційної і емоційно-вольової сфер;  

наявність педагогічних здібностей (дидактичні, науково-пізнавальні, 

комунікативні, організаторські, перцептивні, здатність до саморегуляції та 

творчості, спостережливість, оптимізм); збереження та зміцнення власного 

фізичного і психічного здоров’я, здоровий спосіб життя, емоційну стійкість, 

толерантність, життєрадісність) [205, с. 7].  

Водночас не можна не погодитись із твердженням П. Лузана, який 

наголошує, що «більшість викладачів аграрних закладів вищої освіти не має 

педагогічної освіти, їх характеризує не тільки низький рівень сформованості 

педагогічних здібностей, а й неоднозначне ставлення до психолого-педагогічної 
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теорії взагалі» [139, с. 12]. У своїх подальших наукових дослідженнях учений 

формулює певне припущення, яке базується на тому, що ефективність 

професійно-педагогічної діяльності викладача залежить від забезпечення таких 

умов: усвідомлене засвоєння викладачами аграрних закладів вищої освіти 

психолого-педагогічної теорії та їх позитивне ставлення до впровадження в 

навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій; залучення 

молодих викладачів до участі в роботі постійно діючих науково-методичних 

семінарів з основ педагогіки вищої школи, психології та методики навчання; 

створення об’єктивних умов підвищення соціального статусу педагогічної 

професії; системотворча діяльність кафедр педагогіки та психології аграрного 

закладу вищої освіти щодо підготовки педагогів-аграрників та постійне 

підвищення рівня їх педагогічної майстерності; забезпечення наукової організації 

педагогічної діяльності через зменшення її монотонності, нервово-емоційної 

напруженості» [139, с. 12]. 

Не менш важливим чинником дослідження професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників є доцільність відповідної педагогічної складової 

у контексті фахової агрономічної освіти, насамперед: перспективність залучення 

агрономів-дослідників до педагогічної діяльності. Досліджуючи проблему 

формування гуманістичної спрямованості майбутніх агрономів у процесі вивчення 

соціогуманітарних дисциплін, Н. Нерух констатує: «Аналіз Державних галузевих 

стандартів спеціальності «Агрономія» показав, що особливістю аграрної фахової 

освіти є традиційно визначений підхід надання професійних знань, що 

підтверджуються вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики упродовж 

тривалого періоду (починаючи з 1962 р.), однак з 1994 р. у змісті Державних 

стандартів відбулася певна позитивна динаміка щодо формування особистісних 

(духовних, моральних) якостей майбутнього фахівця, проте вміння 

використовувати гуманістичні підходи в процесі виробничої діяльності до 

сьогодні залишаються несформованими» [175, с. 6]. 
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Обґрунтовуючи значущість педагогічного компоненту в підготовці 

викладачів аграрних дисциплін, Н. Журавська наголошує на тому, що «у 

педагогічній та освітньо-політичній літературі країн Європейського Союзу термін 

«підготовка викладачів-аграрників» використовується як синонім стосовно інших 

термінів: освіта, педагогічна освіта, навчання викладача, неперервна освіта, освіта 

дорослих, самоосвіта, професійне стажування (перепідготовка) післядипломна 

(післямагістерська) освіта, індивідуальна дидактика або методологія культури 

викладача» [71, с. 10]. Виходячи з вище зазначеного, автор підготовку викладачів 

аграрних дисциплін розглядає «як соціокультурний феномен, який є автономною 

цілісністю, відкритою педагогічною системою, що має внутрішню організацію і 

послідовно реалізовує покладені на неї функції; як національну систему 

підготовки педагогічних кадрів для закладів вищої аграрної освіти, яка є синтезом 

різних  за метою, структурою, змістом моделей і систем підготовки [71, с. 10]. 

Характеризуючи педагогічну складову спеціальної підготовки фахівців 

аграрного профілю, необхідно також звернути увагу на сучасний стан організації 

виробничого навчання або навчання на виробництві в аграрній галузі, а саме: 

функціонування системи дорадництва, яке є новим суспільним явищем, яке за 

визначенням О. Кірейцевої «має на меті відродити сільське господарство та 

забезпечити його стабільний прибутковий розвиток на основі підвищення рівня 

знань та практичних навичок за допомогою активних методів навчання, 

забезпечення найновішою інтегрованою інформацією з різних сфер буття; 

індивідуальними практичними порадами, демонстраційними показами; формувати 

нового селянина з новим типом економічного мислення, новою ринковою 

мотивацією та поведінкою і надає можливість цим ключовим факторам прогресу 

формувати сучасне сільське виробництво і нове село» [98, с. 256].  

Досліджуючи ретроспективу професійної підготовки фахівців 

сільськогосподарської галузі, В. Мозговий наголошує на тому, що «у перспективі 
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підприємства агропромислового комплексу країни, приватні структури, що 

працюють у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, матеріально-

технічного, агрохімічного, медико-санітарного, селекційного, побутового та 

науково-технологічного забезпечення села, координуватимуть свою роботу через 

відповідні навчальні, дорадчі центри, які повинні функціонувати в 

регіонах» [163, с. 43]. 

Наведені наукові позиції чітко вказують на важливість організації навчання 

у системі сільськогосподарського дорадництва, а відтак – актуалізують питання 

наявності підготовлених фахівців до відповідної професійно-педагогічної 

діяльності. Розглядаючи дорадництво як метод навчання дорослих, І. Кудінова 

характеризує два основних напрями організації вказаного процесу, зазначаючи, 

що навчання в системі сільськогосподарського дорадництва охоплює: 

1. Навчання кадрів інформаційно-консультаційних (дорадчих) служб: 

– навчання і підвищення кваліфікації керівників, фахівців і 

консультантів регіональних і районних інформаційно-консультативних служб; 

– удосконалення старих, розробка й освоєння нових форм підготовки і 

підвищення кваліфікації; 

– розробка стратегії розвитку підготовки і перепідготовки кадрів для 

інформаційно-консультативної служби на перспективу. 

2. Навчання товаровиробників: 

– консультування, інформування сільських товаровиробників через 

систему навчальних заходів; 

– методична організація й інформаційна підтримка постійного вивчення 

й освоєння товаровиробниками на місцях вітчизняного і світового передового 

досвіду функціонування сільського господарства; 

 навчання сільських товаровиробників самостійно приймати рішення, 

спираючись на знання, отримані в процесі консультування і таке інше [115, с. 11]. 

Надалі авторка узагальнює основні позиції щодо організації навчання в системі 
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дорадництва і зазначає, що «у загальному вигляді організація процесу навчання 

дорослих повинна вирішувати такі проблеми: як визначити потреби в навчанні та 

його мету; як зацікавити слухача в розвитку його здібностей; які форми та методи 

навчання будуть найбільш ефективні та пристосовані до характеру та 

можливостей учасників; які ресурси необхідні для проведення занять (компетентні 

викладачі, навчальне приміщення, технічні засоби навчання, методичні навчальні 

та інформаційні матеріали тощо); як оцінити результати навчання» [115, с. 115]. 

На перспективність реалізації програми навчання дорослого населення 

сільських територій у контексті функціонування дорадчих служб також звертає 

увагу О. Галич. Аналізуючи типологію учителів для дорослого населення, автор 

звертає увагу на «керівників освітніх закладів, директорів вечірніх шкіл, 

адміністраторів дорадчих служб, які відповідають за стратегію планування і 

здійснення навчання дорослих у широкому розумінні, коли воно включає в себе 

багато різних напрямів і програм, що складаються з цілої системи освітніх 

заходів» [43, с. 194]. Надалі автор наводить характеристику функцій, що 

реалізовуються вказаним типом учителів, а саме: 

– функція діагностики – визначити й оцінити індивідуальні потреби 

дорослих «учнів», потреби установи чи організації, потреби суспільства на 

певному етапі, які можуть мати пряме відношення до роботи їхніх установ; 

– організаційна функція – створювати відповідну структуру в організації 

чи установі й уміло управляти нею для успішного розвитку освітніх потреб 

дорослих; 

– функція планування – сформулювати завдання, що відповідатимуть 

визначеним потребам і розробити програму дій для виконання цих завдань; 

– адміністративна функція – спостерігати за процесом проведення 

навчання та ефективно й гнучко управляти ним, що передбачає підбір і навчання 

персоналу, управління, набір слухачів; 
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– оцінювальна функція – проводити оцінку роботи і виконання освітніх 

програм [43, с. 194]. 

Беручи до уваги визначені функції педагогічного персоналу, постає питання 

про ефективність формування відповідної професійно-педагогічної системи знань, 

умінь і навичок, які здатні забезпечити дораднику-консультанту можливість 

реалізувати професійні функції. Відповідно до Наказу Міністерства аграрної 

політики України від 11.07.2005 р. № 311 «Про професійне навчання дорадників 

та експертів-дорадників» [217] основний контингент формується з числа студентів 

спеціальності «Менеджмент організації» спеціалізації «Інформаційно-

консультативна діяльність в АПК». Однак перепідготовка дорадників проводиться 

серед працівників, які мають вищу освіту і стаж роботи за фахом не менше 3 

років. Цілком вірогідно, що до такої програми можуть долучатися агрономи-

дослідники. Тому наявність у попередніх планах професійної підготовки 

дисциплін професійно-педагогічної підготовки логічно виводить їх на перший 

план професійної відповідності саме цьому виду діяльності. 

Теоретичний аналіз проблеми професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників дозволив сформулювати такі висновки: 

Аналіз професійних функцій відповідно професії «агроном-дослідник» 

дозволяє стверджувати про певну традиційність у тлумаченні провідних фахових 

якостей, які знаходяться у межах системи «людина-природа», проте певні 

нормативні документи містять конкретні позиції, що стосуються виконання 

фахівцями педагогічної функції. 

Магістерська програма професійної підготовки агрономів-дослідників не 

передбачає детальної педагогічної складової, однак на практиці фахівці означеної 

спеціалізації є потенційним резервом науково-педагогічних кадрів закладів вищої 

аграрної освіти. 
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Водночас з основною практичною складовою професійної діяльності 

агрономів-дослідників, що орієнтована на організацію вирощування, переробку 

сіль господарської продукції, фахівці повинні організовувати навчання на 

виробництві, проте відсутність педагогічно орієнтованих дисциплін піддає 

сумніву готовність фахівців до такого виду діяльності. 

Модернізаційні процеси в аграрному секторі економіки зумовили появу 

нових осередків організаційно-наукової та аграрно-просвітницької діяльності –

дорадчих центрів. Системність професійно-педагогічної складової у програмі 

підготовки агрономів-дослідників дозволить майбутнім фахівцям стати 

конкурентоспроможними на ринку аграрних освітніх послуг. 

Продовжуючи дослідження професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників в аграрних університетах, ми зосередили увагу на ретроспективі 

розвитку аграрної (сільськогосподарської) освіти, що представлено у наступному 

параграфі. 

 

 

1.2. Ретроспективний аналіз професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників у контексті становлення та розвитку аграрної освіти 

 

У контексті виявлення теоретичних засад професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах цінним є досвід 

аграрної освіти, здобутки попередніх поколінь – як теоретичне підґрунтя 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в аграрних 

університетах, що надає можливості реформування трансформації 

сільськогосподарського сектору економіки в сучасних реаліях. 

Історію розвитку та становлення аграрної (сільськогосподарської) освіти 

досліджували М. Боровський [21], М. Вавилов [26], Б. Греков [153], 
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В. Калініченко [96], І. Мещерський [41], В. Марчук [193], П. Панченко [193], 

Д. Рибченко [234] та ін. Історико-педагогічний аспект професійної підготовки 

фахівців аграрного (сільськогосподарського) профілю висвітлено в роботах 

Т. Іщенко [94], В. Лозовецької [135], П. Лузана [139], В. Мозгового [163], 

В. Свистун [244] та ін. 

Вивчення наукового доробку науковців зорієнтував нас на проведення 

ретроспективного аналізу професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників у межах відповідних етапів розвитку та становлення аграрної 

(сільськогосподарської) освіти. Найбільш прийнятною у цьому контексті для нас 

виявилася робота В. Мозгового [163], присвячена дослідженню проблеми 

формування готовності до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів 

аграрного профілю. Здійснивши історико-педагогічний аналіз професійної 

підготовки фахівців сільськогосподарської галузі та відповідно 

сільськогосподарської освіти з часів становлення Російської Імперії (початок 

XVIII століття і до сьогодення), автор визначає п’ять етапів: дореформений (1721–

1861 рр.), дореволюційний (1862–1917 рр.), колективізації (1918–1945 рр.), 

планового господарства (1946–1990 рр.) та перехідний етап (1991 р. – до 

сьогодні) [163, с. 18–19]. 

Визначені етапи є орієнтиром для здійснення ретроспективного аналізу 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників. Проте зазначимо, що 

для більш достовірної репрезентації історико-педагогічного матеріалу певні етапи 

та їхні часові межі характеризуємо з урахуванням специфіки розвитку саме 

аграрної галузі. 

Проведений аналіз історичної [21], [26], [41], [42], [249], [290], галузевої 

(сільськогосподарської) [29], [49], [94], [101], [138] літератури дає нам підстави 

для звуження часових рамок дореформеного етапу відповідно до теми нашого 

дослідження, а саме: верхньою межею дореформеного етапу вважати не 1721 р., а 

1790 р.. Це обґрунтовано історичними довідками [129], [163], [241], [249], які 
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підтверджують факт започаткування саме агрономічної освіти на теренах 

Російської Імперії. Щодо верхньої межі, то події 1861 р., зокрема скасування 

кріпацтва та проведення аграрної реформи, є значущими в перспективі розвитку 

агрономічної освіти. 

Найперші згадки про зародження аграрної освіти пов’язані з першою 

школою практичного землеробства, відкритою у с. Богоявленське поблизу 

м. Миколаєва. На цей факт звертають увагу В. Володін [249] і В. Мозговий [163]. 

Останній, аналізуючи історію створення цього навчального закладу, наголошує на 

тому, що «Григорію Потьомкіну потрібні були люди освічені в 

землевпорядкуванні для заселення нових земель на степових просторах 

необробленої землі, на яких господарювали вільні хлібороби, а тому у 1790 р. в 

селі Богоявленське (в радянські часи – Жовтневе, нині – Корабельний район 

м. Миколаєва) було відкрито першу практичну школу землеробства для селян-

переселенців. Здійснював керівництво цією школою професор землеробства 

Михайло Єгорович Ліванов» [163, с. 23]. 

Однак цінним для нашого дослідження виявилося детальне опрацювання 

книги М. Ліванова «О земледъліи, скотоводствъ и птицеводствъ», яка вийшла 

друком у м. Миколаєві в 1799 р. У першій частині цього практико-орієнтованого 

видання автор акцентує увагу на значущості дослідної роботи в 

сільськогосподарському виробництві, зазначаючи, що «земледъліе такЪ какЪ и 

другія науки, раздъляется на умозрительное и дълопроизводное. ЧерезЪ 

умозрительное земледъліе разумъется искуство извлекать по основательнымЪ 

причинамЪ ближайшія слъдствія изЪ учененныхЪ многократно 

опытовЪ» [129, с. 22]. Саме цей факт свідчить про важливість дослідної роботи в 

аграрної сфери та започаткування процесу практичного навчання агрономів-

дослідників – знавців землеробської справи. Про професійно-педагогічну 

підготовку фахівців здатних до організації освітнього процесу, не йшлося. Однак 

розроблення певних теоретичних підходів, підготовка методичних праць 
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(підручники, сільськогосподарські календарі тощо) стало становлення напряму 

галузевої сільськогосподарської освіти – підготовка агрономів-дослідників. 

Аналізуючи ретроспективу сільськогосподарської освіти, варто звернути 

увагу на постаті великих учених, просвітителів, агрономів-практиків початку 

XIX ст. – А. Болотова та М. Павлова. Так, професійна діяльність А. Болотова 

безпосередньо була пов’язана з агрономічною наукою. Досліджуючи життєвий, 

професійний і творчий шлях науковця, В. Володін констатує: «Андрій 

Тимофійович – батько російської агрономії, автор ідеї семипілля (у подальшому 

сівозміна (курсив – О. Ткаченко), садівник, ботанік, економіст-аграрник, видатний 

просвітитель, автор перших російських журналів «Сельской житель, 

экономическое Въ пользу деревенскихъ жителей служащее изданіе» та 

«Экономический магазин»» [249, с. 11]. Цінним для нашого дослідження є 

підтвердження плідної педагогічної діяльності науковця, зокрема видання 

педагогічної праці «Дитяча філософія». 

Досвід педагогічної роботи у сфері сільськогосподарської освіти мав 

професор М. Павлов. В історико-публіцистичному виданні «Сеятели и хранители» 

зазначено, що «професор Московського університету – Михайло Григорович 

Павлов у 1825 р. очолив дослідне господарство на Бутирському хуторі на 

околицях Москви, у якому ставилися досліди з сівозміни» [249, с. 176]. У 

довідникових виданнях підтверджується факт участі значної кількості учнів 

Землеробської школи на Бутирському хуторі в дослідній перевірці теоретичних 

положень професора М. Павлова. Надалі, аналізуючи педагогічну практику 

професора, нами було з’ясовано, що випускники Землеробської школи М. Павлова 

роз’їхалися по всій Росії та продовжували справу свого вчителя – проводили 

досліди в агрономії, відкривали агрономічні школи, зокрема «Петербурзька школа 

сільського господарства та гірськозаводських наук», «Омська військова школа». 

Узагальнюючи професійно-педагогічний напрям діяльності вказаних навчальних 

закладів, В. Володін наголошує на тому, що «учні М. Павлова в 1828 р. на 
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Омському дослідному хуторі стали першими вчителями-агрономами в 

Сибіру» [249, с. 184]. Дослідник зауважив, «Бутирський та Омський хутори – це 

дві перших науково-дослідні, сільськогосподарські установи, що підтримували 

зв’язок один із одним» [249, с. 184]. Цей факт свідчить про перші прояви 

поширення професійно-педагогічних знань в агрономічній освіті та зародження 

системи підготовки агрономів-дослідників. 

Популяризація та підтримка сільського господарства на державному рівні 

сприяла відкриттю мережі сільськогосподарських шкіл. Так, у «Збірнику 

відомостей з сільськогосподарської освіти» [241] наведено низку документів щодо 

упорядкування нижчих сільськогосподарських шкіл на території Російської 

Імперії. Важливим для нашого дослідження є розподіл на розряди учнів таких 

шкіл. Детальний аналіз нормативних положень діяльності зазначених вище шкіл 

дав можливість встановити, що «другий розряд вихованців сільськогосподарських 

шкіл передбачав підготовку практичних агрономів із більш розповсюдженими 

знаннями щодо управління сільським господарством за власним 

планом» [241, с. 2]. Такий розподіл передбачав проведення відповідної дослідної 

роботи за власним вибором та з урахуванням певних природно-географічних й 

економічних можливостей регіону. 

Аналізу специфіки нормативно-правового забезпечення щодо 

функціонування сільськогосподарських шкіл сприяло вивчення змісту «Зводу 

Законів», у яких регламентовано діяльність педагогічних кадрів. У «Збірнику 

відомостей з сільськогосподарської освіти» № 3 зазначено, що в «учителів 

математики, суспільних наук, лісоводства, сільського господарства прирівняти в 

правах професійної діяльності до учителів гімназій» [243, с. 66]. Така позиція 

підтверджує усвідомлення державними органами управління народною освітою 

вагомого значення професійно-педагогічної підготовки фахівців для сфери 

сільськогосподарської освіти. 
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Таким чином, узагальнюючи проведений аналіз професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників на дореформеному етапі розвитку 

сільськогосподарської освіти, можемо констатувати, що потреба підготовки кадрів 

стало вимогою економічного розвитку тогочасної держави – Російської Імперії. 

Однак практична орієнтованість професійної підготовки агрономів-дослідників не 

сприяла створенню відповідної системи професійної освіти. Ситуація докорінно 

почала змінюватися після реформ 1861 р. 

Аналізуючи специфіку етапу розвитку сільськогосподарської освіти, що 

охоплює 1862–1917 рр., необхідно звернути увагу на те, що дослідники 

В. Вавілов [26], Т. Іщенко [94], В. Калініченко [96] визначають його як 

«дореволюційний». У наукових працях Н. Гупана [55] та О. Лавріненка [123] ці 

часові межі визначено як етап «дожовтневого перевороту». Однак ми будемо 

дотримуватися першого визначення й проведемо аналіз специфіки професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників у «дореволюційному» етапі 

розвитку та становлення сільськогосподарської освіти. 

Досліджуючи розвиток агрономічної освіти, В. Мацкевич констатує, що «в 

1865 р. було відкрито Петровську землеробську та лісову академію, що в 

подальшому стала центром розвитку агрономії та підготовки агрономічних 

кадрів» [246, с. 109]. 

З 1873 по 1876 рр. в Російській Імперії активно відкриваються нижчі 

сільськогосподарські школи. У «Збірнику відомостей з сільськогосподарської 

освіти», присвяченому жіночій освіті, наголошено на тому, що «в 1897 р. питання 

сільськогосподарської освіти розглядалося з двох позицій: перша – професійне 

навчання та підготовка спеціалістів-техніків із сільського господарства; друга – 

розповсюдження сільськогосподарських знань серед різних верств 

населення» [242, с. 11]. Також у збірнику зазначено, що «поряд із змішаними 
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сільськогосподарськими школами успішно функціонували й суто жіночі 

сільськогосподарські школи» [242, с. 11]. 

Обґрунтовуючи посилення фахової підготовки кадрів у системі безперервної 

аграрної освіти, Т. Іщенко [94], звертає увагу на існування нижчих 

сільськогосподарських шкіл вівчарства, молочного господарства, борошномолів 

на українських землях, у складі Російської Імперії. Аналізуючи історичний досвід 

50-річної діяльності імператорської спілки сільського господарства південної 

Росії, М. Боровський констатує, що «на території Малоросії у Харківській та 

Херсонській губерніях відкриваються земські сільськогосподарські училища, 

метою яких було підготовка досвідчених польових робітників, розпорядників 

дрібних сільськогосподарських помість» [21, с. 39]. 

Підтвердження цим фактам наявне у «Сільськогосподарській енциклопедії» 

за загальною редакцією В. Мацкевича. В енциклопедичному виданні зазначено, 

що «1884 р. організовано Полтавське дослідне поле, потім Херсонське (1889 р.), 

Одеське, Донське, Таганрозьке та Лохвицьке дослідні поля (1894 р.), Вятська, 

Іванівська (1895 р.) та Безенчуцька (1903 р.) дослідні станції» [246, с. 108]. 

Акцентовано увагу на тому, що завдяки такому підходу щодо організації 

сільськогосподарської освіти «до початку Першої світової війни в Росії було 

близько 130 дослідних станцій та полів, на яких вивчали та розробляли нові 

прийоми обробітку ґрунту, сівозміни, агротехніку окремих культур» [246, с. 108]. 

Досліджуючи становлення сільськогосподарської освіти в контексті 

всесвітньої історії, Д. Рибченко зазначає, що «на початку XIX ст. вищі заклади 

загальної освіти були створені спочатку в Харкові, потім у Києві, Одесі та 

Катеринославі, де на відповідних кафедрах розвивалась сільськогосподарська 

наука, і тільки у 1898 р. у Київському політехнічному інституті відкрите 

спеціальне сільськогосподарське відділення» [234, с. 1]. 

Створення мережі сільськогосподарських навчальних закладів (нижчі 

сільськогосподарські школи, сільськогосподарські школи, земельні училища) 
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зумовили потребу у підготовці педагогічних кадрів для реалізації відповідної 

галузевої освіти. Так, «Статутом приватного земельного училища 

В. В. Пермінова» в м. Києві було передбачено, що «до педагогічної підготовки 

допускаються особи, що закінчили повний курс Київського Земельного училища і 

які отримали право витримати іспити в Курському й Полтавському земельних 

училищах» [97, с. 7]. 

Поширенню сільськогосподарських знань серед широких верств населення 

сприяли фахові періодичні видання, а саме: «Сборник сведений по 

сельскохозяйственному образованию» [241], [242], «Сельсько-хозяйственный 

промысел в России» [247] та ін. Аналізуючи просвітницьку діяльність 

Департамента Землеробства в Російській Імперії на початку XX ст., В. Мозговий 

зазначає, що «у газетах, альманахах друкувалися звіти, розпорядження, укази, 

статті науковців, що стосувались сільського господарства, організації навчання в 

даній галузі, напрямів промисловості, залежних від сільськогосподарського 

виробництва» [163, с. 30]. 

Серед агрономів-дослідників досліджуваного етапу необхідно акцентувати 

увагу на досягненнях О. Дояренка. Вивчаючи діяльність учених-агрономів, 

П. Панченко зазначає, що «у 1902–1903 рр. Олексій Григорович займався 

хронікою земської агрономічної діяльності, висвітлював роботу агрономічних 

з’їздів, і, використовуючи авторитет річних зборів членів Товариства 

взаємодопомоги агрономів, у 1903 р. організував курси перепідготовки агрономів, 

які діяли упродовж чотирьох років і налічували до 150 слухачів» [193, с. 202]. 

Педагогічними здобутками О. Дояренка автор вважає також відкриття Вищих 

жіночих (Голіцинських) сільськогосподарських курсів, де він читав «Вступ до 

агрономії», а в старших групах – «Загальне землеробство». 

Проте слід зазначити, що у «Въдомостях Сельскаго Хозяйства и 

Промышленности» за 1903 рік у статті «К вопросу о начальном 

сельськохозяйственном образованіи» різко критикується підхід щодо викладання 
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предметів у нижчих сільськогосподарських школах. У статті зазначено, що 

«система сільськогосподарської освіти повинна бути побудована таким чином, 

щоб учителі та керівники цієї галузі мали спеціальну, науково-агрономічну освіту, 

а також були ознайомлені з практикою сільського господарства» [42, с. 25]. 

Упродовж певного періоду це питання не втратило актуальності й у циркулярі від 

7 березня 1904 р. «Вопрос о начальном сельскохозяйственном образовании» 

зазначено: «Справі розповсюдження серед селян сільськогосподарських знань і 

створення спеціалізованих сільськогосподарських шкіл ми надаємо не належну 

увагу» [42, с. 188]. 

Продовжуючи дослідження аграрної історії України, П. Панченко констатує: 

«Згідно з Положенням про сільськогосподарську освіту від 26 травня 1904 р. 

навчальні заклади мали триступеневу підготовку спеціалістів для села і 

поділялися на: 1) загальні, які відкривалися для навчання сільському господарству 

взагалі; 2) спеціальні, що мали за мету навчання окремим галузям 

сільськогосподарського виробництва» [193, с. 85]. Провідною тенденцією 

розвитку сільськогосподарської освіти було відкриття нових навчальних закладів. 

Так, «у м. Житомирі – центрі Волинської губернії 1909 р. земство заснувало 

Волинську школу садових робітників, головним завданням якої було прищепити 

учням навички і вміння з питань садівництва, хмелярства, городництва та 

бджільництва через прикладні заняття» [193, с. 87]. Продовжуючи дослідження 

діяльності сільськогосподарських шкіл на території України, П. Панченко звертає 

увагу на той факт, що «сільськогосподарські навчальні заклади не тільки готували 

спеціалістів для села, а й стали осередками організації показових заходів для 

населення. При Білокриницькій казенній сільськогосподарській школі Волинської 

губернії 1907 р. було закладено дослідно-показовий хмільник і при ньому 

хмелесушарку, на яких проводилися різноманітні досліди» [193, с. 88]. В 

становленні системи підготовки агрономів-дослідників значну увагу приділено 

використанню передових наукових знань із агрономії, землевпорядкування, 
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селекції рослин. Проте автор звертає увагу на шовіністичні позиції російських 

імперських можновладців щодо українців, зокрема «1910 року Петро Столипін дав 

вказівку припинити викладання українською мовою у навчальних закладах, 

закрити українські культурні товариства та видавництва» [193, с. 87]. 

Аналізуючи історичні етапи розвитку агрономічної науки на початку XX ст., 

В. Мацкевич зазначає, що «у дореволюційній Росії (1913 р.) нараховувалося 

4,6 тис. агрономів із повною вищою освітою» [246, с. 97]. Проте, враховуючи 

географічні особливості держави, ця цифра була незначною відповіддю до потреб 

сільськогосподарського виробництва. 

Узагальнюючи особливості професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників на дореволюційному етапі розвитку та становлення 

сільськогосподарської освіти, зазначимо, що відбулися значні зміни щодо 

професійно-педагогічного удосконалення наукових та учительських кадрів. Події 

1917 р. (жовтневий більшовицький переворот) суттєво вплинули на 

сільськогосподарське виробництво та безпосередньо на агрономічну освіту. 

Ґрунтовна науково-дослідницька та професійно-педагогічна робота в цьому 

напрямі у спеціалізованих закладах вищої освіти розпочалася після 1920 р. 

На етапі колективізації, який В. Мозговий визначає 1918–1945 рр., 

вітчизняна агрономічна освіта не мала стабільного поступу у своєму розвитку. 

Досліджуючи розвиток селянського господарства України в доколгоспний період 

(1921–1929), В. Калініченко констатує: «Скорочення посівних площ, зменшення 

врожайності призвели до катастрофічного зменшення валових зборів зерна і іншої 

сільськогосподарської продукції на Україні. У 1920 р. валовий збір зернових 

становив усього 513,5 млн. пуд. порівняно із 1334,6 млн. пуд., що було зібрано 

1913 р.» [96, с. 10]. 

Аналізуючи кризові тенденції в сільському господарстві України, автор 

визначає причини, що призвели до такого стану, а саме: 1) занепад сільського 

господарства розпочався в роки першої світової війни; 2) завдяки громадянській 
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війні та іноземній інтервенції втрачено зв’язки між сільським господарством і 

промисловістю; 3) ліквідація великих господарств – головних виробників 

сільськогосподарської продукції; 4) політика воєнного комунізму та 

продрозкладка не сприяли науковому та технічному розвитку 

сільськогосподарського виробництва» [96, с. 11]. 

Проте варто зазначити, що Рада народних комісарів мала достатньо амбітні 

плани щодо науково-практичного розвитку сільського господарства. У 

«Матеріалах до організації Всеукраїнської сільськогосподарської академії» 

зазначається, що «1922 р. сільськогосподарський відділ при Київському 

Політехнічному Інституті перетворений у самостійний Сільсько-Господарський 

Інститут» [154, с. 49]. Однак утвердження теорії і практики професійної та 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників припадає на період 

організації Всеукраїнської Академії Сільськогосподарських Наук. Ця наукова 

установа окреслила перспективи розвитку сільськогосподарської освіти і 

виробництва, вибудувавши чітку систему, а саме: 

 дворічна сільськогосподарська профшкола, збудована на 

агрономізованій семилітній трудшколі, – дає контингент 17-літніх слухачів для 

технікумів. Майбутній фахівець, хто йде з агропрофшколи до технікуму, стає 

селянином-активістом, зразковим хліборобом, колективістом; 

 трирічний технікум випускає на 20-му році життя агронома-

спеціаліста (техніка), керівника окремої ділянки сільського господарства. 

Технікум дає контингент слухачів для 4-х річного сільськогосподарського 

інституту і звідти виходить (на 24-му році життя) агроном-організатор; 

 інститут продукує основний кадровий склад слухачів для 

сільськогосподарської академії, яка через чотири роки випускає робітників для 

інститутів і технікумів, для державних земельних органів і цукрової 

промисловості, для науково-дослідних кафедр, переважно професорів-економістів, 
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професорів-педагогів і вчених-дослідників для всіх галузей сільськогосподарської 

науки [154, с. 11]. 

Обґрунтовуючи актуальність відкриття сільськогосподарської Академії в 

м. Києві, І. Щоголів наголошував на тому, що «Сільсько-Господарська Академія 

має стати науково-дослідною установою, відірваною від виробництва, – що 

студентство її повинно бути позбавлене позашкільної, громадської й 

агрокультурної праці, а професура методологічної роботи» [154, с. 23]. Надалі 

автор наводить аргументи щодо професійно-педагогічної підготовки фахівців 

сільськогосподарського профілю, а саме: «…Таке розвантаження студентів 

суттєво звільнить їх від зайвої метушні й сприятиме зосередженню уваги на 

академічній праці й підготовці їх до майбутньої педагогічної діяльності. Для цього 

треба буде після обрання здатної до педагогічної діяльності групи студентів 

забронювати їх за певними дисциплінами: для докладного їх 

вивчення» [154, с. 23]. І. Щоголів вважав, що дисциплін, які мають викладатися в 

Академії, мають розподілялися по факультетах, або відділах, об’єднуючись у 

споріднені цикли з ухилом, перетворюючись згодом у самостійні інститути при 

них. З таких факультетів чи відділів треба мати: хліборобський, зоотехнічний, 

меліоративний, садівничий, кооперативний, педагогічний, лісовий, економічно-

організаторський» [154 ,с. 26]. 

Вагомим досягненням означеного періоду стало відкриття педагогічного 

факультету у Всеукраїнській Сільсько-Господарській Академії з метою реалізації 

цільової установки, пов’язаної з організацією наукової роботи у закладі. Проте в 

контексті цього питання розглядалася не тільки науково-дослідна робота, а й 

педагогічна – «робота навчительського персоналу, старшого й молодшого, щоб 

останній мав змогу заступити першого і в самій Академії, і в інших 

сільськогосподарських школах» [154, с. 26]. Таким чином, запропонований підхід 

професійного відбору фахівців сільськогосподарського профілю до педагогічної 
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діяльності підтверджує актуальність цього питання для практичного та наукового 

розвитку сільськогосподарської галузі в означений період. 

Необхідно також звернути увагу на просвітницькі завдання, покладені на 

Сільсько-Господарську Академію. У перспективних планах передбачалося, що 

«при можливості Академія могла б організувати сільськогосподарську школу, що 

було б доцільно для академічного й педагогічного відділу, для практики студентів 

– майбутніх учителів» [154, с. 27]. 

У контексті реалізації просвітницьких завдань Академії заслуговує на увагу 

позиція професора В. Устьянцева. Науковець акцентує увагу на тому, що 

«нарешті, крім утворення кагорти кваліфікованих агрономів, завданнями Академії 

повинно бути й безпосереднє ознайомлення селянства з науковими досягненнями 

в галузі сільського господарства та взагалі з правильною постановкою всіх галузей 

сільськогосподарської промисловості» [154, с. 42]. Ці перспективи науковець 

пов’язував із діяльністю самостійного «відділу пристосування», який повинен 

організовувати курси, читання окремих лекцій, видавати популярну літературу, 

організувати музей, виставки. 

У забезпеченні кадрового потенціалу вищих аграрних навчальних закладів 

зіграло заснування у 1925 р. при вищих аграрних навчальних закладах СРСР, а 

саме: Київському, Львівському та Харківському університети, де було засновано 

кафедри агрономії, а також Київський політехнічний інститут 

(сільськогосподарське відділення) вищих педагогічних курсів. Метою їхньої 

діяльності була перепідготовка викладачів спеціальних дисциплін 

сільськогосподарських технікумів, надання їм другої вищої педагогічної 

освіти [72]. 

Щодо наукових досліджень у галузі сільського господарства України, то 

В. Панченко зауважує, що «перші спроби науково-дослідної роботи припадають 

на непівські 20-ті роки, проте, починаючи з 1930 р. і до 1950 р., сталінський режим 

різко звужував тематику аграрних досліджень» [193, с. 189]. 
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Аналізуючи стан сільськогосподарської галузі СРСР у період з 1930 по 

1940 рр., В. Мозговий зазначає, що «у передвоєнні роки стан справ у сільському 

господарстві країни дещо покращився – результати перших п’ятирічок практично 

задовольняли потреби більшості населення країни в основних продуктах 

харчування – хлібі, м’ясі, цукрі, крупі, водночас система сільськогосподарської 

освіти не могла забезпечити кваліфікованими кадрами народне господарство 

країни у повному обсязі» [163, с. 35]. 

У період Другої світової війни сільськогосподарська освіта, як і 

сільськогосподарське виробництво, характеризується низьким рівнем розвитку. 

Більшість сільськогосподарських підприємств була окупована фашистськими 

загарбниками в перші місяці війни. Не витримуючи темпів гітлерівського нападу, 

селяни за наказом НКВС знищували урожай, техніку, знаряддя праці. 

Відродження сільськогосподарського виробництва країни почалося після 

звільнення території СРСР від фашистських загарбників. 

Багатотенденційним у розвитку сільськогосподарської галузі виявився етап 

планового господарства (1946–1990 рр.). Упродовж означених часових меж 

відбувався інтенсивний розвиток системи професійної підготовки вітчизняних і 

зарубіжних агрономів-дослідників, а також спостерігалась особлива увага до 

проблем перепідготовки педагогічного персоналу. 

Аналізуючи стан аграрного виробництва на Україні у післявоєнний період, 

В. Панченко зазначає, що «проблема забезпечення трудовими ресурсами 

колгоспно-радгоспного виробництва в 1946-1950 рр. залишалася нерозв’язаною, 

особливо в частині підготовки галузевих спеціалістів та кадрів масових 

професій» [193, с. 227]. Проте на початку 50-х рр. посилилася увага до підготовки 

кваліфікованих кадрів для сільського господарства: «Весною 1951 р. в Україні 

було реорганізовано школи для підготовки голів колгоспів із трирічним терміном 

навчання, і протягом 9-ти місяців з 1952 р. на посади директорів, головних 
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інженерів, головних агрономів МТС направлено 374 спеціалісти з вищою і 

середньою спеціальною освітою» [193, с. 235]. 

На Україні перепідготовка викладачів технікумів  розпочалася 1963 р. на 

педагогічному факультеті в Українській сільськогосподарській академії. Щорічно 

програму перепідготовки опановували біля 100 випускників, отримуючи 

кваліфікацію агронома-педагога, інженера-педагога, економіста-педагога, 

зооінженера-педагога тощо. Незважаючи на те, що незначна частина випускників 

поповнювала професорсько-викладацький склад сільськогосподарських, 

ветеринарних, лісівничих інститутів та академій, вони доносили до широкого 

педагогічного загалу необхідність оволодіння педагогічними знаннями [72]. 

У другій половині 60-х рр. XX ст. починається активна фаза розвитку 

сільськогосподарської науки в СССР. У «Сільськогосподарській енциклопедії» за 

редакцією В. Мацкевича зазначається, що «у народному господарстві СССР у 

1966 р. працювало близько 173 тис. агрономів вищої кваліфікації» [246, с. 97]. 

Аналізуючи перспективи сільськогосподарської науки в СССР, президент 

ВАСГНІЛ, академік М. Вавілов зауважив: «В основу побудови науково-

дослідницької роботи покладено галузевий принцип, що передбачає створення 

великої кількості галузевих інститутів із мережею зональних дослідних станцій, 

які обслуговують галузі сільського господарства» [26, с. 18]. 

Характеризуючи стан сільськогосподарської освіти другої половини XX ст., 

В. Месяц у «Сільськогосподарському енциклопедичному словнику» констатує, що 

«1986 р. в СССР функціонувало 106 сільськогосподарських вишів та 16 їх філій; 9 

сільськогосподарських факультетів у 5 університетах; 680 сільськогосподарських 

технікумів; підготовлено 84 тис. спеціалістів вищої кваліфікації та 212,4 тис. 

середньої» [248, с. 344]. 

Аналіз статистичних даних актуалізувало питання професійно-педагогічної 

підготовки фахівців агрономічного профілю, які повинні організовувати та 

реалізувати професійне навчання. Аналізуючи науково-практичні матеріали 
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(І. Гончаренко [49], О. Гуменюк [211], В. Марчук, [193], П. Панченко [193], 

О. Примак [29] та ін.) щодо організації професійно-педагогічної підготовки 

агрономів ми звернули увагу на роботу О. Гуменюка, присвячену навчально-

методичному обґрунтуванню практичного навчання за спеціальністю 

201 «Агрономія» для слухачів педагогічних факультетів закладів вищої 

сільськогосподарської освіти. У розділі про професійно-педагогічну підготовку 

фахівців з агрономії зазначено: «Головними складовими підготовки агронома є 

агрономічні, технічні, технологічні, педагогічні, психологічні знання, уміння й 

навички, які майбутні фахівці повинні навчитися застосовувати у процесі 

організації виробничого, теоретичного навчання, вирішення педагогічних 

завдань» [211, с. 40]. У навчально-методичному виданні наголошується на 

значущості урахування особливостей професійної діяльності викладача з 

агрономії та необхідності забезпечення адекватної професійної підготовки. 

Слушною для нашого дослідження є позиція О. Гуменюка, в якій 

обґрунтовано вимоги до підготовки агрономів-педагогів. Серед основних вимог 

обов’язковими є вища аграрна освіта, досвід роботи в галузі землеробства за 

робітничою агрономічною професією, педагогічний досвід і досвід виробничого 

навчання. У зв’язку з цим визначено спектр відповідних професійно-педагогічних 

знань та умінь: «Викладач з агрономії повинен бути ознайомлений із останніми 

досягненнями науки, повинен уміти використовувати агрономічні, психолого-

педагогічні знання у постійно змінних виробничих процесах, різних психолого-

педагогічних ситуаціях, бути майстром педагогічного процесу, операцій, 

прийомів, уміти керувати машинами, апаратами, прогнозувати виробничий і 

педагогічний результати» [211, с. 41]. Також значну увагу приділено місії 

педагога, майстра виробничого навчання у вирішенні проблем розвитку творчих 

здібностей та морально-етичній складовій у професійній підготовці майбутніх 

агрономів. 
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Узагальнюючи практичні основи підготовки агрономів-педагогів, 

О. Гуменюк  акцентує увагу на відповідних методичних аспектах, зазначаючи, що 

«методика  навчання є складовою частиною загальної методики підготовки 

агрономів та досліджує закономірності використання загальних педагогічних 

положень, розробляє ефективну систему практичної підготовки майбутніх 

фахівців агрономічного профілю й опанування нею можливе лише за умови 

достатньої агрономічної, педагогічної, психологічної, теоретичної і практичної 

підготовки» [211, с. 41]. 

Беззаперечним питанням у контексті реалізації таких перспектив постала 

проблема передачі галузевих сільськогосподарських знань, створення системи 

професійно-педагогічної підготовки фахівців сільськогосподарської галузі. 

Вітчизняні галузеві інститути, сільськогосподарські академії, незважаючи на 

розбіжність економічних, соціально-політичних поглядів із капіталістичними 

країнами, поступово починають вивчати закордонний досвід організації 

професійної підготовки фахівців сільськогосподарського профілю. 

Досліджуючи сільськогосподарську освіту за кордоном, І. Гаркуша деталізує 

професійно-педагогічні підходи щодо підготовки агрономів-дослідників у країнах 

Європи та США. Так, вища сільськогосподарська освіта в Англії реалізується на 

13 сільськогосподарських факультетах при університетах. Автор констатує, що 

«на сільськогосподарських факультетах, які є своєрідними центрами 

сільськогосподарської освіти, студенти отримують лише теоретичну підготовку та 

в подальшому працюють, як правило, лише у якості наукових працівників 

науково-дослідних установ, сільськогосподарських коледжів і 

сільськогосподарських шкіл» [46, с. 20].  

Цінним, на нашу думку, є досвід щодо практичної підготовки фахівців 

сільськогосподарського профілю в Англії, а саме: «Студенти мають право не 

відвідувати лекційні заняття, проте відвідування лабораторних і практичних 
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занять є обов’язковою умовою яка контролюється викладачем» [46, с. 22]. Також 

І. Гаркуша акцентує увагу на тому, що «випускник сільськогосподарських 

факультетів університетів за 3 роки навчання за умови успішного складання 

державного іспиту отримують ступінь бакалавра наук із сільського господарства, 

за наступні 2 роки – магістра наук, а потім після виконання самостійного 

дослідження – доктора філософії» [46, с. 23]. Цікавою виявилася інформація щодо 

організації науково-дослідницької діяльності в системі сільськогосподарської 

освіти Англії. Усією роботою в цьому напрямі керують Міністерство сільського 

господарства та Сільськогосподарська рада з наукової роботи (Z. S. A.), яка 

підтримує дослідницьку роботу в університетах, виділяючи необхідні субвенції 

упродовж трьох років. Якщо через встановлений термін науковці не 

репрезентували будь-яких наукових результатів, субвенції з наукових установ та 

їхніх працівників знімаються. 

Нашу увагу привернула позитивна практика організації 

сільськогосподарської освіти в Швеції. Аналізуючи стан вищої 

сільськогосподарської освіти Швеції, І. Гаркуша звертає увагу на діяльність 

Королівської вищої сільськогосподарської школи в Ультуні. Навчальні плани 

школи мають два напрями – агрономічний і плодоовочевий. Цікавим для нашого 

дослідження виявилося встановлення факту саме професійно-педагогічної 

підготовки фахівців з означених напрямів – наявність серед професійних 

дисциплін педагогіки з обов’язковим складанням випускного іспиту. Автор 

констатує, що «Королівська вища сільськогосподарська школа є одночасно 

Національним науково-дослідним центром» [46, с. 89]. 

Аналізуючи процес професійно-педагогічної підготовки фахівців 

сільськогосподарського виробництва в країнах з розвиненою економікою (США, 

Велика Британія, Франція, Швеція, Німеччина, Польща), засвідчує, що «основна 

увага приділяється фаховій підготовці, а педагогічні навички формуються за 

рахунок проходження певних курсів при коледжах та закладах вищої освіти» [162; 
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163, с. 43]. Надалі автор звертає увагу на діяльність відповідних дорадчих центрів, 

що функціонують при департаментах сільськогосподарського (аграрного) 

виробництва. 

Таким чином, узагальнюючи досвід організації професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників на етапі планового господарства, зазначимо, що 

усвідомлення значущості розвитку сільського господарства на державному рівні 

спонукало до удосконалення професійної освіти. Це стало позитивною 

передумовою для створення широкої мережі сільськогосподарських навчальних 

закладів та системи підготовки педагогічних кадрів для успішної реалізації 

завдань сільськогосподарської галузі. 

Завершальною фазою ретроспективного аналізу професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників стало дослідження проблеми в контексті 

розвитку сучасної аграрної освіти. На думку В. Мозгового, період з 1991 р. – до 

сьогодні визначено як «перехідний етап» [163, с. 19]. Однак вивчення фахової 

економічної літератури [10; 49; 238] дає підстави стверджувати, що сучасний 

економічний стан в Україні та відповідно аграрне виробництво перебувають на 

стадії модернізації. Тому вважаємо за доцільне означити цей етап як 

модернізаційний. 

З 1998 р. в Україні сучасна підготовка агрономів-дослідників реалізується у 

межах магістерської програми на базі закладів вищої аграрної освіти. Аналіз 

освітньо-професійної програми напряму підготовки 201 «Агрономія» [44] 

свідчить, що студентам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою 

«Бакалавр», присвоюється кваліфікація «Технолог з агрономії», за освітньо-

професійною програмою «Магістр» – «Дослідник із агрономії». 

Обґрунтовуючи вимоги до агрономічного фаху, І. Примак констатує, що 

«підготовка агрономів освітньо-кваліфікаційного ступеня  «Магістр» здійснюється 

у закладах вищої аграрної освіти, за результатами якої фахівців отримують 

всебічну й глибоку теоретичну підготовку на сучасному рівні розвитку 
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агрономічної науки» [29, с. 276]. Надалі автор наводить перспективи професійної 

реалізації фахівців за вказаними рівнями, зазначаючи, що «вони здатні після 

набуття необхідного практичного досвіду вирішувати всі агрономічні завдання 

сільськогосподарського виробництва, бути науково-педагогічними працівниками 

закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації, а також займатися науково-

дослідною діяльністю» [29, с. 276]. 

Щодо професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників на 

досліджуваному етапі зазначимо, що в системі ступеневої аграрної освіти 

практикується два варіанти: перший – проведення курсової перепідготовки на базі 

факультету підвищення кваліфікації працівників при аграрному закладі вищої 

освіти; другий – отримання другої (педагогічної) освіти, враховуючи галузеву 

відповідність (педагогічний факультет Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (НУБіП України)) [46]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що враховуючи особливості модернізаційного 

етапу розвитку аграрного виробництва, аграрної освіти, ми не можемо 

констатувати наявність виважених теоретичних і практичних підходів до 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників. Розбалансованість 

системи аграрної, професійно-технічної освіти України негативно впливає на 

перспективи оновлення галузі педагогічними кадрами, що в подальшому стане 

вагомою проблемою розвитку усієї агарної галузі. 

Отже, узагальнюючи результати ретроспективного аналізу професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників, можемо констатувати, що 

науковці визначають її особливості у межах визначення етапів розвитку аграрної 

освіти: дореформеного (1790–1861 рр.), дореволюційного (1862–1917 рр.), 

колективізації (1918–1945 рр.), планового господарства (1946–1990 рр.) та 

модернізаційного (1991 р. – до сьогодні). У сфері сільськогосподарської освіти на 

всіх історичних етапах спостерігалось утвердження теоретичних засад і 
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практичного досвіду становлення професійно-педагогічної підготовки фахівців 

агрономічного профілю. 

Проведений ретроспективний аналіз професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників у контексті становлення та розвитку аграрної освіти 

слугував теоретичним підґрунтям щодо розкриття сутності означеної підготовки в 

сучасних аграрних університетах. 

 

 

1.3. Обґрунтування сутності професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників в аграрних університетах  

 

Розглядаючи професійно-педагогічну підготовку агрономів-дослідників у 

контексті нашого дослідження, доцільно здійснити аналіз сутності понять 

«професійна підготовка», «професійно-педагогічна підготовка» та «професійно-

педагогічна підготовка  агрономів-дослідників».   

В основі сутності поняття «професійна підготовка» варто означити 

підготовку як запас знань, навичок, досвід і т. ін., набутий у процесі навчання, 

практичної діяльності [2]. Термін «підготовка» є похідним від «підготовлений» і 

тлумачиться як «готовий до виконання якої-небудь діяльності; здатний до 

неї» [30, с. 952]. Підготовка в контексті певної професії «професійна підготовка» 

визначається як здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або 

спеціальністю [78]; як сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей 

особистості, трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечують можливість 

успішної праці за обраною професією [35, с. 262].  

Проблема професійної підготовки фахівців аграрного профілю знайшла 

відображення у наукових дослідженнях В. Лозовецької [135] (професійне 

навчання молодшого спеціаліста сільськогосподарського профілю); 

Т. Іщенко [94], О. Полозенко [205], М. Хоменка [299] (фахова аграрна освіта); 
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С. Літвінчук [133], В. Манька [145] (підготовка інженерів-механіків 

сільськогосподарського виробництва); В. Свистун [244] (підготовка майбутніх 

фахівців аграріїв до управлінської діяльності); С. Заскалєти [79] (підготовка 

фахівців аграрної галузі в країнах Європи); Ю. Ніколаєнко [177] (підготовка 

студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному 

середовищі); С. Штангей [309] (професійна підготовка майбутніх агрономів на 

засадах компетентнісного підходу) та ін. При цьому спільною думкою науковців є 

те, що особливості професійної підготовки фахівців аграрного профілю 

зумовлюються його професійними функціями, зокрема агроном як спеціаліст 

сільського господарства з вищою освітою має володіти всебічними знаннями 

переважно в галузі землеробства та рослинництва. 

Основним регламентуючим документом професійної підготовки агрономів-

дослідників є освітньо-кваліфікаційна характеристика [44], у якій визначено 

провідні виробничі функції: аналітична, проектувальна, організаційна, 

технологічна, контролююча, технічна, природоохоронна. У контексті визначених 

функцій Н. Нерух наголошує, що «випускник закладу вищої освіти повинен уміти 

вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності, виконувати свої виробничі 

функції завдяки особистісним якостям, що формуються під час соціогуманітарної 

підготовки, яка може бути охарактеризована як процес засвоєння і використання 

особистістю цінностей, норм, установок, зразків поведінки, властивих даному 

суспільству при активному відтворенні соціального досвіду, історично 

накопиченої культури, входжень у соціум, що породжує зміни соціальної 

структури суспільства, суспільних відносин виробничої сфери» [175, с. 9]. 

Враховуючи професійні функції агронома, ми погоджуємося з думкою 

Н. Латуша щодо перспектив фахової підготовки майбутніх агрономів у закладах 

вищої аграрної освіти України, які «повинні спрямувати свої зусилля на 

вдосконалення системи фахової підготовки фахівців з вищою аграрною освітою, 

яким буде притаманна здатність упевнено працювати за надзвичайних умов; 



50 

здатність до впровадження інновацій та постійного самовдосконалення в аграрній 

галузі на рівні вимог світових стандартів; формування інтелектуального 

потенціалу, необхідного для широкого вибору конкретних напрямів практичної 

діяльності у сучасних умовах» [126, с. 119]. 

Під професійною підготовкою фахівців аграрного профілю науковці 

розуміють «спеціально організовану діяльність професорсько-викладацького 

складу, спрямовану на формування у студентів-агрономів системи фахових і 

наукових знань, умінь і навичок, світоглядних переконань, моральних норм, 

професійно значущих якостей» [309, с. 18]; «цілеспрямований процес навчання 

потенційних працівників професійних знань та вмінь з метою набуття навичок, 

необхідних для виконання певних видів робіт, для ефективної реалізації у 

трудовій сфері, за допомогою різних форм здобуття професійної освіти, 

включаючи як заклади різних рівнів, так і професійне навчання на 

виробництві» [140, с. 214]. 

Аналіз сучасних психолого-педагогічних досліджень доводить, що одним із 

напрямів професійної підготовки є професійно-педагогічний, який науковці 

розглядають у контексті професійної освіти. В «Енциклопедії освіти» професійна 

освіта тлумачиться як «система підготовки педагогічних кадрів (педагогів 

професійного навчання, майстрів виробничого навчання, педагогів-інженерів, 

педагогів-агрономів, педагогів-будівельників та ін.) для професійно-технічних 

навчальних закладів, закладів вищої освіти різних рівнів акредитації у 

спеціалізованих навчальних закладах, індустріально-педагогічних та професійно-

педагогічних технікумах, коледжах, інженерно-педагогічній академії, на 

інженерно-педагогічних факультетах технічних інститутів і 

університетів» [65, с. 735]. 

С. Батишев підкреслює доцільність врахування того, що професійна освіта 

інтегрує в собі педагогічну та професійну складові, де «педагог професійної 

школи, окрім готовності до педагогічної діяльності, є спеціалістом тієї галузі, для 
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якої готуються кадри в професійному навчальному закладі. Метою професійно-

педагогічної підготовки є підготовка спеціалістів із навчання професійним 

знанням і умінням в навчальних закладах професійної освіти, а також 

безпосередньо на виробництві. Фахівець повинен знати особливості технології 

галузі та окремих спеціальностей в ній, мати практичні професійні навички, 

оскільки він готується до проведення як теоретичного, так і практичного 

навчання» [315]. Визначаючи сферу діяльності фахівців, які пройшли професійно-

педагогічну підготовку, С. Батишев виокремлює:  

– професійне навчання в закладах початкової, середньої, додаткової 

професійної освіти та навчання на виробництві; наукові дослідження освітніх 

процесів і структур;  

– участь у наукових дослідження з проблем техніки, технології у 

відповідній галузі; науково-виробнича та консультативно-управлінська діяльність 

у сфері освіти та на виробництві відповідно до спеціалізації; 

– культурно-просвітницька діяльність [315]. 

Досліджуючи підготовку викладачів професійної школи, О. Новіков звертає 

увагу на те, що «більш широким завданням системи професійно-педагогічної 

освіти є підготовка фахівців, підготовлених до організації професійного навчання 

в спеціалізованих навчальних закладах і на виробництві» [182, с. 391]. 

Продовжуючи наукове обґрунтування професійно-педагогічної підготовки, автор 

констатує, що «такий спеціаліст повинен знати особливості галузі та окремої 

спеціальності в ній, мати практичні професійні навички, оскільки він готується до 

проведення як теоретичного, так і практичного навчання»  [182, с. 391].  

У контексті нашого дослідження цінним є висновок науковця щодо 

специфічних знань, умінь і навичок фахівців, що отримають професійно-

педагогічну підготовку, а саме, що «порівняно з фахівцями народного 

господарства (наприклад, будівельниками, агрономами та ін.) педагоги 

професійної освіти (наприклад, будівельники-педагоги, агрономи-педагоги та ін.) 
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повинні обов’язково мати професійні навички та уміти передавати їх майбутнім 

робітникам»  [182, с. 392]. 

Представники вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки 

(В. Беспалько [13], С. Смирнов [260], Г. Троцко [289] та ін.) визначають 

професійно-педагогічну підготовку як багатокомпонентну систему – цілісний 

комплекс взаємопов’язаних структурних та функціональних компонентів та їх 

взаємодію між собою та із зовнішнім середовищем, що забезпечує рух 

майбутнього фахівця до формування якісно нового рівня готовності до 

професійної діяльності. 

О. Абдулліна [1], С. Гончаренко [50], О. Дубасенюк [63], І. Зязюн [86], 

О. Щербак [310], О. Щербаков [311] та ін. розглядають професійно-педагогічну 

підготовку у кількох аспектах: як процес навчання студентів на заняттях з 

педагогічних й психологічних дисциплін та його результат, що характеризується 

певним рівнем розвитку особистості вчителя, сформованістю 

загальнопедагогічних знань, умінь і навичок [86]; як процес оволодіння 

студентами фундаментальними знаннями у галузі педагогіки і психології, 

вивчення загальнофілософських проблем виховання [63].  

Вчені виходять з того, що завданнями професійно-педагогічної підготовки є 

забезпечення потреб держави в кваліфікованих педагогах професійної школи, 

здатних розвивати особистість учня, виховувати в нього відповідальність за своє 

професійне майбутнє і підвищення професійної кваліфікації, готових творчо 

працювати в професійних навчальних закладах різного рівня акредитації та типу, 

сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства [63, с. 62]. 

Ключовою проблемою є зміст професійно-педагогічної підготовки, що на 

переконання О. Абдулліної, передбачає тісний взаємозв’язок трьох компонентів: 

загального основного (ядра); особливого (доповнення з огляду на специфіку 

факультету); індивідуального (диференціація та індивідуалізація навчання й 

виховання) [1, с. 28]. Перший компонент змісту характеризується ґрунтовними 
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психолого-педагогічними знаннями, які студент отримує в процесі вивчення 

нормативних, обов’язкових педагогічних дисциплін. Другий компонент включає 

навчальні дисципліни за вибором, факультативи, які охоплюють специфіку 

факультетів. Третій компонент змісту містить самостійну роботу студентів за 

інтересами, спрямовану на розвиток індивідуальних творчих здібностей, 

індивідуального стилю діяльності [157, с. 19]. 

Проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців в умовах 

магістратури знайшли відображення у працях Н. Батечко [9], С. Вітвицької [38], 

P. Горбатюк [53], Л. Кліха [100], В. Люльки [142], Н. Мачинської [157], 

С. Сисоєвої [255], В. Третько [287] та ін. 

Зокрема Н. Мачинська наголошує, що професійно-педагогічна підготовка 

фахівців в умовах магістратури закладів вищої освіти непедагогічного профілю 

передбачає цілеспрямоване оволодіння сукупністю психолого-педагогічних знань, 

формування на цій основі базових професійно-педагогічних компетенцій, які є 

основою для становлення магістранта як викладача закладу вищої освіти та 

подальшої професійної діяльності. Характеризуючи професійно-педагогічну 

підготовку, автор визначає її як невід’ємний компонент загального особистісного 

розвитку кожного фахівця, що слугує базою для формування особистісних 

професійних якостей [157, с. 29]. На переконання Н. Мачинської, «оскільки 

випускники освітньо-кваліфікаційного ступеня підготовки «магістр» можуть 

здійснювати викладацьку діяльність, то професійно-педагогічна діяльність 

випускника-магістра як викладача вищої школи потребує таких якостей, як: 

загальногромадські риси; морально-психологічні якості; науково-педагогічні 

якості; індивідуально-психологічні особливості; професійно-педагогічні 

здібності» [157, с. 1]. 

Професійно-педагогічна підготовка магістрантів, – стверджує 

С. Вітвицька, – це поєднання загального, особливого й індивідуального. Сутність 

«загального» полягає у здобутті вищої освіти і є складовою означеної системи; 
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«особливого» – у специфіці, зумовленій особливостями майбутньої професійної 

інноваційної діяльності, необхідністю поєднання фахової, педагогічної та науково-

дослідної діяльності; «індивідуальне» – залежність підготовки від індивідуальних 

особливостей, рівня знань, інтересів, нахилів [38]. Учена зауважує, що мета 

професійно-педагогічної підготовки майбутнього викладача в умовах 

магістратури полягає у формуванні вміння інтегрувати спеціальні, психолого-

педагогічні, методичні й дидактичні знання в нестандартних ситуаціях 

професійної діяльності та застосовувати наявний досвід для особистісного 

саморозвитку і самовдосконалення [38]. 

Визначаючи мету професійно-педагогічної підготовки магістрантів 

загальнотехнічних дисциплін, В. Люлька наголошує на важливості формування 

смислової парадигми особистості майбутнього педагога, яку можна розглядати як 

інтегральне утворення особистості, що зaбeзпeчує її здатність до професійного 

сaмoвизнaчeння, професійної сaмoaктуaлiзaцiї та професійної сaмopeaлiзaцiї 

упpoдoвж життя, здатність до нeпepepвнoї педагогічної освіти [142]. 

Характеризуючи сутність професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

фахівців в умовах магістратури закладу вищої освіти, С. Сисоєва та І. Соколова 

зауважують, що вона передбачає оволодіння паралельною педагогічною 

спеціальністю, яка здобувається особою у межах обраної нею галузі знань, за 

напрямами, що передбачають підготовку за освітнім ступенем «Магістра» з 

присвоєнням другої (додаткової) кваліфікації вчителя за умови виконання 

психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки 

відповідно до галузевих стандартів педагогічної освіти [255; 262]. 

Н. Мачинська, наголошуючи на важливості професійно-педагогічного 

компоненту у підготовці магістрантів, зазначає, що він «забезпечує оволодіння 

магістрами як майбутніми викладачами закладів вищої освіти непедагогічного 

профілю сукупністю психолого-педагогічних знань, умінь і навичок з фаху; 

наявність інструментальних умінь, що забезпечує здатність аналізувати, 
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синтезувати, систематизувати, порівнювати узагальнювати, генерувати ідеї, 

набувати знання, використовуючи уміння знаходити та опрацьовувати інформацію 

з різних джерел, володіння інформаційними засобами і технологіями, рідною та 

іноземною мовами; сукупність теоретичних знань, практичних умінь і навичок, 

досвіду майбутнього викладача, що дозволяють здійснювати пошукову 

(евристичну діяльність)» [157, с. 263]. 

Зауважимо, що, незважаючи на те, що проблема професійно-педагогічної 

підготовки фахівців в умовах магістратури перебуває в центрі наукових інтересів, 

на сучасному етапі розвитку професійної освіти не існує загальноприйнятого 

розуміння професійно-педагогічної підготовки фахівців аграрного профілю. 

Необхідно зауважити, що проблему професійно-педагогічної підготовки 

фахівців-агрономів було актуалізовано ще на початку 90-років XX ст. Так, у 

«Посібнику з практичного навчання» зі спеціальності 201 «Агрономія» для 

слухачів педагогічних факультетів закладів вищої сільськогосподарської освіти 

деталізовано зміст професійно-педагогічної діяльності педагога-агронома, а саме: 

«Професійно-педагогічна діяльність складається з великої кількості 

взаємопов’язаних процесів, операцій, прийомів, дій, якість виконання яких дає 

підстави робити висновки про рівень підготовки викладача, його кваліфікацію, 

майстерність. Для успішного виконання визначених педагогічних завдань 

викладачу потрібно володіти відповідними навичками: навчальними, виховними, 

технологічними, організаційними, гностичними, психологічними» [211]. 

О. Ляска [143], О. Євсюков [67], досліджуючи проблеми професійно-

педагогічної підготовки фахівців аграрного профілю, акцентують увагу на її 

багатоаспектності, оскільки вона впливає на стан і розвиток соціально-

економічної, техніко-технологічної та культурної сфер суспільства крізь призму 

двох факторів: якість підготовки самих педагогів та рівень знань і навичок 

підготовлених ними випускників аграрних навчальних закладів [67]. 
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Обґрунтовуючи структурні компоненти професійно-педагогічної діяльності 

майстра виробничого навчання, Г. Жуков зазначає: «Основною функціональною 

одиницею, за допомогою якої виявляються усі властивості педагогічної діяльності, 

є педагогічна дія. Спочатку педагогічна дія постає у формі педагогічного 

завдання. Потім, спираючись на наявні знання, педагог теоретично співвідносить 

засоби, предмет і очікуваний результат своєї дії, після чого пізнавальне завдання 

переходить у форму практичного перетворювального акту» [70, с. 24]. 

Професійно-педагогічну підготовку О. Ляска розглядає як організований, 

систематичний та цілеспрямований процес формування та розвитку професійно-

педагогічних знань, умінь, навичок, якостей студента, необхідних йому для 

успішної реалізації майбутньої професійної діяльності. За слушним твердженням 

науковця, вона повинна бути цілісною, взаємообумовленою попереднім етапом 

навчання і визначальною для наступного, зв’язаною з кожною педагогічною та 

агрономічною дією, конструктивною для теорії і практики [143].  

На думку О. Євсюкова [67], професійно-педагогічна підготовка майбутніх 

викладачів закладів вищої аграрної освіти є процесом формування особистості, 

здатної до ефективного здійснення підготовки фахівців до діяльності по 

конкретній професії, до виконання повного спектра професійних функцій, а також 

до самореалізації у професійній діяльності. Наголошуючи на тому, що означена 

підготовка має суттєві особливості, які проявляються і в орієнтації підготовки 

спеціалістів, і в реалізації професійної спрямованості навчального процесу, і в 

особливостях професійної діяльності випускників, які полягають у взаємозв’язку 

аграрної, психолого-педагогічної підготовки, заснованої на інтеграції 

сільськогосподарського, психолого-педагогічного і вузькопрофесійного знання; 

взаємозалежність професійно-педагогічної та базової професійної освіти [196].  

При цьому особливу увагу привертає висновок учених: щоб професійно-

педагогічна підготовка майбутніх викладачів закладів вищої аграрної освіти 
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відповідала світовому рівню, вимагають удосконалення компоненти і структура 

педагогічної підготовки, їх модернізація відповідно до цілей і завдань 

інноваційної стратегії держави; інтеграція педагогічної освіти з науковими, 

економічними, виробничими, соціальними структурами; створення єдиного 

освітнього та інформаційного середовища в масштабах закладу вищої освіти, 

розвиток єдиного освітнього простору в галузі [67]. 

Однозначність міркувань учених проявляється в тому, що професійно-

педагогічна підготовка фахівців аграрного профілю є дуальною, тобто передбачає 

інтеграцію професійно-педагогічні та агрономічні знання, що забезпечує 

трансформацію фахової інформацію в педагогічну систему, здатність обирати 

оптимальні рішення для досягнення очікуваних результатів. Професійно-

педагогічна підготовка фахівців аграрного профілю передбачає водночас 

підготовку висококваліфікованого педагога, з одного боку, і агронома-

професіонала, з іншого. 

Студіювання наукових праць з проблеми професійно-педагогічної 

підготовки викладача закладу вищої аграрної освіти (Н. Бурмакіна [22], 

О. Заболотній [72], Л. Шовкун [308] та ін.) засвідчує, що одним із найважливіших 

завдань означеної підготовки є формування достатнього рівня професійно-

педагогічної компетентності майбутнього  викладача, яку розглядають у кон 

тексті навчання та виховання майбутнього фахівця-аграрника відповідно до 

потреб суспільства, з урахуванням їхніх особистих якостей, кваліфікації та 

визначають її як обізнаність у галузі педагогіки і агрономії, прагнення та здатність 

реалізувати на практиці свій професійно-педагогічний потенціал для одержання 

ефективного результату професійної діяльності. 

Аналізуючи професійно-педагогічну компетентність, учені виходять з 

визнання того, що вона визначає рівень володіння складовими теоретичної і 

практичної готовності до педагогічної діяльності, характеристику професіоналізму 

викладача [195, с. 190], розглядаючи її як інтегровану професійно особистісну 
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характеристику викладача, що забезпечує ефективність викладацької діяльності у 

закладі вищої освіти та відображає рівень сформованості професійно значущих 

якостей педагога, результат його педагогічної підготовки [255, c. 8]; результат 

його педагогічної підготовки, який визначається сукупністю ціннісних і 

мотиваційних установок, необхідним обсягом знань і вмінь, рівнем педагогічної 

майстерності та досвідом діяльності у вищій школі [9]. 

Відповідно професійно-педагогічна компетентність забезпечує викладачам 

закладів вищої аграрної освіти кваліфіковано здійснювати професійне навчання і 

виховання в межах професії агронома на рівні вимог, встановлених державними 

стандартами аграрної освіти, на основі поєднання фахових (аграрних) і 

педагогічних знань, умінь і навичок. 

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу позиція В. Мозгового, 

який наголошує на тому, що професійна підготовка інженерів-педагогів аграрного 

профілю до педагогічної діяльності має спрямовуватися на набуття предметних 

знань, на основі яких: визначається і формується мета професійного навчання в 

рамках ступеневої аграрної освіти; організовуються навчально-виховний і 

навчально-виробничий процеси у навчальних закладах аграрного профілю, 

сільськогосподарських дорадчих службах; організовуються та удосконалюються 

форми професійного навчання; здійснюється діагностика рівня засвоєння 

професійних знань, умінь і навичок учнів, студентів, представників робочих 

професій аграрного профілю; формування практичних умінь, на основі яких 

здійснюється дидактичне проектування навчального процесу в професійно-

технічному навчальному закладі аграрного профілю, структурних підрозділах 

дорадчих служб; впроваджуються в освітній процес нові елементи, що сприяють 

ефективності навчання та виховання; організовується навчально-дослідницька 

діяльність; формується співпраця з учнівським колективом з метою налагодження 

професійного наставництва; здійснюється популяризація інженерно-педагогічної 



59 

діяльності з метою залучення обдарованої молоді до продовження навчання на 

відповідних факультетах» [163]. 

Беручи до уваги погляди науковців щодо сутності професійно-педагогічної 

підготовки фахівців аграрного профілю, для агрономів-дослідників як майбутніх 

викладачів закладів вищої аграрної освіти важливими є врахуванням таких 

аспектів:  

– знання психолого-педагогічних особливостей студентів як суб’єктів 

освітнього процесу; 

– знання теоретичних засад професійної педагогіки та специфіки 

організації освітнього процесу в закладах вищої аграрної освіти; 

–  знання методики та сучасних технологій навчання та ввміння їх 

застосовувати в процесі закладу вищої аграрної освіти. 

З цієї позиції структуру професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників ми розглядаємо як сукупність стійких зв’язків між її головними 

компонентами: психолого-педагогічним, методичним, науково-дослідницькою та 

самоосвітньою діяльністю магістрантів в навчальний та позанавчальний час.  

Надалі вважаємо за доцільне обґрунтувати кожний з компонентів та 

визначити його роль у загальній структурі професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників в аграрних університетах. 

Психолого-педагогічна підготовка містить діалогічно пов’язані два 

складники: педагогічний і психологічний.  

Педагогічний компонент означеної підготовки передбачає: засвоєння 

магістрантами сучасних наукових уявлень про педагогіку як галузь 

людинознавства та її місце у системі гуманітарних наук; вивчення 

методологічних, філософських основ організації освітнього процесу у вищій 

школі; дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю здобувачів 

вищої аграрної освіти; ознайомлення з інноваційними підходами та сучасними 
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освітніми технологіями до змісту та форм організації освітнього процесу в закладі 

вищої аграрної освіти.  

Визначення психологічної складової психолого-педагогічної підготовки 

ґрунтується на твердженні І. Зязюна, що професія педагога – найбільш відчутна 

від психології, оскільки педагогічна діяльність педагога, особливо його 

педагогічна дія, спрямовані на людину, на її розвиток. І при цьому саме педагог у 

своїй педагогічній дії зустрічається з «живою психікою суб’єкта» [85], тому зміст 

психолого-педагогічної підготовки агрономів-дослідників повинен мати 

інтегрований характер. Її основою має бути психопедагогіка, яка, на переконання  

українських і зарубіжних учених (В. Зінченка [82], І. Зязюна [85], 

О. Воронцова [39], Е. Стоунса [269], С. Полякова [207], Л. Фрідмана [298] та ін.), 

здатна вирішити проблему конфронтації між психологічними і педагогічними 

науками та  на цій основі формувати нове педагогічне мислення вчителя, 

ціннісною установкою якого є: перевага індивідуальності над єдино-мисленням; 

освітні інтереси особистості – над стандартною навчальною програмою; 

саморозвиток, самоучіння – над уніфікованим засвоєнням, «передачею» 

знань [85]. 

Психолого-педагогічні знання, отримані магістрантами у процесі психолого-

педагогічної підготовки, є конкретно-методологічним принципом аналізу 

практичних ситуацій та критеріями оцінки результативності застосованих 

викладачем дій [272]. Це допомагає подолати психологічний бар'єр до засвоєння 

нового, інноваційного; розвиває вміння проектувати свою діяльність, 

структурувати соціально-культурний досвід на рівні знань, норм, цінностей; 

налагоджувати педагогічне спілкування. 

У процесі психолого-педагогічної підготовки, навчаючись навчати, 

магістранти, отримують можливості особистісного зростання у напрямі виявлення 

та актуалізації резервів, які сприяють успішній професійній адаптації та 
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діяльності, професійному зростанню, реалізації особистісного, інтелектуального, 

комунікативного потенціалу.  

Методична підготовка як компонент професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників передбачає оволодіння змістом, організаційними формами 

й методами навчальної та виховної роботи згідно зі специфікою агрономічних 

дисциплін. Означена підготовка агрономів-дослідників ґрунтується на 

визначальній ролі методики, «яка безпосередньо прокладає міст від теорії до 

практики, поєднує знання конкретної науки і психології людини, яка розвивається, 

зі своїми специфічними законами, виробляє методи і прийоми найбільш 

раціонального навчання з тим, щоб досягти засвоєння ними знань і розвитку їх 

пізнавальних здібностей» [50].  

Враховуючи той факт, що «методика конкретизує на навчальному матеріалі 

основні категорії дидактики: цілі, зміст, методи, засоби та організаційні форми 

навчання, на рівні предметного змісту вона відповідає на питання: як краще 

навчати, розвивати фахівця у процесі засвоєння певного матеріалу?» [239]. З цієї 

позиції головна відмінність агронома-дослідника від агронома-дослідника – 

майбутнього викладача закладу вищої аграрної освіти в процесі фахової діяльності 

визначається тим, що він володіє не лише досвідом з сільськогосподарської  

діяльності, але й досвідом передання цього досвіду студентам [285].  

Агроном-дослідник може бути фахово освіченим, але в методичному плані 

бути не готовим до роботи зі студентами, на виробництві, методика є своєрідним 

«інструментарієм» для агронома-дослідника як викладача, організатора освітньої 

й навчально-виробничої діяльності студентів в умовах навчання та виробництва. 

Таким чином, методична підготовка як вагома складова професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах, на наше 

переконання, містить: 

 знання теоретичних та прикладних знань із загальної методики 

навчання фахових (аграрних) дисциплін; 
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– усвідомлення принципів наукової організації педагогічної праці і 

навчальної праці студентів; 

– здатність моделювати та проводити уроки різних типів і позаурочні 

навчально-виховні заходи, використовуючи систему міжпредметних зв’язків; 

– здатність розробляти плани-конспекти занять з аграрних дисциплін 

урахуванням особливостей видів сільськогосподарської діяльності; 

– здатність добирати, опрацьовувати та педагогічно доцільно 

використовувати науково-методичну літературу та інші інформаційні джерела в 

процесі професійно-педагогічної діяльності; 

– здатність до самостійного розв’язання професійно-педагогічних 

проблем, планування та визначення шляхів особистісного та професійного 

самовизначення. 

– спроможність оптимально добирати методи навчання з агрономічних 

дисциплін, використовувати інноваційні методи та прийоми навчання. 

Науково-дослідницьку діяльність як компонент професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників визначено згідно з Національною рамкою 

кваліфікацій (2011), у якій наголошується на важливості оволодіння студентами 

«найбільш передовими концептуальними та методологічними знаннями в галузі 

науково-дослідної діяльності на межі предметних галузей» та «здатністю 

розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або 

у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог» [173].  

Науково-дослідницьку діяльність науковці розглядають як одну із форм 

пізнавально-творчої діяльності, що забезпечує формування інтелектуальної 

активності [296, с. 244]; як вищу форму самостійного навчального пізнання [194]. 

При цьому спільною думкою науковців є те, що навчально-дослідницька робота є 

невід’ємним елементом навчального процесу та входить до навчальних програм як 



63 

обов’язкова для всіх студентів, а науково-дослідна робота здійснюється поза 

навчальним процесом у межах студентського науково-творчого товариства» [188]. 

Наголошуючи на важливості науково-дослідної діяльності студентів ряд 

науковців (С. Вітвицька [37], П. Дмитренко [250], В. Лазарєв [125], 

В. Сидоренко [250], С. Сисоєва [256], Н. Сичкова [273], Є. Ставрінов [266] та ін.) 

розглядають її як систему методів, засобів і заходів підготовки творчої 

особистості, формування ціннісного становлення до творчої діяльності, розвитку 

дослідницької компетентності й наукової творчості. За слушним твердженням 

С. Вітвицької науково-дослідна робота магістрів спрямована не лише на розвиток 

нахилів до дослідницької діяльності, а й «творчого розв’язання завдань в освітніх 

закладах», «формування умінь і навичок застосування дослідницьких методів для 

розв’язання практичних питань навчання й виховання» [37, с. 263]. З цієї позиції 

науково-дослідницька діяльність майбутнього магістра-викладача з агрономії має 

ознаки творчої діяльності, активізує креативні можливості студентів в аспекті 

вироблення власного «бачення» шляхів, способів і прийомів розв’язання 

професійно-педагогічної задачі. 

Під науково-дослідницькою діяльністю агронома-дослідника ми розуміємо 

самостійну інтелектуально-творчу працю, що сприяє формуванню науковому 

світогляду, вмінь і навичок науковця-дослідника, спрямованої на розширенню 

теоретичного кругозору і наукової ерудиції фахівця, здатності вирішувати 

професійно-педагогічні завдання на науковому рівні.  

Науково-дослідницька робота агрономів-дослідників у межах навчального 

процесу передбачає:  

– написання рефератів з конкретної теми в процесі вивчення 

фундаментальних і спеціальних дисциплін;  

– виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних 

завдань, що містять елементи проблемного пошуку;  
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– виконання нетипових завдань дослідницького характеру на 

замовлення підприємств, установ, організацій тощо;  

– розробку методичних матеріалів з використанням дослідницьких 

методів; 

– підготовку і захист дипломних робіт, пов'язаних з проблематикою 

наукових досліджень [266]. 

Ефективність науково-дослідної роботи агрономів-дослідників поза освітнім 

процесом забезпечується участю студентів у проблемних групах, наукових 

проектах, прикладних дослідженнях, конференціях, конкурсах наукових 

студентських робіт тощо. Це сприяє підвищенню рівня їхньої наукової підготовки; 

виробленню постійного бажання набуття науково-теоретичних знань з метою 

ефективного саморозвитку як професіонала-дослідника; оволодінню студентами 

новими педагогічними технологіями; формуванню здатності «побачити» свою 

майбутню професійну діяльність в динаміці; розвитку в них пошукової, 

дослідницької діяльності; здатності творчо застосовувати у практичній 

професійно-педагогічній діяльності новітні досягнення науково-технічного 

прогресу. 

Ми погоджуємося з думкою німецького педагога А. Дистервега про те, що 

«вчитель лише до того часу здатний по-справжньому виховувати і створювати, 

поки сам працює над власним вихованням і освітою» [6, с. 12]. З цієї позиції 

важливим напрямом професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників є 

самоосвітня діяльність, в ході якої завдяки самостійному визначенню цілей 

особистість задовольняє власні пізнавальні потреби або вдосконалює свої 

здібності, якості та властивості особистості. 

Самоосвітня діяльність магістрантів характеризується, з одного боку, 

сукупністю засобів, якими володіє особистість та, з іншого, потенційними 

можливостями і відношенням до процесу діяльності, його результату і умовами 
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здійснення, що передбачає взаємозв’язок самостійності мислення і самостійної 

роботи [263]. 

Самостійна робота, на значущості якої наголошують В. Буряк [24], 

С. Гончаренко [50], Н. Кузьміна [118], М. Солдатенко [263] та ін., є вищою 

формою навчальної або пізнавальної діяльності [24, с. 49], яка планується, 

виконується за завданням, під методичним керівництвом і контролем викладача, 

але без його прямої участі [116, с. 309]; сприяє свідомому і міцному засвоєнню 

знань, умінь і навичок формування пізнавальної самостійності магістрантів, що 

дозволяє здійснювати ефективну професійно-педагогічну діяльність у 

майбутньому.  

Активізація самостійної роботи магістрантів сприяє розвитку самостійності 

як основи активності, ініціативності, творчості, наполегливості та здатності  

суб’єкта організовувати й реалізовувати свою діяльність [104, с. 11]. Оскільки 

саме у процесі самостійної роботи, за слушним твердженням М. Солдатенка, – 

«студент навчається уміло організовувати засвоєння знань, свою розумову 

діяльність, що забезпечує сприйняття, усвідомлення, запам’ятовування, 

узагальнення, готовність до пошуку необхідного рішення» [263]. Відповідно 

самостійна робота забезпечує ефективне входження магістранта у професійно-

педагогічне середовище. 

Отже, самоосвітня діяльність агрономів-дослідників сприяє набуттю нових 

наукових, методичних знань і практичних навичок з педагогіки, психології, 

загальної і окремої методики викладання, що сприяє подоланню професійно-

педагогічної замкненості та особистісному «самобудуваннь». 

Узагальнення викладеного у підрозділі дозволяє визначити професійно-

педагогічну підготовку агрономів-дослідників як організований, цілісний процес, 

що ґрунтується на єдності психолого-педагогічної, методичної, науково-

дослідницької та самоосвітньої складових означеної підготовки на магістерському 

рівні вищої освіти, спрямований на формування мотивів і потреби у професійно-
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педагогічній діяльності, оволодіння знаннями, уміннями, навичками, що 

забезпечує їхню готовність до здійснення професійно-педагогічної діяльності та 

здатність до професійного й особистісного розвитку і саморозвитку. 

Отже, професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників як 

важливий компонент професійної підготовки є основою становлення магістранта 

як викладача закладу вищої аграрної освіти та здійснення подальшої професійно-

педагогічної діяльності. 

 

Висновки до першого розділу 

 

На основі аналізу сучасної наукової літератури з проблеми професійної 

підготовки фахівців аграрного профілю з’ясовано, що розвиток аграрного сектору 

економіки України зумовлює посилення вимог до якості підготовки фахівців цієї 

галузі.  

Ефективне здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців-аграрників 

з глибокими професійними, економічними, правовими знаннями, здатних до 

агрономічної та соціальної творчості, мобільних та конкурентоспроможних, 

визначальною мірою залежить від викладачів закладів вищої аграрної освіти та 

якості їхньої педагогічної діяльності.  

На основі аналізу нормативно-правових документів виявлено, що 

професійна підготовка фахівця аграрного профілю у закладах вищої освіти на 

магістерському рівні вищої освіти відповідає  спеціальності 201 «Агрономія» 

кваліфікації 2213.1 «Агроном-дослідник» й забезпечується магістерськими 

програмами, які визначаються  сферою майбутнього працевлаштування 

випускників магістерських програм, однією з яких є педагогічна. 

Водночас з’ясовано, що магістерська програма професійної підготовки 

агрономів-дослідників не передбачає грунтовної педагогічної складової, однак на 
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практиці фахівці вказаної спеціалізації є потенційним резервом підготовки 

науково-педагогічних кадрів у системі ступеневої аграрної освіти. 

Здійснений ретроспективний аналіз професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників, дозволив виявити її суголосність із розвитком аграрної 

освіти кінця XVIII – початок XXІ ст. у межах етапів: дореформеного (1790–

1861 рр.), дореволюційного (1862–1917 рр.), колективізації (1918–1945 рр.), 

планового господарства (1946–1990 рр.) та модернізаційного (1991 р. – до 

сьогодні).   

Встановлено, що аграрна освіта у своєму історичному розвитку як в 

реалізації наукового, так і практичного аспектів зумовила становлення системи 

професійно-педагогічної підготовки фахівців агрономічного профілю; 

запровадження підготовки фахівців-педагогів сільськогосподарського профілю 

(агроном-педагог, інженер-педагог). 

Проведений ретроспективний аналіз професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників у контексті становлення та розвитку аграрної освіти 

слугував теоретичним підґрунтям розкриття сутності означеної підготовки в 

сучасних закладах вищої аграрної освіти. 

Аналіз літератури з проблеми професійно-педагогічної підготовки 

викладача закладу вищої аграрної освіти дав можливість визначити її як важливий 

компонент професійної підготовки, що є основою становлення магістранта як 

майбутнього викладача закладу вищої аграрної освіти.  

З’ясовано, що професійно-педагогічна підготовка фахівців аграрного 

профілю є дуальною, передбачає інтеграцію професійно-педагогічних та 

агрономічних знань, що забезпечує трансформацію фахової інформації в 

педагогічну систему, здатність обирати оптимальні рішення для досягнення 

очікуваних результатів. Професійно-педагогічна підготовка фахівців аграрного 

профілю передбачає водночас підготовку висококваліфікованого педагога, з 

одного боку, і агронома-професіонала, з іншого. 
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Під професійно-педагогічною підготовкою агрономів-дослідників в 

аграрних університетах необхідно розуміти організований, цілісний процес, що 

базується на єдності психолого-педагогічної, методичної, науково-дослідницької 

та самоосвітньої складових означеної підготовки на магістерському рівні вищої 

освіти. Відповідно кожний структурний компонент виконує спеціальні функції та 

впливає один на одного, що забезпечує системність, наступність, сприяє 

актуалізації мотиваційної спрямованості агрономів-дослідників до здійснення 

професійно-педагогічної діяльності, оволодіння знаннями, уміннями, навичками, 

що передбачає їхню готовність до здійснення професійно-педагогічної діяльності 

та здатність до професійного й особистісного розвитку і саморозвитку. 

Матеріали цього розділу висвітлено у таких публікаціях автора: [277], [278], 

[281], [282], [283] та ін. 
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РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АГРОНОМІВ-ДОСЛІДНИКІВ У 

ЗАКЛАДАХ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 

У розділі здійснено теоретичне обґрунтування педагогічних умов; 

представлено авторську модель професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників в аграрних університетах; конкретизовано її структурні компоненти; 

визначено критерії, показники та рівні готовності агрономів-дослідників до 

професійно-педагогічної діяльності. 

 

 

2.1. Педагогічні умови професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників в аграрних університетах 

 

Враховуючи особливості професійно-педагогічної підготовки фахівців у 

закладах непедагогічного профілю, вбачаємо за доцільне розглянути педагогічні 

умови, які забезпечать ефективність означеної підготовки у межах освітнього 

середовища закладу вищої аграрної освіти. 

У процесі обґрунтування педагогічних умов підготовки агрономів-

дослідників до професійно-педагогічної діяльності в аграрних університетах ми 

виходили із розуміння сутності даного поняття.  

У філософському енциклопедичному словнику зазначено, що «умова – 

філософська категорія, в якій відображаються універсальні відношення до тих 

факторів, завдяки яким вона виникає та існує. Наявність відповідних умов для 

вияву властивості речей переходить з можливості в дійсність» [295, с. 482].  

У довідкових виданнях «умова» трактується як: 

− «необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення, 

утворення чого-небудь або сприяє чомусь» [178, с. 632];  
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− обставини, особливості реальної дійсності, за яких відбувається або 

здійснюється що-небудь [33, с. 1295];  

− сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх 

чинників, що впливають на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, її 

поведінки, виховання і навчання, формування особистості [206]. 

У педагогіці поняття «педагогічні умови» є категорією, яку науковці 

визначають як: 

− систему певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, 

які об’єктивно склалися чи суб’єктивно створені, необхідні для досягнення 

конкретної педагогічної мети [206];  

− взаємопов’язаний комплекс заходів педагогічного процесу [167, с.80];  

− обставини, у яких відбувається цілісний продуктивний педагогічний 

процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується активністю 

особистості, групою людей [259, с. 243];  

− зовнішні чинники, що діють через внутрішні мотиви і самостійно 

формуються у результаті зовнішніх впливів [127];  

− сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, засобів і 

матеріально-просторового середовища, що спрямовані на вирішення поставлених 

завдань [171];  

− сукупність заходів (об’єктивних можливостей) педагогічного 

процесу [51]. 

Незважаючи на різноманітне трактування поняття «педагогічні умови», 

спільною думкою науковців, є те що ефективність педагогічного процесу 

закономірно залежить від умов, у яких він відбувається, а ефективність процесу 

підготовки фахівця неможливий без створення відповідних умов, що забезпечують 

його успішність.  

Педагогічні умови професійної підготовки студентів до різних видів 

діяльності науковцями (Н. Кузміна [119], В. Манько [144], Руссков С. [237], 
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В. Сластьонін [257], А. Щербаков [312] та ін.) розглядаються в органічній єдності 

загальних і спеціальних умов. Під загальними умовами розуміють загальну мету і 

зміст підготовки фахівця; наявність певної системи професійної підготовки; 

педагогічні принципи; загальні педагогічні форми й методи підготовки фахівців у 

закладах вищої освіти; морально-психологічний клімат; матеріально-технічну 

базу, наявність творчих спеціалістів [187]. Характеризуючи спеціальні педагогічні 

умови, науковці наголошують на меті, завданнях, відповідного їм змісті, 

врахуванні місцевих і регіональних особливостей під час структурування змісту 

підготовки; використанні нетрадиційних форм і методів професійної підготовки; 

забезпеченні мотиваційної спрямованості; підготовки, наявності матеріально-

технічної бази [237]. 

Водночас слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку професійної 

освіти науковці (Ю. Бабанський [5], О. Дубасенюк [62], В. Жернов [68], 

Л. Кондрашова [106], В. Рибалка [233] та ін.) залежно від способу впливу на 

освітній процес розрізняють зовнішні та внутрішні педагогічні умови навчального 

процесу. До зовнішніх умов відносять такі, що виступають продуктом 

функціонування політичної, соціально-економічної, освітньої та інших систем 

зовнішнього середовища й реалізуються через відповідні фактори (за 

В. Жерновим). Внутрішні є похідними завданнями відповідного педагогічного 

процесу та сукупністю педагогічних заходів, що забезпечують ефективне рішення 

цих завдань [68]. Тобто створення відповідних педагогічних умов дає можливість 

забезпечити організаційно-педагогічний та психолого-педагогічний супровід 

професійної підготовки студентів закладу вищої аграрної освіти. 

Підставою для визначення педагогічних умов підготовки агронома-

дослідника до професійно-педагогічної діяльності у закладі вищої аграрної освіти 

слугували праці Н. Кожемякіної [103], Д. Костюка [109], Ю. Курбатової [120], 

Л. Кліх [100], П. Лузана [139], В. Мельниченка [159], Н. Нерух [175], 

Ю. Ніколаєнка [177], Л. Шовкун [308], С. Штангей [309] та ін. Концептуально 
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важливою позицією вчених є створення професійно-педагогічного середовища, 

відповідних умов підготовки, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

фахівця на ринку праці на основі безперервного професійного зростання й 

професійного самовдосконалення; досягнення професійної освіти в умовах 

інтеграції у світове економічне співтовариство [224, с. 4-5]. 

Педагогічні умови як складова теоретико-методичних основ формування 

навчально-пізнавальної активності студентів закладів вищої аграрної освіти 

знайшли відображення в роботі П. Лузана. Науковець зазначає, що «до основних 

умов, забезпечення яких обумовлює ефективний розвиток колективу студентської 

групи з метою активізації навчання у закладі вищої аграрної освіти належать: 

системність виховної роботи на факультеті, у закладі вищої освіти; позитивні 

впливи соціуму; різноманітність видів діяльності, до яких залучається студентська 

група; міжгруповий обмін інформацією та результатами діяльності; розвиток 

спільної діяльності та спілкування; оптимізація міжособистісних взаємин; дієвість 

студентського самоврядування; оптимальне поєднання індивідуальних, групових 

та колективних форм навчання» [139, с. 12]. 

Обґрунтовуючи модель формування гуманістичної спрямованості 

майбутнього агронома, Н. Нерух з-поміж педагогічних умов пропонує розглянути 

«наповнення дисциплін гуманістично спрямованим змістом; створення 

особистісно орієнтованого середовища; об’єднання викладання дисциплін через 

наскрізну міждисциплінарну стратегію, інтеграційним компонентом якої виступає 

блок соціогуманітарних дисциплін, що реалізується через спеціальну педагогічну 

технологію; здійснення системної підготовки викладачів до формування 

гуманістичної спрямованості шляхом роботи постійно діючої «Школи 

педагогічної майстерності»; впровадження спецкурсів та навчально-методичне 

забезпечення процесу формування гуманістичної спрямованості майбутніх 

агрономів» [175, с. 10]. 
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На значущості обґрунтування педагогічних умов з метою підготовки 

студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному 

середовищі у своїх працях наголошує Ю. Ніколаєнко. До педагогічних умов, 

дотримання яких сприяє формуванню у студентів готовності до професійного 

іншомовного спілкування, науковець зараховує: «1) створення активного 

навчального середовища; 2) сприяння формуванню у студентів стійкої 

внутрішньої мотивації щодо професійного іншомовного спілкування; 3) поступове 

підвищення автономії студентів у професійній іншомовній взаємодії» [177, с. 13]. 

Визначаючи теоретичні й методичні засади підготовки магістрантів 

аграрного профілю в дослідницькому університеті, Л. Кліх обґрунтовує провідні 

організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність підготовки 

майбутніх магістрів, а саме: «наявність позитивної мотивації та ціннісної 

орієнтації щодо майбутньої професійної діяльності; досягнення необхідного рівня 

знань із професійно орієнтованих дисциплін через розроблення широкого спектру 

магістерських програм; реалізація особистісно орієнтованого підходу до 

організації навчального процесу; розвиток дослідницьких здібностей; формування 

інноваційного потенціалу; опора на інтерактивний підхід до підготовки 

магістерських робіт» [100, с. 21]. 

Обґрунтовуючи науково-методичне забезпечення розвитку професійного 

становлення майбутнього агронома в навчально-виховному процесі аграрного 

університету, Ю. Курбатова організаційно-педагогічними умовами пропонує 

розглянути такі позиції, як: 1) здійснення науково-методичної підготовки 

викладачів аграрного університету до управління процесом розвитку 

професійного становлення майбутнього агронома; 2) діалогізація професійної 

підготовки студентів; 3) забезпечення спрямованості навчально-виховного 

процесу агрономічного факультету та розвиток інтересу студентів до майбутньої 

професійної діяльності; 4) активізація пізнавальної діяльності студентів [120, с. 8]. 
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Д. Костюк в обґрунтуванні педагогічних умов формування фахової 

компетентності майбутніх техніків-електриків сільського господарства, під 

педагогічними умовами розуміє «сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів 

навчально-виховного процесу, від реалізації яких залежить рівень сформованості 

фахової компетентності» [109, с. 333]. Припускаємо, що саме така позиція 

мотивувала дослідника до відповідного змістового наповнення педагогічних умов, 

а саме: «створення фахового навчального середовища в процесі вивчення 

спеціальних дисциплін; формування і розвиток «Я-концепції» техніка-електрика 

сільського господарства; наявність методики формування фахової компетентності 

в майбутніх техніків-електриків сільського господарства; використання сучасних 

інформаційних засобів і технологій навчання на заняттях із набором фактичного 

матеріалу для опанування змістом спеціальних дисциплін і текстів для 

діагностування процесу його набуття; моделювання процесу вирішення 

квазіпрофесійних завдань на заняттях зі спеціальних дисциплін; формування 

системи фахових знань на основі міждисциплінарного підходу; використання 

проблемного підходу до структурування змісту навчання спеціальних дисциплін 

на основі ідей міждисциплінарного підходу; організація самостійної діяльності 

студентів у позанавчальний час; наявність об’єктивних критеріїв і показників 

оцінювання сформованості фахової компетентності студентів» [109, с. 334]. 

Продовжуючи аналіз наукових робіт щодо тематики професійної підготовки 

агрономів у системі професійної освіти, слід також звернути увагу на дослідження 

С. Штангей. Застосовуючи компетентнісний підхід до підготовки агрономів у 

навчально-виховному процесі, авторка визначає відповідні педагогічні умови, а 

саме: урахування особливостей професійної діяльності у підготовці майбутнього 

агронома; спрямування навчально-виховного процесу на формування професійної 

компетентності агронома; формування професійно значущих якостей особистості 

майбутнього агронома [309, с. 10]. 
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У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу праці 

О. Заболотнього [72], В. Ільчук [93], В. Мозгового [163], Л. Сподіна [265], 

С. Якубовської [319] та ін., в яких обґрунтовуються педагогічні умови підготовки 

майбутніх викладачів закладів вищої аграрної освіти.  

Інтерес у межах нашого дослідження становить дисертаційна робота 

В. Мозгового, яка присвячена формуванню готовності до педагогічної діяльності 

майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю. До педагогічних умов 

науковець відносить: наявність технології формування готовності до педагогічної 

діяльності майбутніх інженерів аграрного профілю; володіння викладачами 

закладів вищої аграрної освіти технологією формування готовності до 

педагогічної діяльності майбутніх інженерів аграрного профілю; створення і 

розвиток у майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю мотивації до 

педагогічної діяльності; запровадження наскрізної професіоналізації професійної 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю [163, с. 134].  

Досліджуючи дидактичну компетентність майбутніх викладачів закладів 

вищої аграрної освіти, О. Заболотній наголошує, що формування означеної 

компетентності може бути ефективним за умов: активізації навчально-

пізнавальної діяльності магістрантів; педагогічно доцільного застосування у 

навчальному процесі педагогічних технологій; систематичного розвитку мотивації 

магістрантів до професійно-педагогічного самовиховання [72].  

До компонентного складу педагогічних умов професійного саморозвитку 

викладачів фахових дисциплін, на думку В. Ільчук, належить: формування 

ціннісно-мотиваційних установок на необхідність професійного саморозвитку; 

організація самоосвіти викладачів для підвищення рівня їхньої психолого-

педагогічної компетентності; самовиховання професійних якостей для 

саморозвитку та вироблення індивідуального стилю викладацької діяльності; 

самопідготовка викладачів фахових дисциплін до інноваційної педагогічної 

діяльності як форми самореалізації» [93, с. 11]. 
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На основі узагальнення підходів науковців до визначення педагогічних умов 

як змінних природних і соціальних впливів, чинників, обставин, в яких 

відбувається освітній процес, нами запропоновано власну дефініцію цього 

поняття як сукупності чинників, які забезпечують ефективність перебігу 

освітнього процесу, від реалізації яких залежить формування в агрономів-

дослідників готовності до здійснення професійно-педагогічної діяльності в 

аграрних університетах. 

З цієї позиції до педагогічних умов ефективності процесу підготовки 

агронома-дослідника до професійно-педагогічних діяльності у навчальному 

закладі аграрного профілю віднесено:  

– формування мотивації й спрямованості студентів до здійснення 

професійно-педагогічної діяльності; 

– проектування змісту навчальних дисциплін професійно-педагогічної 

підготовки в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу; 

– функціонування школи молодого викладача закладу вищої аграрної 

освіти. 

Визначення першої педагогічної умови професійно-педагогічної підготовки 

агронома-дослідника – формування у магістрантів мотивації до здійснення 

професійно-педагогічної діяльності – ґрунтується на провідних положеннях 

(Л. Виготський [40], Є. Ільїн [90], А. Леонтьєв [128], А. Маслоу [151], 

О. Матюшин [156] та ін.) про те, що мотиви є рушійною силою, які спонукають до 

діяльності, що пов’язані із задоволення потреб суб’єкта. На переконання Є. Ільїна, 

мотив є складним психологічним утворенням, яке спонукає особистість до 

свідомих дій (що складають певну діяльність) і є основою цих дій (цієї 

діяльності) [90, с.28]. 

Мотиви для агрономів-дослідників, виступаючи внутрішнім рушієм, 

«спонукають його до активності й діяльності» [74, с. 402] та відіграють, на 

переконання С. Максименка, «важливу роль у зростанні активності, завжди 
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пов’язується з діяльністю, розглядається як спонукання до неї» [75, с. 316]. При 

цьому мотивом може стати тільки усвідомлена потреба, якщо задоволення цієї 

потреби, багаторазово проходячи через етап мотивації, безпосередньо переходить 

у дію: «Перш, ніж потреба спричинить дію, особистість переживає складний 

психологічний процес мотивації, який полягає в усвідомленні тією або іншою 

мірою суб’єктивної й об’єктивної потреби в дії, спрямованої на її 

задоволення» [86, с. 389].  

Згідно з теорією А. Маслоу, найважливішою серед мотивів є потреба 

самоактуалізації, наголошуючи на тому, що «навіть коли всі ці потреби 

задовольняються, ми все ж можемо очікувати, що якщо індивід не займається тим, 

для чого він призначений, то незабаром виникнуть нові незадоволення і неспокій. 

Людина повинна бути тим, чим він може бути. Цю потребу можна назвати 

самоактуалізацією, яка означає спрямованість особистості «вверх», безперервна 

реалізація потенційних можливостей, здібностей і талантів й прагнення стати тим, 

чим він може бути» [151, с. 68].  

Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволяє констатувати, що мотиви, 

потреби особистості визначають її поведінку та діяльність, однак вирішальним 

фактором є її готовність керуватися тими чи іншими мотивами як умотивованість, 

тобто налаштування до здійснення певного виду діяльності [230; 292]. Відповідно 

в разі наявності якоїсь потреби і ситуації її задоволення в суб'єкті виникає 

специфічний стан, який можна охарактеризувати як спрямованість та 

налаштування до здійснення певної діяльності, на задоволення її актуальної 

потреби [292, с. 110].  

Спрямованість науковцями визначається як властивість особистості, що 

становить систему взаємопов´язаних внутрішніх спонукань, які спрямовують та 

орієнтують її життєвий шлях у соціальному просторі й часі. Водночас, на 

переконання В. Муляра, спрямованість є не лише результатом впливу соціуму, а й 

результатом внутрішньої активності самої особистості. Вона – своєрідне дзеркало, 
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у якому відбивається сутність розвитку і саморозвитку особистості, її характер і 

потенційні можливості [168]. Спрямованість за наявності педагогічної діяльності, 

безупинного і невтомного прагнення досягти в ній значних успіхів і отримання 

душевного задоволення педагогічною спрямованістю.  

Дослідження професійно-педагогічної спрямованості з психологічних 

позицій доводять, що це «система особистісних якостей, які визначають стійке, 

усвідомлене, активно-дійове ставлення до педагогічної праці» [172, с. 8] і 

водночас «професійно значуща якість особистості вчителя, основним мотивом 

якої є його спрямованість на розвиток суб’єкта учіння (гуманістичний мотив), яка 

залежить від характеру провідного мотиву в структурі мотивації вчителя» 

[294, с. 10].  

У педагогічній науці професійно-педагогічна спрямованість розглядається 

як усвідомлений потяг до педагогічної діяльності, об’єкту і змісту діяльності, 

схильність до педагогічної діяльності й прагнення займатися нею, потреба в 

обраній професії [4]; як інтегратив якість особистості, яка включає професійні 

наміри, інтереси, а також мотиви вибору та здобуття професії 

М. Степанкова [268]; А. Кочетов [110], що в сукупності надають діяльності 

педагога цілеспрямованого, послідовного, наполегливого, змістовного й 

зацікавленого характеру, виступають міцним поштовхом на шляху досягнення 

успіхів і вершин [317] 

Таким чином, під професійно-педагогічною спрямованістю агрономів-

дослідників ми розуміємо стійку і змістовну мотивацію до педагогічної діяльності, 

інтерес до педагогічної професії, схильність та потребу працювати педагогом.  

Друга педагогічна умова – проектування змісту навчальних дисциплін 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в умовах кредитно-

модульної системи організації освітнього процесу – базується на врахуванні 

Положення Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про 

порядок підготовки навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін для 
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вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації» (від 11.03. 2014 р. № 6-од), 

щодо впровадження в систему агарної освіти України кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу (КМСОНП) [161]. 

Відомо, що кредитно-модульна система організації навчального процесу 

(КМСОНП) є моделлю організації навчального процесу, яка ґрунтується на 

поєднанні двох складових: модульних технологій навчання та Європейської 

системи трансферу кредитів ECTS. Суть її полягає в тому, що формування 

індивідуального навчального плану студента здійснюється на підставі відповідно 

сформованого переліку змістових модулів (навчальних дисциплін), пов’язаних 

структурно-логічною схемою підготовки, яка відображена в навчальному плані 

напряму (спеціальності) [163, с. 113]. 

Модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної 

програми, навчального курсу, дисципліни, яка має певну логічну завершеність 

цілям і запланованим результатом засвоєння освітньої програми. Модуль є 

частиною загального обсягу навчальної інформації, спорідненої за формами і 

видами навчальної та науково-дослідної діяльності студента. До модуля 

включається також цільова програма дій того, хто навчається, методичні 

рекомендації щодо засвоєння змісту модуля, самоконтролю та рекомендована 

навчальна література. 

Модульна побудова навчального матеріалу для підготовки майбутнього 

магістра-викладача передбачає структурування навчального матеріалу на основі 

модульної програми, яка є система засобів та прийомів, за допомоги яких 

досягається інтегруюча дидактична мета в сукупності всіх навчальних модулів 

конкретної навчальної дисципліни. 

Основою проектування змісту навчальних дисциплін в умовах кредитно-

модульної системи організації освітнього процесу підготовки майбутнього 

магістра-викладача аграрного профілю до професійної діяльності є змістовий 

модуль як логічно завершена частина теоретичного та практичного навчального 
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матеріалу, яка відповідає певному об'єкту вивчення. Змістові модулі формують 

розділи навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна складається із сукупності 

тісно пов’язаних між собою змістових модулів, передбачених для засвоєння 

упродовж навчального року [161, с. 5]. 

Упровадження до навчальних програм дисциплін професійної та практичної 

підготовки агрономів-дослідників педагогічно орієнтованих змістових модулів, за 

слушним твердженням В. Мозгового, «розкривають специфіку та особливості 

агропедагогічних знань та вмінь, відповідно, галузевої педагогічної 

діяльності» [163, с. 121].  

Унаслідок тривалості підготовки студентів в магістратурі (від півтора до 

двох років) упровадження педагогічно орієнтованих змістових модулів сприяє 

інтенсифікації навчального процесу, що полягає у передачі більшого обсягу 

навчальної інформації при умові незмінної тривалості навчання без зниження 

вимог до якості знань [34] та забезпечує стійке засвоєння агрономами-

дослідниками відібраного спектру професійно необхідних знань та опрацювання 

ними відповідних умінь і навичок в оптимально допущені суспільством 

терміни [221]. 

Отже, введення до блоку дисциплін професійної та практичної підготовки 

агрономів-дослідників педагогічно орієнтованих змістових модулів дозволяє 

вирішити проблему інтеграції аграрної та педагогічної складової означеної 

підготовки та сприяє наскрізній її професіоналізації.  

Наступна педагогічна умова, що забезпечує ефективність професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників є функціонування школи молодого 

викладача аграрного вищого навчального закладу. 

Аналіз науково-методичних підходів щодо організації роботи з молодими 

викладачами закладів вищої аграрної освіти дає підстави стверджувати, що 

функціонування «Школи молодого викладача» є досить поширеною формою 

підвищення професійно-педагогічної компетентності малодосвідчених педагогів, 
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розвитку у молодих викладачів з обмеженим досвідом викладання, уявлення про 

педагогічну діяльність як рефлексивне керування діяльністю студента 

(переміщення його в позицію активного суб’єкта навчання; його здатності до 

самоуправління власною діяльністю; організації процесу навчання як вирішення 

навчально-пізнавальних проблем на основі творчої взаємодії зі студентами; 

допомоги викладам-початківцям опанувати механізми використання 

особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань навчання і 

виховання, оволодіння елементами педагогічної техніки; визначення оптимальні 

засоби й напрями професійного самовдосконалення. 

Суттєвим фактом є те, що діяльність студентів у межах школи сприяє 

професійно-педагогічній адаптації молодих викладачів, як процес повного 

засвоєння професії та оволодіння педагогічною майстерністю на основі сукупності 

раніше набутих знань, навичок, у результаті чого відбувається активна взаємодія 

як молодого викладача, так і педагогічного колективу з метою ефективного 

професіонального функціонування [165].  

Основними завданнями, спрямованими на розвиток у молодих викладачів 

закладів вищої освіти непедагогічного профілю професійно-педагогічної 

адаптованості, на переконання С. Шари є: стимулювання у молодих педагогів 

ціннісного ставлення до студентів, колег, до себе та інших учасників 

педагогічного процесу; озброєння молодих викладачів знаннями про сутність 

виконання професійних функцій і професійно-педагогічної адаптованості; 

забезпечення опанування викладачами сучасними педагогічними технологіями, 

методиками, прийомами та способами педагогічної роботи, які дозволяють 

забезпечити адаптаційний супровід навчально-виховного процесу, способами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії» [307, с. 15]. 

Невід'ємною складовою професійно-педагогічної адаптованості магістрантів 

є самоіндентифікація, як «ідентичність суб’єктивності, що означає постійну 

можливість вільного вибору і функціонує як індивідуальне самовизначення себе 
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як унікальної істоти, що протистоїть іншому світові» [240, с. 5]. На переконання 

І. Мельничука, – самоіндентифікація, розуміється прагнення суб’єкта оволодіти 

знаннями, навичками й уміннями самодіагностики, своєрідного «примірювання» 

до себе професійно значущих особливостей характеру свого майбутнього фаху, 

професійної поведінки, моделей становлення» [160, с. 94]. Водночас автор 

наголошує на тому, що «…самоідентифікація може виступати і як певна форма 

регуляції особистісного професійного становлення, яке ініціює подальше 

переструктурування професійної ідентичності і, відповідно, наповнює моделі 

майбутньої діяльності новими смисловими акцентами» [160, с. 94]. 

Аналізуючи проблему самоідентифікації майбутнього фахівця у закладі 

вищої освіти, І. Соколова зазнача, що «професійна підготовка майбутнього 

фахівця у закладі вищої освіти задіює всі основні способи самоідентифікації 

особистості: вербальну самопрезентацію через взаємини за допомогою 

когнітивного самоаналізу, а також через емоційне оцінювання та самоцінювання 

регуляції міжособистісного спілкування» [261]. 

Щодо проблем сучасної аграрної освіти, то питання професійного 

саморозвитку майбутніх науково-педагогічних кадрів поступово набуває 

актуальності. Так, досліджуючи педагогічні умови професійного саморозвитку 

викладачів фахових дисциплін у закладах вищої аграрної освіти, В. Ільчук 

характеризує професійний саморозвиток як «…внутрішній процес, спрямований 

на досягнення професіоналізму, що полягає в якісних самозмінах особистісно-

професійної сфери та професійної діяльності. Детермінантами професійного 

саморозвитку є сприйняття суспільних, професійних і особистісних вимог до себе 

на акмеологічних засадах. Основними методами професійного саморозвитку є 

професійна самоідентифікація, самовиховання та самоосвіта, а результатом – 

професійно-творча самореалізація як прояв високого рівня 

професіоналізму» [93, с. 9]. 
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Слід зауважити, що діяльність студентів у межах школи молодих викладачів 

є підґрунтям формування їхньої педагогічної майстерності, що «зумовлює 

ефективність педагогічної діяльності викладачів щодо їх спроможності 

забезпечувати якісну підготовку молоді до конструктивно-творчої діяльності в 

динамічних умовах сучасного виробництва є однією із найгостріших проблем 

сучасної вищої школи, зокрема аграрної» [275, с. 18]. 

Характеризуючи особливості педагогічної майстерності, І. Зязюн зазначає, 

що у структурі особистості – це система, здатна до самоорганізації, системно-

утворювальним чинником якої є гуманістична спрямованість; підвалина 

професійної компетентності, спрямованості і професійного знання, високого 

професіоналізму в діяльності, який забезпечує цілісність системи, що 

самоорганізовується; техніка, що опирається на знання і здібності, дає змогу 

виявити внутрішній потенціал учителя, гармонізуючи структуру педагогічної 

діяльності [86, с. 642]. 

Ґрунтуючись на поглядах В. Ільчука [93], С. Толочка [285] та інших 

дослідників, зазначимо, що у межах функціонування школи молодого вчителя 

найбільш поширеними формами науково-методичного супроводу професійного 

саморозвитку є (лекції, семінари, тренінги, організаційно-діяльнісні ігри, 

педагогічні майстерні, дистанційні курси, участь у конференціях, опрацювання 

педагогічної літератури, вивчення передового педагогічного досвіду, спілкування 

в Інтернет-спільнотах з викладачами інших закладів вищої освіти) [93, с. 11]. Ці 

форми сприяють ознайомленню студентів із новітніми досягненнями педагогічної 

науки, існуючими концепціями виховання громадянина України, сучасною 

методикою підготовки та проведення занять, озброєння викладачів знаннями про 

цілісну структуру, зміст та особливості професійно-педагогічної діяльності на 

рівні педагогічної майстерності, опанування досвідом застосування у 

педагогічному процесі інноваційних технологій навчання і виховання [308, с. 10]. 
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Таким чином, функціонування «Школи молодого викладача» в аграрних 

університетах є перспективною формою організації навчально-методичної роботи, 

яка передбачає: формування мотивації до професійно-педагогічної діяльності; 

особистісний розвиток у напрямі професійної самореалізації; розвиток 

педагогічної майстерності; формування конкурентоспроможного фахівця-педагога 

агрономічної освіти. 

Виокремленні педагогічні умови, з одного боку, є відносно самостійними, з 

іншого – взаємопов’язані та доповнюють одна одну. Їх урахування забезпечує 

ефективність професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в 

аграрних університетах.  

 

 

2.2. Теоретичне обґрунтування моделі професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах 

 

Обґрунтування педагогічних умов професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників у закладах вищої аграрної освіти логічно підвело нас до 

осмислення практичних шляхів реалізації проблеми дослідження.  

Ґрунтуючись на провідних положеннях підготовки кваліфікованих 

педагогічних кадрів у системі аграрної освіти було розроблено модель 

професійно-педагогічної підготовки агронома-дослідника у закладі вищої аграрної 

освіти. Підґрунтям для її розробки став аналіз поняття «модель», яке не має 

однозначного трактування у психолого-педагогічних джерелах. У філософських 

словниках модель визначається як: 

 предметна, знакова або уявна (мислима) система, «що відтворює, 

імітує чи відображає принципи внутрішньої організації або функціонування, певні 

властивості, ознаки і характеристики об’єкта дослідження (оригіналу), 

безпосереднє вивчення якого неможливе, ускладнене або недоцільне і може 
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замінити цей об’єкт у пізнавальному процесі з метою одержання нових знань про 

нього» [297];  

 аналог (схема, структура, знакова система) певного фрагменту 

природної або соціальної дійсності, продукту людської культури, концептуально-

теоретичного утворення й тому подібного – оригіналу моделі» [296]. 

У психолого-педагогічній літературі поняття «модель» розглядається у 

контексті реалізації освітнього процесу як:  

− «уявна або матеріально-реалізована система, яка відображає або 

відтворює об’єкт дослідження (природний чи соціальний) і здатна змінювати його 

так, що її вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта» [65, с. 516];  

− схема для пояснення якогось явища або процесу [223, с. 195]; 

− знакова система, «за допомогою якої можна відтворити дидактичний 

процес як предмет дослідження, показати в цілісності його структуру, 

функціонування й зберегти цю цілісність на всіх етапах дослідження» [317, с. 31];  

− образ (у тому числі умовний або уявний – зображення, опис-схема, 

креслення, графік, план, карта тощо) або прообраз (зразок) якого-небудь об’єкта 

або система об’єктів (оригіналу моделі), що використовується за певних умов як їх 

заміщення або представник [271, с. 138]; 

− суб’єктивне відтворення у свідомості людини або групи людей і 

зовнішнє відображення різними способами та формами найбільш суттєвих ознак, 

рис і якостей, властивих конкретному об’єкту, процесу, які об’єктивно йому 

притаманні і дають загальне уявлення про феномен чи його окремі 

складові [150, с. 19].  

Узагальнення визначень дозволяє констатувати, що модель є засобом 

наукового пізнання; відображає суттєві ознаки, властивості, характеристики 

об’єкта дослідження; відтворює дидактичний процес, його структуру в цілісності, 

функціонування на всіх етапах дослідження та дає можливість прогнозувати його 

розвиток. 
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У педагогічній теорії з поняттям «модель» співвідноситься поняття 

«моделювання», яке, на переконання С. Сисоєвої, «спрямоване на створення і 

дослідження наукових моделей – смислово представленої і матеріально 

реалізованої системи, яка адекватно відображає предмет дослідження (моделює 

оптимізацію структури навчального процесу), є засобом теоретичного 

дослідження педагогічних явищ через уявне створення життєвих 

ситуацій» [253, с. 34]. 

На переконання учених (Г. Балла [7], О. Дахіна [59], В. Краєвського [112], 

В. Маслова [150], О. Пірогової [202], В. Томашевського [286], В. Ясвіа [322] та 

ін.), моделювання є процесом штучного створення моделі, яка схематично, у 

спрощеному вигляді відображає частину дійсності та відтворює структуру, якості, 

сутнісні взаємозв’язки між елементами об’єкта, важливі для певнного 

дослідження О. Пірогової [202]; методом дослідження педагогічних фактів та 

аналогічних фрагментів педагогічної реальності і передбачає внесення «у 

педагогічний процес принципово важливих змін відповідно до завдань і гіпотези 

дослідження, забезпечення зв’язку між досліджуваними явищами, здійснення 

якісного аналізу і кількісного вимірювання внесених змін і результатів усього 

процесу» [79, с. 25]. 

У теорії моделювання розрізняють два типи моделей: «моделі-зразки» і 

«моделі-заступники». На переконання Б. Гершунського, саме моделі-зразку 

притаманний прогностичний характер, завданням якої є відображення бажаного 

стану того чи іншого об’єкта чи явища і забезпечення їх розвитку саме в цьому 

напрямі [48].  

Аналізуючи науковий доробок вітчизняних і зарубіжних учених-педагогів, 

слід звернути увагу на значущість методу моделювання різних аспектів 

професійної підготовки фахівців аграрного профілю, зокрема в межах 

магістратури (Н. Батечко [8], О. Заболотнього [72], В. Ільчук [93], Л. Кліх [100], 

І. Колоска [105], Ю. Курбатова [120], С. Літвінчук [133], В. Лозовецька [135], 
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П. Лузан [139], В. Мозговий [163], Н. Нерух [175], Ю. Ніколаєнко [177], 

С. Штангей [309] та ін.  

Проаналізуємо роботи названих науковців метою аналізу сутнісних ознак 

запропонованих моделей. Зокрема П. Лузан, характеризуючи модель педагогічної 

системи цілеспрямованого формування навчально-пізнавальної активності 

студентів у закладі вищої аграрної освіти, доходить висновку, що формування 

навчально-пізнавальної активності студентів здійснюється за рахунок 

цілеспрямованих впливів на відбір та структурування змісту навчання; розвиток 

пізнавальних здібностей та умінь студентів; оптимальний вибір методів навчання; 

підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів та формування колективу 

студентської групи [139, с. 10]. 

Згідно з поглядами В. Лозовецької [135] модель професійної підготовки 

молодшого спеціаліста сільськогосподарського профілю є відкритою динамічною 

інтеграційною цілісністю, яка на основі пошуково-дослідницької діяльності 

передбачає змінність професійно-кваліфікаційної структури й відповідних 

науково обґрунтованих дидактичних комплексів. Вчена наголошує на тому, що 

«основним методологічним аспектом відкритої моделі означеної підготовки є 

інтеграція навчання і виробництва на основі професійно спрямованого змісту 

навчання з формування відповідної системи функціональних професійних 

умінь» [135, с. 21]. 

Обґрунтовуючи модель професійної підготовки студентів аграрних 

спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі, 

Ю. Ніколаєнко пропонує розглядати її як комплекс взаємопов’язаних і 

взаємозалежних компонентів: цільового (підхід і мета підготовки), змістового 

(принципи і зміст підготовки), організаційно-методичного (технологія 

підготовки), оцінювально-результативного (результат підготовки) [177, с. 12].  

Досліджуючи професійну підготовку майбутніх агрономів на засадах 

компетентісного підходу, С. Штангей пропонує розглядати модель реалізації 



88 

досліджуваного процесу в контексті п’яти таких взаємопов’язаних блоків: 

цільового (формування комплексу фахових знань, умінь і навичок; закріплення 

досвіду практичної діяльності; розвиток професійно значущих якостей 

особистості); змістового (загальнодидактичні і специфічні принципи освітньої 

діяльності); операційного (форми, методи, засоби навчання, що визначають 

методику організації навчального процесу); діагностичного (критерії, показники 

та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх агрономів); 

результативного (сформованість професійної компетентності) [309, с. 12]. 

Продовжуючи аналіз робіт, що стосуються професійної підготовки фахівців 

аграрного профілю, звертаємо увагу на характеристику моделі професійної 

підготовки майбутніх техніків-механіків для агропромислового комплексу, 

розроблену С. Літвінчук. Дослідниця зазначає, що в основу запропонованої моделі 

покладено ідею формування «особистості майбутнього техніка-механіка як 

інтегруючої ланки системи професійної підготовки майбутніх спеціалістів». 

Модель складається з таких компонентів: потребнісно-мотиваційний, цільовий, 

змістовий, проблемно-пізнавальний, продуктивно-практичний [133, с. 16]. 

Діяльнісно орієнтованою, на нашу думку, є модель формування 

гуманістичної спрямованості майбутнього агронома в процесі вивчення 

соціогуманітарних дисциплін, запропонована Н. Нерух. Характеризуючи 

зазначену модель, авторка розглядає її як «науково обґрунтовану систему 

організації навчально-виховного процесу та сукупність педагогічних дій з 

актуалізації у студентів потреби в розвитку цієї якості; включення в активну 

пізнавальну діяльність з оволодіння знаннями про сутність і значущість 

гуманності у професійній діяльності агронома; формування гуманної позиції, 

переконань, поглядів, почуттів; практичне формування гуманної поведінки в 

різних ситуаціях морального вибору» [175, с. 11]. 

В. Мозговий, досліджуючи проблему формування готовності до 

педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю, 
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зазначає, що, «ґрунтуючись на системно-діяльнісному підході, модель 

професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю до 

педагогічної діяльності є науково та методично обґрунтованим процесом 

навчально-виховної діяльності, який складається з цільового, стимулюючо-

мотиваційного, змістового, операційно-дієвого, контрольно-регулюючого, оцінно-

результативного компонентів та спрямований на формування готовності до 

педагогічної діяльності» [163, с. 111]. 

У контексті нашого дослідження було враховано авторські ідеї науковців 

щодо процесу педагогічного моделювання підготовки фахівців аграрного профілю 

у межах магістратури. Модель формування готовності майбутніх магістрів 

аграрного профілю до професійної діяльності в дослідницькому університеті, 

розроблена Л. Кліх, ґрунтується на інтеграції освітньої, дослідницької та 

інноваційної складових у професійній підготовці майбутніх магістрів. Відповідно 

складовими змісту підготовки майбутніх магістрів аграрного профілю в 

дослідницькому університеті вченою визначено: нормативний (цикл природничо-

наукової, практичної підготовки) та вибірковий (магістерські програми 

виробничої, дослідницької, управлінської, експертно-контрольної, педагогічної 

спеціалізацій) компоненти навчальних планів [100, с. 21]. 

Н. Батечко у акмесинергетичній моделі підготовки майбутніх викладачів 

вищої школи в умовах магістратури, враховуючи особливості означеної 

педагогічної діяльності, схарактеризовано складові: цільову, теоретико-

методологічну, акмесинергетичну, технологічно-процесуальну та критеріально-

результативну, взаємозв'язок яких забезпечує формування у викладачів 

професійно-педагогічної компетентності (соціально-особистісної, 

загальнонаукової, процесуально-діяльнісної, інформаційної, акмеологічної) [8]. 

Проведений аналіз положень науковців щодо обґрунтування моделей 

професійної підготовки фахівців-аграріїв зокрема у межах магістратури дає 
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підстави стверджувати про наявну варіативність компонентів, що формують 

змістове наповнення запропонованих моделей.  

Узагальнивши теоретичні аспекти моделювання педагогічного процесу та 

враховуючи специфіку професійно-педагогічної діяльності агрономів-дослідників 

з урахуванням вимог щодо розроблення моделей, а саме про те, що модель 

повинна відображати цілісність та цілеспрямованого процесу педагогічної 

підготовки, відповідати реальним властивостям структурних елементів 

змодельованого об’єкту (системи); мати відтворювальний характер, що 

уможливлює її експериментальну перевірку [150, с. 177], нами було розроблено 

модель професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в аграрних 

університетах, що зображено на рис. 2.1.  

Представлена модель характеризується цілісністю, динамічністю, містить 

методологічно-цільовий,організаційно-процесуальний, дидактико-методичний, 

оцінно-результативні конструктивні блоки та їх структурні компоненти,взаємодія 

яких в освітньому процесі аграрного університету здатна забезпечити 

цілеспрямоване формування готовності агрономів-дослідників до здійснення 

професійно-педагогічної діяльності.  

У методологічно-цільовому блоці моделі професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників конкретизовано мету і завдання освітнього процесу, 

досягнення яких сприятиме сформованості готовності агрономів-дослідників до 

здійснення професійно-педагогічної діяльності в аграрному університеті. 

Основна мета полягає у підготовці компетентного агронома-дослідника зі 

сформованою системою професійно-педагогічних знань, умінь й навичок в межах 

галузевої агрономічної освіти, формування їхніх особистісних рис і професійних 

якостей, вагомих для успішної професійно-педагогічної діяльності.  

У методологічно-цільовому блоці моделі професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників конкретизовано мету і завдання освітнього 
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Рис 1. Модель професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в 

аграрних університетах 
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Мета: підготовка агронома-дослідника до професійно-педагогічної діяльності в 

аграрному університеті  
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процесу, досягнення яких сприятиме сформованості готовності агрономів-

дослідників до здійснення професійно-педагогічної діяльності в аграрному 

університеті. 

Основна мета полягає у підготовці компетентного агронома-дослідника зі 

сформованою системою професійно-педагогічних знань, умінь й навичок в межах 

галузевої агрономічної освіти, формування їхніх особистісних рис і професійних 

якостей, вагомих для успішної професійно-педагогічної діяльності.  

Відповідно до мети поставлено наступні завдання: 

 стимулювати стійку педагогічну спрямованість на педагогічну 

діяльність; забезпечити оволодіння магістрантами педагогічними знаннями, 

необхідними для формування відповідних умінь, для здійснення професійно-

педагогічної діяльності;  

 розвивати здатність і необхідність постійної педагогічної самоосвіти і 

самовдосконалення. 

Методологічне поле дослідження становлять: практико-орієнтований, 

компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, андрагогічнийпідходи, 

які найбільше відповідають заявленій нами науковій проблематиці та дозволяють 

врахувати специфіку професійно-педагогічної діяльності фахівця аграрного 

профілю.  

Практико-орієнтований підхід контексті реалізації моделі визначено як 

провідний, оскільки практичне навчання студентів є складовою частиною 

освітнього процесу, ефективною формою професійної підготовки майбутнього 

фахівця, забезпечує безперервність формування у студентів професійних 

навичок [27, с. 288], сприяє розширення змісту базових і професійно 

зорієнтованих психолого-педагогічних дисциплін, їх практичного компоненту на 

основі міжпредметних зв’язків між професійно зорієнтованими дисциплінами.  

Застосування практико-орієнтованого підходу у професійно-педагогічній 

підготовці агрономів-дослідників сприяє професійному самовизначенню 
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агрономів-дослідників. Останнє є особистісною характеристикою студента, що 

включає в себе усвідомлену та виважену суб’єктивну позицію щодо майбутньої 

професійно-педагогічної діяльності, структуру якої складають: професійна 

самосвідомість, професійна орієнтація, професійна компетентність [3 с. 85]. 

Реалізація практико-орієнтованого підходу у професійно-педагогічній 

підготовці агронома-дослідника забезпечує кінцевий результат навчання і 

орієнтується на індивідуально-особистісні риси кожного студента [113, с. 86]. 

Теоретичні положення компетентнісного підходу з урахуванням позицій 

Н. Бібик [15], В. Бондар [19], Е. Зеер [80], О. Пометун [208], В. Свистун [316], 

А. Хуторського [301], В. Ягупов [316] та ін. передбачають перенесення акцентів з 

накопичення у майбутніх фахівців нормативно визначених знань, умінь та 

навичок на формування і розвитку здатностей до компетентного здійснення 

професійно-педагогічної діяльності Реалізація компетентнісного підходу дозволяє 

змінити когнітивні акценти професійно-педагогічної підготовки студентів до 

професійної діяльності на компетентнісні, що забезпечує спроможність 

магістранта-дослідника практично діяти і творчо застосовувати набуті знання у 

різних професійно-педагогічних ситуаціях. 

Особистісно-орієнтований підхід, на значенні якого наголошують у своїх 

дослідженнях І. Бех [14], Л. Благодаренко [17], Є. Бондаревська [20], 

О. Горбатюк [54], А. Коробченко [108], С. Подмазін [203], В. Рибалка [232], 

О. Савченко [239], М. Чобітько [305], Й. Якиманська [318] та ін., акцентує увагу 

на особистісній характеристиці майбутнього магістра-викладача, на створенні 

максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку особистості 

студента-магістранта як викладача, виявленні та активному використанні його 

індивідуальних особливостей у професійній підготовці. Реалізація особистісного 

підходу сприяє визнанню майбутнього викладача як індивідуальності, 

унікальності, неповторності; права на індивідуальну освітню траєкторію. 
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Дотримуючись позицій дослідників у контексті андрагогічного підходу 

(О. Аніщенко [186], Т. Василькова [28], С. Змеев [83], Л. Лук’янова [186] 

О. Огієнко [183] та ін.) про те, що роки навчання студентів в магістратурі 

спрямовуються в майбутнє, на власний саморозвиток, вирішення життєво 

важливих задач, на усвідомлення соціальної реальності, професійно-педагогічноа 

підготовка відбувається з урахуванням поєднання та взаємозв'язку професійного і 

особистісного зростання фахівців. Саме в цей період закладаються основи 

соціальної зрілості особистості, що передбачає здатність до аналізу свого життя, 

суспільного призначення, рефлексивного ставлення до дій і вчинків, 

відповідальності, що виявляється у конкретних професійних рішеннях і діях. 

Андрагогічний підхід у процесі професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників забезпечує активну діяльність магістрантів, високу 

мотивацію, спрямованість на створення належних умов для постійної самоосвіти, 

самовдосконалення, розвитку дослідницьких здібностей, які сприяють 

підвищенню фахової майстерності, досягненню найвищого рівня творчості та 

самореалізації у майбутній професійній діяльності. 

У контексті розробки моделі професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників в аграрних університетах було екстрапольовано основні дидактичні 

принципи її реалізації: принцип науковості, систематичності і послідовності, 

принцип зв’язку теорії з практикою, принцип вибору індивідуальної освітньої 

траєкторії. 

Принцип науковості передбачає опертя змісту професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників на об'єктивні наукові факти, поняття, закони та 

закономірності, теорії педагогічних і агрономічних наук, набуття умінь наукового 

пошуку, здатності використовувати способи наукової організації професійної 

праці.  

Принцип систематичності і послідовності зумовлює чітку побудову змісту 

навчального матеріалу, раціонального розподілу його на окремі смислові 
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фрагменти, де «кожний елемент навчальної системи «логічно пов’язувався з 

іншим, а нові знання опиралися на засвоєні раніше і створювали фундамент для 

опанування нових знань» [164, с. 169]. 

Принцип зв’язку теорії з практикою, який ґрунтується на об’єктивних 

зв’язках між наукою (теорією) і життям (практикою), передбачає необхідність 

підготовки агронома-дослідника до свідомого застосування набутих теоретичних 

знань у самостійній професійно-педагогічній діяльності, здійснення їхньої 

самостійної пошуково-дослідної роботи у процесі пізнання суспільних явищ, 

звернення до нових досягнень науки, свідоме використання агрономами-

дослідниками під час навчання власного життєвого досвіду. 

Принцип вибору індивідуальної освітньої траєкторії реалізується у 

свідомому виборі змісту, форм і методів навчання для вирішення професійних 

завдань, що зумовлює персональний шлях реалізації особистісного потенціалу 

кожного магістранта, стимулювання власного професійно-педагогічного 

удосконалення, саморозвитку, самореалізації. 

Дидактико-методичний блок представляє методику професійно-педагогічно 

підготовки агрономів-дослідників, в основу якої покладено концептуальні 

положення С. Гончаренка про методику як часткову дидактику, змістом якої є 

встановлення пізнавального значення даного предмета та його місця в системі 

освіти, визначення завдань вивчення даного предмета і його змісту, вироблення 

відповідно до завдань і змісту навчання методів, методичних засобів і 

організаційних форм навчання [52, с. 280-281]. 

Методику професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників ми 

розглядаємо як єдність цілей, змісту, форм, методів, засобів, прийомів і способів 

навчальної та позанавчальної діяльності магістрантів, комплексне застосування 

яких забезпечує формування їхньої готовності до здійснення професійно-

педагогічної діяльності. 
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Зміст професійно-педагогічної підготовки спрямовується на розширення 

знань магістрантів з основ професійної педагогіки і психології шляхом 

доповнення змісту дисциплін «Педагогіка і психологія вищої школи», 

«Психологія і педагогіка», «Інформаційні технології» та розробленого постійно 

діючого науково-методичного семінару «Школа молодого викладача» навчальним 

матеріалом, який виходить за межі стандартних програм, відрізняється більшим 

рівнем узагальненості з урахуванням інтересів магістрантів, що надає можливість 

більш глибокого проникнення в сутність вивченої окремої теми. 

Ефективність засвоєння змісту професійно-педагогічної підготовки 

магістрантів забезпечується груповими, індивідуальними формами навчання, 

роботи в малих групах, які підрозділяються на: традиційні – лекції 

інформаційного повідомлення; лекція-пояснення; пояснювально-ілюстративна 

(демонстративна) лекція; лекція-розповідь; проблемна або еврестична лекція, 

лекція-диспут, семінарсько-практичні заняття, практикум; нетрадиційні – рольові 

ігри, моделювання педагогічних ситуацій, диспут, тренінги, майстер-клас. 

При визначенні методів професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників було враховано рекомендації О. Новікова, що у «будь-якому акті 

навчальної діяльності завжди поєднано декілька методів, вони начебто 

проникають один в одного, характеризуючи з різних сторін одну й ту ж саму 

взаємодію педагогів і тих, хто навчається» [182, с. 189]. 

У процесі впровадження методики професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників ми спиралися на групи методів: стимулювання та мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності, організації та реалізації навчально-

пізнавальної діяльності, контролю і самоконтролю. 

Група методів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

охоплювала: 
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 проблемні – з метою мотивації студентів до пошуку вирішення 

проблеми в межах організації професійного навчання (предметного, діяльнісного, 

виховного характеру);  

 пошуково-дослідницькі – з метою формування навичок вирішення 

педагогічних завдань від теоретичного осмислення проблеми до її практичного 

вирішення;  

 евристичні – орієнтовані на розвиток в агрономів-дослідників 

педагогічно орієнтованих мисленнєвих процесів, мотивації до професійного 

саморозвитку в системі аграрної освіти; 

 інтерактивні – рольові ігри з метою перевірки особистісної готовності 

агрономів-дослідників до професійно-педагогічної діяльності. 

Група методів організації та реалізації навчально-пізнавальної діяльності 

містить: 

 вербальні (розповідь-пояснення пояснення, бесіда, запитання-

відповідь, колективне обговорення, роз’яснення) з метою порівняння, зіставлення, 

висновків, аналізу закономірностей, вирішення професійно-педагогічних завдань 

та опанування щодо основ професійної педагогіки;  

 наочні – робота з натуральними об’єктами застосовуються педагогами 

для проведення демонстрації об’єкта та наближення навчального середовища до 

реальних умов діяльності в контексті організації професійного навчання та із 

зображувальними об’єктами застосовуються для створення активного навчального 

середовища та розширення меж сприйняття магістрантів;  

 робота з навчальною книгою, електронним виданням базується на 

підготовці студентів до конспектування, визначення головного, розборі завдання, 

відповідей на контрольні запитання з проблем професійної педагогіки. 

Група методів контролю та самоконтролю (завдання-тести, контрольна 

робота) забезпечувала програмний контроль, що регламентовано відповідною 

звітністю про успішність із дисципліни, циклу дисциплін і самоперевірку 
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особистісної готовності (теоретичної і практичної) агрономів-дослідників до 

професійно-педагогічної діяльності. Засобами професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників слугують фахова-педагогічні видання, дидактичний 

матеріал, методичні рекомендації.  

Організаційно-процесуальний блок структуровано за трьома етапами 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників до здійснення 

педагогічної діяльності в аграрних університетах, а саме: ціле-мотиваційний, 

практико-орієнтовний та оцінно-реалізаційний,кожний з яких, відповідає чітким 

цільовим установкам, має предметний зміст, конкретне дидактичне та методичне 

забезпечення.  

Ціле-мотиваційний етап спрямований на формування у магістрантів 

мотивації, активізації потреби, стійкого інтересу до майбутньої професійно-

педагогічної діяльності, усвідомлення значущості оволодіння психолого-

педагогічними знаннями та вміннями, необхідними для здійснення означеної 

діяльності, заохочення і стимуляції до професійно-педагогічної діяльності. Це 

забезпечувалось інформативністю навчання на основі між- та метапредметних 

інтеграційних зв’язків, розширення пізнавальних можливостей магістрантів 

шляхом педагогічно доцільного доповнення змісту психолого-педагогічних та 

фахових дисциплін відомостями з професійної педагогіки як галузі теоретичного 

та практико-орієнтованого наукового знання, яке поширюється на усю систему 

професійної підготовки особистості, незалежно від її віку, рівня попередньої 

освіти, об’єктів, характеру та профілю трудової діяльності [182, с. 8]. 

Професійно-орієнтований етап – ґрунтується на тому, що ефективність 

підготовки агрономів-дослідників до здійснення майбутньої професійно-

педагогічної діяльності забезпечується постійно діючим науково-методичним 

семінаром «Школа молодого викладача» у закладі вищої аграрної освіти. 

Опанування матеріалом під час семінару сприяло оволодінню магістрантами 

системою загальнотеоретичних, психолого-педагогічних, методичних знань та 



99 

організаторських, дослідницьких комунікативних, імпровізаційно-педагогічних 

умінь, що дозволяло моделювати процес вирішення квазіпрофесійних завдань; 

сприяло розв'язанню конкретних проблем методики викладання предмета; 

ознайомленню із сучасними методами і технологіями навчання і на цій основі – 

формуванню педагогічної майстерності і виробленню власного педагогічного 

стилю роботи. 

Оцінно-реалізаційний етап характеризується застосуванням магістрантами 

здобутих знань, умінь і навичок у процесі виконання наукових тем, опрацювання 

результатів досліджень, підготовки публікацій, у науково-пошуковій діяльності 

(участь у роботі проблемних груп, наукових гуртках, студентських науково-

практичних конференціях). Така діяльність забезпечувала магістрантам свободу 

вибору професійно-педагогічної діяльності, індивідуальної освітньої траєкторії 

для реалізації творчого потенціалу, індивідуальних задатків і здібностей, умінь 

професійно-педагогічного самовираження. 

Кожний етап є логічним продовженням попереднього та забезпечується 

педагогічними умови (формування у майбутнього магістра-викладача аграрного 

профілю мотивації й спрямованості на професійно-педагогічну діяльність; 

проектування змісту навчальних дисциплін означеної підготовки в умовах 

кредитно-модульної системи організації освітнього процесу; активізація науково-

дослідної діяльності майбутнього магістра-викладача аграрного профілю; 

організації педагогічної (асистентської) практики магістрантів; функціонування 

школи молодого вчителя), які обґрунтовано у підрозділі 2.1. 

Завершальним конструктивним блоком розробленої нами моделі 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників у закладах аграрного 

профілю визначено оцінно-результативний блок, який передбачає після 

завершення кожного з етапів для виявлення рівня готовності агронома-дослідника 

до професійно-педагогічної діяльності(низький, середній, високий) здійснення 

моніторингу сформованості означеної якості за критеріями (професійно-
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мотиваційним, когнітивно-змістовим, операційно-діяльнісним, особистісно-

рефлексивним) та визначеними показниками, які схарактеризовано у підрозділі 

2.3. 

Отже, розроблена модель передбачає реалізацію завдань, що стоять перед 

закладом вищої аграрної освіти щодо підготовки агрономів-дослідників до 

педагогічної діяльності, містить: методологічно-цільовий, дидактико-методичний, 

організаційно-процесуальний та оцінно-результативний блоки; враховує 

положення практико-орієнтованого, компетентнісного, особистісно-

орієнтованого, андрагогічного підходів, зміст навчання та відображає дидактичні 

принципи, методи, засоби і форми організації навчання і реалізується поетапно, а 

результатом її реалізації є готовність агрономів-дослідників до здійснення 

професійно-педагогічної діяльності в аграрних університетах. 

Аналізу сутності критеріїв, показників та рівнів готовності агрономів-

дослідників до професійно-педагогічної діяльності присвячено наступний 

параграф. 

 

 

2.3. Критеріальна характеристика рівнів готовності агрономів-

дослідників до професійно-педагогічної діяльності  

 

Педагогічне керівництво професійно-педагогічною підготовкою агрономів-

дослідників в аграрних університетах потребує діагностики вихідного рівня 

сформованості у магістрантів готовності до здійснення професійно-педагогічної 

діяльності, що безпосередньо пов’язано з подальшою розробкою програми її 

вдосконалення. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників 

спрямовується на формування їхньої готовності до професійно-педагогічної 

діяльності й здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, що є 

головним напрямом удосконалення їхньої кваліфікації.  
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З цієї позиції готовність є фундаментальною умовою успішного виконання 

професійно-педагогічної діяльності та ключовим вектором формування 

професійних і особистісних якостей агрономів-дослідників як майбутніх 

викладачів. Підтвердженням є думка О. Лугової про те, – що професійна 

готовність є не лише результатом професійної підготовки, але і її метою, 

«основною умовою ефективної реалізації можливостей кожної 

особистості» [136, с. 67]. 

У довідкових виданнях поняття «готовність» визначається як: підготуватися, 

висловити згоду, проявити схильність та бажання до здійснення діяльності; 

виражає закінченість, кінцевий результат якої-небудь дії, стану [20]; активно-

діючий стан особистості, психологічних і психофізіологічних систем людини, що 

забезпечує ефективне виконання певних дій [227]. 

Студіювання сучасної науково-педагогічної літератури (Н. Батечко [9], 

Т. Мельничук [160], В. Мозговий [163], С. Моторна [146], В. Свистун [245], 

Г. Троцко [289] та ін.) дозволяє констатувати, що стан готовності визначають 

поняттями «готовність» і «підготовленість». 

Незважаючи на достатньо тісну смислову близькість названих понять, 

вважаємо за доцільне використовувати в дослідженні «готовність» у ширшому за 

поняття «підготовленість» значенні, оскільки готовність – необхідна передумова 

успішного виконання діяльності передбачає не тільки наявність певних знань, 

умінь, досвіду, здатності до діяльності, бажання її здійснювати, тоді як 

підготовленість –  готовий до певної діяльності, здатний до неї [32, с. 952], але не 

включає бажання здійснювати діяльність. 

Відповідно до усвідомлення особливої значущості готовності як чинника 

ефективної діяльності склалася практика формування готовності фахівця до 

професійної діяльності, зокрема педагогічної. 

Проблема готовності до професійно-педагогічної діяльності перебуває в полі 

зору дослідників (К. Дурай-Новакова [64], Н. Кузьміна [117], В. Крутецький [114], 
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О. Мороз [166], А. Маркова [149], В. Сластьонін [258], Ю. Чабанський [302] та ін.) 

та визначається як:  

 цілісне, складне, особистісне утворення, що забезпечує високий рівень 

педагогічної діяльності й охоплює професійно-педагогічні погляди і переконання, 

професійну спрямованість психічних процесів, професійні знання, уміння долати 

труднощі, оцінювати наслідки своєї праці, професійно 

самоудосконалюватися [289, с. 15]; 

 складне структурне утворення, орієнтоване на повне та успішне 

виконання різних функцій учителя, центральним ядром якого є позитивні 

установки, мотиви та освоєні цінності професії, які включають властивості, якості, 

знання і навички (досвід) особистості [64, c. 35]; 

 основа успішного вирішення різноманітних педагогічних завдань, в її 

структурі якої наявні такі компоненти: комплекс знань, який включає в себе 

суспільно-політичні й культурні знання, знання предмета та засобів педагогічної 

комунікації, знання психологічних особливостей учнів, знання переваг і недоліків 

власної діяльності; стимули й мотиви діяльності; спрямованість та професійно 

значущі якості особистості педагога; педагогічні здібності [119; 130]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури доводить, що готовність 

розглядається у межах двох підходів:  

− особистісному – цілісний прояв усіх сторін особистості (психічних 

процесів, станів, якостей), потрібних для ефективної професійної діяльності, а 

також знання, уявлення про особливості діяльності, володіння способами і 

прийомами її здійснення (Н. Кузьміна [119], Н. Іпполітова [92], 

Л. Кондрашова [106], О. Мороз [165], В. Сластьонін [257], О. Щербаков [312] та 

ін.); 

− функціональному – певний стан психічних функцій, формування яких 

вважається необхідним для досягнення результатів професійно-педагогічної 

діяльності на високому рівні (К. Дурай-Новакова [64], А. Линенко [131] та ін.). 
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У контексті нашого дослідження ми виходили з положення І. Зязюна про те, 

що «готовність є результатом й показником якості підготовки майбутнього 

фахівця, що реалізується і перевіряється в його діяльності» 87. 

Узагальнивши різні погляди вчених щодо визначення сутності означеного 

поняття, під готовністю агрономів-дослідників до професійно-педагогічної 

діяльності слід розуміти інтегративне професійно-особистісне утворення, яке 

характеризується стійкою педагогічною спрямованістю та забезпечується 

сукупністю знань, вмінь та навичок, необхідних для здійснення успішної 

професійно-педагогічної діяльності у закладах вищої аграрної освіти.  

Оцінити сформованість готовності агрономів-дослідників до означеної 

діяльності неможливо без визначення критеріїв та їх показників. З цією метою 

було розроблено критерії, що дозволяють діагностувати рівень сформованості 

готовності й фіксувати ефективність і динаміку розвитку процесу формування 

готовності агрономів-дослідників до здійснення професійно-педагогічної 

діяльності. 

У педагогічному словнику поняття «критерій» тлумачиться як «ознака, на 

підставі якої дається оцінка якого-небудь явища, дії, ідеї; ознака взята за основу 

класифікації» [223, с. 163]. На переконання А. Маркової, визначаючи критерії, 

необхідно керуватися сутнісними характеристиками особистості та положеннями 

критеріального підходу, де критерії мають фіксувати діяльнісний стан суб’єкта, 

нести інформацію про характер діяльності, про мотиви і ставлення до її 

виконання [148].  

На думку науковців (В. Загвязинський [76]; В. Євдакимов [199], 

Т. Агапова [199], Т. Олійник [199]), критерій є ознакою, на основі яких 

здійснюється оцінка досліджуваного об’єкта, явища, що визначають реальний 

стан, рівень сформованості об’єкта; [253, с. 338]; на підставі якої відбувається 

оцінювання, означення або класифікація певних об’єктів, де під ознакою 

розуміють зовнішній прояв властивостей, за якими її можна впізнати, визначити 
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або описати [199, с. 48]; узагальнений показник розвитку процесу успішності 

діяльності, за яким оцінюється педагогічне явище [76]. При цьому науковці 

наголошують, що критерій передбачає виділення низки ознак, за якими можливо 

визначити критеріальні показники.  

Відтак, у нашому дослідженні, ми виходили з того, що критерій – 

властивості та ознаки об’єкта, що вивчається, які дають можливість спостерігати 

його стан, рівень розвитку, а показник – якісна або кількісна характеристика 

сформованості кожної властивості чи ознаки досліджуваного об’єкта.  

Визначення критеріїв готовності агрономів-дослідників до професійно-

педагогічної діяльності ґрунтувалося на таких базових положення: 

 критерій повинен відображати основні закономірності формування 

готовності агрономів-дослідників до професійно-педагогічної діяльності в 

аграрних університетах;  

 сукупність критеріїв повинна відображати як процесуальній, так і 

результативні аспекти процесу формування готовності агрономів-дослідників до 

професійної діяльності в аграрних університетах; 

 кожен критерій повинен характеризуватися сукупністю показників, що 

забезпечує можливість спостереження, а також вимірювання. 

У процесі розробки критеріїв та показників готовності фахівців аграрного 

профілю до професійно-педагогічної діяльності в аграрних університетах було 

враховано характеристики критеріїв і показників готовності у контексті 

дослідження проблеми фахівців аграрного профілю, висвітлених у дослідженнях 

Н. Журавської 71, П. Лузана 137, Л. Кліх 100, В. Мозгового 163, 

В. Нагаєв [170], Н. Нерух [175], О. Євсюков 66, С. Штангей [309] та ін.. 

Науковці, наголошуючи на важливості розробки відповідних критеріїв у контексті 

дослідження проблеми фахівців аграрного профілю, зазначають, що вони 

слугують розширеним та детальним доповненням до встановлених освітньо-

кваліфікаційних рівнів системи вищої аграрної освіти. 
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Досліджуючи підготовку викладачів аграрних дисциплін у закладах вищої 

освіти країн Європейського Союзу, Н. Журавська наголошує, що готовність 

майбутніх педагогів до прогностичної діяльності характеризується основними 

показниками, а саме: ставлення до цього виду діяльності (мотиваційна 

активність); якість спеціальної психолого-педагогічної підготовки; рівень 

сформованості прогностичних умінь; рівень розвитку прогностичних здібностей. 

Узагальнюючи позицію вченої, що впровадження гуманізації в навчальний процес 

можливе завдяки переходу від «суб’єкта – об’єкта» до схеми «суб’єкт – суб’єкт», 

тобто схеми взаємодії між викладачем та студентом у процесі пізнання 

істини 71. 

Критеріальну базу готовності майбутніх магістрів аграрного профілю до 

професійної діяльності, за Л. Кліх, складають мотиваційний, когнітивно-

професійний, діяльнісний, змістовий, дослідницько-творчий й особистісний, які 

відповідають інтуїтивному, репродуктивному, конструкторському і творчому 

рівням готовності студентів магістратури до професійної діяльності [100, с. 24]. 

Основними показниками означених критеріїв, на переконання дослідниці, є 

насамперед мотивація сфери вибору, рівень сформованості професійно-

орієнтованих знань, уміння володіти інноваційними технологіями, рівень 

сформованості управлінських та комунікативних умінь, творчого характер 

науково-дослідної роботи тощо. 

Дотичною до нашого дослідження є праця В. Мозгового, який готовність до 

педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю 

характеризує наступними критеріями: спрямованість на організацію педагогічної 

діяльності; реалізацію системи знань, умінь і навичок у професійно-педагогічній 

діяльності; відповідність потенціалу особистості обраній сфері діяльності. На 

думку вченого, наявність гуманістично-орієнтованого та практико-орієнтованого 

спрямування професійної підготовки сприятиме формуванню ціннісного 

ставлення до практичної реалізації педагогічної функції в умовах ступеневої 
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аграрної освіти, до вирішення соціально-педагогічних проблеми, виникненню в 

них бажання до професійно- індивідуального самовираження. Відповідно такий 

підхід до професійної підготовки забезпечить не лише формування готовності 

інженерів-педагогів до означеної діяльності, а й є стимулом до їх постійного 

саморозвитку 163. 

Важливими складниками готовності до інноваційної діяльності викладача 

закладу вищої аграрної освіти з погляду О. Євсюкова [66] є єдність критеріїв за 

професійно-педагогічним компонентом (наявність мотивації до інноваційно-

педагогічної діяльності, потреба в постійному особистісно-професійному 

розвитку; розвинений інноваційний світогляд і наявність установки на 

нововведення; знання інновацій у сфері аграрної освіти і виховання; вміння 

освоювати, адаптувати, застосовувати педагогічні, інформаційні, виробничі 

інновації у процесі підготовки; вміння створювати освітнє середовище; вміння 

керувати індивідуальною навчальною, науково-дослідною, практичною 

діяльністю студентів; за інженерно-технічним компонентом: вміння: 

прогнозувати, аналізувати інноваційні процеси в галузі; використовувати 

професійно-педагогічні уміння і навички для вирішення інноваційних 

конструкторських, технічних, технологічних завдань; керувати реалізацією 

інноваційних проектів; організовувати навчально-виробничу діяльність студентів 

в умовах виробництва; поширювати розроблені нововведення [66].  

На критеріально-рівневий компонент у процесі формування гуманістичної 

спрямованості майбутніх агрономів у своєму дослідженні звертає увагу Н. Нерух, 

зазначаючи, що «структурі і компонентам гуманістичної спрямованості 

відповідають певні критерії, а саме (когнітивний, емоційно-ціннісний, 

діяльнісний) та чотири рівні гуманістичної спрямованості: високий, середній, 

достатній і низький» [175, с. 10]. 

Обґрунтовуючи модель професійної підготовки майбутніх агрономів на 

засадах компетентнісного підходу, С. Штангей деталізує сутність діагностичного 
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блоку, до якого належать: «критерії (мотиваційний, пізнавальний, діяльнісний); та 

рівні: (репродуктивний, рецептивно-продуктивний, продуктивний, конструктивно-

продуктивний)» [309, с. 13]. 

У науковому доробку В. Нагаєва критеріальними показниками управління 

навчально-творчою діяльністю студентів закладів вищої аграрної освіти 

визначено: творча активність, сформованість творчого досвіду, успішність, 

міцність засвоєних знань та вмінь, продуктивність навчання, рівень 

самоуправління, умотивованість навчально-творчої діяльності студентів [170]. 

Критеріальну базу формування навчально-пізнавальної активності студентів 

закладів вищої аграрної освіти, за П. Лузаном, містить наступну групу критеріїв: 

змістово-результативний, операційний та мотиваційно-динамічний. Основними 

показниками зазначених критеріїв, на переконання дослідника, є, рівень 

оволодіння студентами професійними знаннями, уміннями і навичками, 

активність як «пізнавальна самостійність», самопочуття студента на заняттях, його 

настрій, емоційні переживання [137]. 

На основі узагальнення наявних підходів щодо визначення критеріїв, 

показників й врахування особливостей професійно-педагогічної підготовки 

фахівців аграрного профілю нами було визначено критерії (професійно-

мотиваційний, когнітивно-змістовий, операційно-діяльнісний, особистісно-

рефлексивний) та їх показники, комплексне застосування яких дозволить 

ефективно визначити рівень готовності агрономів-дослідників до професійно-

педагогічної діяльності. Надалі вважаємо за доцільне обґрунтувати кожний 

критерій.  

Професійно-мотиваційний критерій характеризує сукупність мотивів, 

інтересів і потреб, що визначає спрямованість агрономів-дослідників на 

професійно-педагогічну діяльність у взаємозв’язку з усвідомленням відповідності 

особистісних якостей вимогам діяльності та усвідомленою мотивацією 

особистісних прагнень до дій. Цей критерій ми визначаємо системоутворюючим, 
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оскільки саме від мотивації залежить активність особистості, спрямованість її 

подальшої професійно-педагогічної діяльності, а мотиваційна спрямованість 

«розкриває особистість, сприяє реалізації здібностей й проявляється в інтересі до 

обраної праці, «цілеспрямованості в оволодінні досконало професією, прагненні 

до постійного самовдосконалення та самореалізації» [146]. 

Показниками означеного критерію є: наявність стійкої мотивації до 

професійно-педагогічної діяльності; усвідомлення значення оволодіння 

педагогічними знаннями та вміннями, необхідними для здійснення професійно-

педагогічної діяльності; сформована усвідомлена потреба в саморозвитку і 

самоосвіті. 

Когнітивно-змістовий критерій є інформаційно-змістовою основою 

професійно-педагогічної діяльності магістрантів, адже їхнє опанування слугує 

підґрунтям для пізнання й перетворення педагогічної дійсності, актуалізація всієї 

сукупності знань у співвіднесенні з розв’язанням професійно-педагогічних 

завдань та їх трансформація в способи діяльності створюють основу для 

самостійної пізнавальної діяльності магістрантів.  

Показники когнітивно-змістового критерію, що включають знання, 

необхідні агрономів-дослідників для ефективного здійснення професійно-

педагогічній діяльності, можна об’єднати в три групи: загальнотеоретичні, 

методичні і технологічні знання: 

 загальнотеоретичні знання: законів, принципів професійної 

педагогіки та психології; закономірностей розвитку та навчання особистості в 

умовах професійної освіти (обумовленість цілей навчання і виховання спеціальної 

(агрономічної) освіти); знання психолого-педагогічних основ інтеграції змісту 

агрономічних і педагогічних дисциплін; 

 методичні знання: особистісно-орієнтованих форм методів і 

організації навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності студентів, на основі 

яких формуються професійні уміння і навички; 
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 технологічні знання: інноваційних педагогічних технологій, 

розв’язання конкретних практичних завдань навчання і виховання спеціалістів-

агрономів у конкретних умовах ступеневої аграрної освіти;  

Набуті знання не є статичними, вони проявляються у професійно-

педагогічній діяльності і не усвідомлюються без умінь оперування ними. З цієї 

позиції операційно-діяльнісний критерій передбачає сформованість вмінь і 

навичок, досвіду творчої діяльності агрономів-дослідників, що забезпечує їхню 

здатність знаходити нові стратегії рішень, успішно організовувати освітній процес 

зі студентами. Показниками означеного критерію визначено: якісний рівень 

практичної професійно-педагогічної діяльності агрономів-дослідників і ступінь 

сформованості гностичних, організаторських, комунікативних, імпровізаційно-

педагогічних умінь. 

До гностичних умінь відносимо:  

 здатність до аналізу професійно-педагогічної ситуації, формулювання 

стратегічної й тактичної педагогічної мети і завдань; 

 уміння здобувати та тематично поповнювати знання шляхом 

самоосвіти та вивчення досвіду інших педагогів; 

 уміння методично аналізувати й критично оцінювати навчальний 

матеріал, навчально-методичне забезпечення, засоби навчання; 

 уміння добирати і використовувати інформаційні ресурси, 

проектувати власний професійний інформаційний простір з метою доцільного 

обміну інформацією. 

До організаторських належать уміння:  

– адекватно, педагогічно доцільно діяти в конкретній професійно-

педагогічній ситуації;  

– добирати оптимальну сукупність методів навчання для досягнення 

поставлених цілей навчання;  
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– проявляти активність, імпровізацію у володінні організаційними 

формами і методами, що забезпечують вільний і самостійний вибір студентами 

видів навчально-пізнавальної роботи; 

– уміння користуватися навчально-методичною та довідковою 

літературою, допоміжними інформаційними джерелами. 

До комунікативних умінь належать: 

– уміння встановлювати стосунки співробітництва та співтворчості у 

процесі освітнього процесу; 

– уміння впливати на об’єкт комунікації, підпорядковувати процес 

спілкування його меті, відчувати й підтримувати зворотний зв'язок у спілкуванні у 

площині «суб'єкт-суб'єкт»; 

– уміння знаходити адекватні змісту акту спілкування комунікативні 

засоби, які одночасно відповідають творчій індивідуальності педагога та ситуації 

спілкування;  

– уміння створювати нові прийоми для вирішення конкретної 

комунікативної ситуації. 

До імпровізаційно-педагогічних умінь відносимо:  

– уміння знаходити нестандартне рішення професійно-педагогічних 

ситуацій; 

– уміння генерувати оригінальні ідеї, висувати гіпотези, креативно 

мислити; 

– уміння активізувати творчий пошук щодо вирішення професійно-

педагогічного завдання засобами евристичних методів та прийомів; 

– уміння до самостійних розроблень, інноваційної діяльності, апробації 

та впровадження творчих знахідок. 

Особистісно-рефлексивний критерій визначає рівнем самосвідомості 

магістранта, під яким розуміють комплекс уявлень про себе як особистість та 

педагога – професіонала (професійно значущі особистісні якості: креативність, 
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відповідальність, комунікативність, здатність до прийняття рішень), а також 

наявність власного стилю викладання в контексті професійного навчання. 

Показниками означеного критерію є самоствердження своєї професійної 

діяльності; здатність здійснювати контроль, самоконтроль та усвідомлювати 

оцінку та самооцінку результатів своєї професійно-педагогічної діяльності з 

метою подальшого самовдосконалення.  

Ґрунтуючись на розроблених критеріях та показниках готовності агрономів-

дослідників до професійно-педагогічної діяльності в аграрних університетах, а 

також ураховуючи сукупність їх кількісної і якісної характеристик, стало 

можливим конкретизувати рівні її сформованості у магістрантів, а саме: високий, 

середній та низький.  

Високий рівень характеризується наявністю особистісної спрямованості на 

подальшу професійно-педагогічну діяльність у контексті організації професійного 

навчання в системі ступеневої аграрної освіти, стійким бажанням опановувати 

основами професійно-педагогічної діяльності та реалізовувати її на практиці. 

Такий рівень відповідно мають магістранти, які зацікавлені у оволодінні 

психолого-педагогічними знаннями та вміннями, необхідними для здійснення 

означеної діяльності. Важливими ознаками цього рівня є сформована усвідомлена 

потреба в професійному саморозвитку і самоосвіті. Магістранти володіють 

цілісними, міждисциплінарними знаннями, на високому рівні вміють 

застосовувати їх для розв’язання професійно-педагогічних ситуацій, розвиненою 

професійно педагогічною ерудицією, що позитивно впливає на особистісний 

імідж агрономів-дослідників як педагогів професійної школи та суттєво підвищує 

особистісну значущість серед колег, студентського колективу. 

Важливими ознаками цього рівня виступають добре розвинені вміння і 

навички та їх творче застосовування у нестандартних проблемних педагогічних 

ситуаціях, уміння переводити зміст навчання в конкретний педагогічний процес; 

проектувати та реалізувати навчальні заняття, впроваджувати в освітній процес 
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закладу вищої аграрної освіти інноваційні педагогічні форми, методи, технології 

навчання. Магістранти виявляють високий рівень комунікативності у вирішенні 

професійно-педагогічних завдань, здатність встановлювати стосунки 

співробітництва та суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому процесі; ораторські 

вміння; професійно-педагогічну етику, що забезпечує побудову особистісної 

поведінки агрономів-дослідників у виробничій, науково-дослідницькій, 

професійно-педагогічній діяльності. 

У представників зазначеного рівня сформованості готовності розвинені 

навички самооцінки власної діяльності з метою їх подальшого переосмислення та 

усвідомлення себе в ролі педагога професійної освіти. 

Середній рівень характеризується наявністю особистісної спрямованості на 

подальшу професійно-педагогічну діяльність у контексті організації професійного 

навчання в системі ступеневої аграрної освіти, але вона має ситуативний характер. 

Здатність усвідомлювати значущість оволодіння психолого-педагогічними 

знаннями та вміннями, необхідними для здійснення професійно-педагогічної 

діяльності виражена частково. У магістрантів цього рівня наявність професійного 

саморозвитку і самоосвіті ситуативна і нестійка.  

У представників цього рівня накопичувальний характер професійно-

педагогічних знань та епізодичність їх міждисциплінарної інтеграції, наявність 

фрагментарних умінь застосовувати їх для розв’язання професійно-педагогічних 

ситуацій. Магістранти із середнім рівнем готовності недостатньо виявляють 

професійно педагогічну ерудицію, що частково впливає на особистісний імідж 

агрономів-дослідників як педагогів професійної школи та не сприяє підвищенню 

особистісної значущості серед колег, студентського колективу. 

Характерними для означеного рівня виступають професійно-педагогічні 

вміння і навички, які реалізуються на репродуктивному рівні, під час нової, 

нестандартної ситуації магістранти відчувають труднощі, нерідко демонструють 

неспроможність переводити зміст навчання в конкретний педагогічний процес та 
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проектувати та реалізувати навчальні заняття, епізодично впроваджують в 

освітній процес закладу вищої аграрної освіти інноваційні педагогічні форми, 

методи, технології навчання. 

Магістранти виявляють певну комунікативність у вирішенні професійно-

педагогічних завдань, недостатньо виявляють здатність встановлювати стосунки 

співробітництва та суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому процесі, недостатньо 

володіють ораторськими вміннями; сталою сформованістю професійно-

педагогічної етики викладача, що хаотично сприяє побудові особистісної 

поведінки агрономів-дослідників у виробничій, науково-дослідницькій, 

професійно-педагогічній діяльності. Частково сформовані навички самооцінки 

власної діяльності з метою їх подальшого переосмислення та усвідомлення себе в 

ролі педагога професійної освіти. 

Низький рівень характеризується байдужим ставленням, відсутністю 

професійної спрямованості на подальшу професійно-педагогічну діяльність у 

контексті організації професійного навчання в системі ступеневої аграрної освіти. 

Усвідомлення магістрантами значущості оволодіння психолого-педагогічних 

знань та вмінь необхідними для здійснення професійно-педагогічної діяльності, 

вирізняється формально-констатуючим характером. Загалом у магістрантів з 

низьким рівнем готовності відсутня особистісна потреба в професійному 

саморозвитку і самоосвіті. У них слабо сформований рівень професійно-

педагогічних знань; вони зовсім не враховують їх міждисциплінарної інтеграції, 

не вміють застосовувати їх для розв’язання професійно-педагогічних ситуацій. 

Магістранти даного рівня не володіють професійно-педагогічною ерудицією, що 

негативно впливає на особистісний імідж агрономів-дослідників як педагогів 

професійної школи та суттєво знижує особистісну значущість серед колег, 

студентського колективу. 

Професійно-педагогічні вміння і навички сформовані недостатньо, при 

цьому їхня діяльність характеризується одноманітністю й інколи недоцільністю. 
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Вони не здатні переводити зміст навчання в освітній процес та проектувати та 

реалізувати навчальні заняття, впроваджувати в освітній процес закладу вищої 

аграрної освіти інноваційні педагогічні форми, методи, технології навчання.  

Магістранти не виявляють комунікативність у вирішенні професійно-

педагогічних завдань, не здатні встановлювати стосунки співробітництва та 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому процесі, не володіють ораторськими 

вміннями. У них  відсутня професійно-педагогічна етика викладача, що не сприяє 

побудові особистісної поведінки агрономів-дослідників у виробничій, науково-

дослідницькій, професійно-педагогічній діяльності.  

Несформовані навички самооцінки власної діяльності у магістрантів не 

забезпечують подальшого переосмислення та усвідомлення себе в ролі педагога 

професійної освіти. 

Таким чином, узагальнюючи роботу щодо обґрунтування критеріїв і рівнів 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників, зазначимо, що 

проведена робота забезпечила зв’язок теоретичних засад розробки проблеми із 

запитами практики підготовки викладача аграрного профілю.  

Визначені критерії (професійно-мотиваційний, когнітивно-змістовий, 

операційно-діяльнісний, особистісно-рефлексивний), рівні (низький, середній, 

високий) і показники сформованості готовності в агрономів-дослідників до 

професійно-педагогічної діяльності забезпечать можливість з науковою 

достовірністю здійснити моніторингове дослідження з визначення реального 

стану готовності магістрантів до означеного виду діяльності з метою пошуку 

шляхів удосконалення їхньої професійної-педагогічної підготовки в аграрних 

університетах.  

Експериментальній перевірці ефективності змісту, форм і метолів умов 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників буде присвячено 

третій розділ дисертаційної роботи. 
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Висновки до другого розділу 

 

Теоретичний аналіз проблеми професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників в аграрних університетах став передумовою визначення 

педагогічних умов ефективної реалізації досліджуваного процесу. За результатами 

наукового пошуку було визначено та обґрунтовано такі педагогічні умови 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників у закладах аграрного 

профілю: формування  у магістрантів мотивації до здійснення професійно-

педагогічної діяльності; проектування змісту навчальних дисциплін професійно-

педагогічної підготовки в умовах кредитно-модульної системи організації 

освітнього процесу; функціонування школи молодого викладача закладу вищої 

аграрної освіти. Виокремлені педагогічні умови, з одного боку, є відносно 

самостійними, з іншого – взаємопов’язані та доповнюють одна одну, урахування 

яких забезпечує ефективність професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників в аграрних університетах.  

Ґрунтуючись на провідних положеннях підготовки кваліфікованих 

педагогічних кадрів для системи аграрної освіти з урахуванням визначених 

педагогічних умов, було розроблено модель професійно-педагогічної підготовки 

агронома-дослідника в аграрних університетах, яка є схематичним відображенням 

розгорнутого у часі освітнього процесу, характеризується цілісністю, 

динамічністю та складається з чотирьох конструктивних блоків (методологічно-

цільового, організаційно-процесуального, дидактико-методичного, оцінно-

результативного) та їх структурних компонентів. Їх взаємодія в освітньому 

процесі аграрного університету здатна забезпечити цілеспрямоване формування 

готовності агрономів-дослідників до здійснення професійно-педагогічної 

діяльності.  

Методологічно-цільовий блок включає мету, завдання професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників та відображає організацію 
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означеної підготовки на засадах практико-орієнтованого, компетентнісного, 

діяльнісного, особистісно-орієнтованого, андрагогічного підходів та дотриманні 

принципів науковості, систематичності і послідовності, зв’язку теорії з практикою, 

вибору індивідуальної освітньої траєкторії. 

Дидактико-методичний блок представляє методику професійно-

педагогічної підготовки як єдність цілей, змісту, форм, методів, засобів, прийомів 

і способів навчальної та позанавчальної діяльності магістрантів, комплексне 

застосування яких забезпечує формування їхньої готовності до здійснення 

професійно-педагогічної діяльності. 

Організаційно-процесуальний блок відображає процесуальність професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників упродовж мотиваційно-

стимулюючого, практико-орієнтовного, оцінно-реалізаційного етапів та 

передбачає вибір оптимальних методів, прийомів і засобів навчання. 

Оцінно-результативний блок забезпечує контроль за якістю оволодіння 

агрономами-дослідниками навчального матеріалу та оцінку викладача та 

самооцінку магістрантами досягнутих результатів професійно-педагогічної 

підготовки.  

Розробка моделі сприяла наближенню професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників до запитів сучасної аграрної освіти й дала можливість 

запропонувати варіант практичної реалізації у межах чинного нормативно-правого 

забезпечення. 

На основі узагальнення ідей учених з’ясовано, що готовність агрономів-

дослідників до здійснення професійно-педагогічної діяльності в аграрних 

університетах є інтегративним професійно-особистісним утворенням, яке 

характеризується стійкою педагогічною спрямованістю та забезпечується 

сукупністю знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення успішної 

професійно-педагогічної діяльності у закладах вищої аграрної освіти. 
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Відповідно до означеної готовності визначено критерії її діагностики: 

професійно-мотиваційний (наявність стійкої мотивації до професійно-педагогічної 

діяльності; усвідомлення значення оволодіння педагогічними знаннями та 

вміннями, необхідними для здійснення професійно-педагогічної діяльності; 

сформована усвідомлена потреба в саморозвитку і самоосвіті); когнітивно-

змістовий (інтегрована структура знань: загальнотеоретичних, методичних і 

технологічних); операційно-діяльнісний (ступінь сформованості групи вмінь: 

гностичних, організаторських, комунікативних імпровізаційно-педагогічних) та 

особистісно-рефлексивний (самоствердження своєї професійної діяльності; 

здатність здійснювати контроль, самоконтроль та усвідомлювати оцінку та 

самооцінку результатів своєї професійно-педагогічної діяльності з метою 

подальшого самовдосконалення). 

На основі визначених критеріїв і показників з урахуванням їх змістового 

наповнення охарактеризовано рівні готовності агрономів-дослідників до 

здійснення професійно-педагогічної діяльності – низький, середній і високий. 

Основні положення змісту розділу викладені в таких публікаціях автора 

[277], [279], [280] та ін. 
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РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АГРАНОМІВ-

ДОСЛІДНИКІВ В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ  

 

У розділі охарактеризовано програму експериментально-дослідницької 

роботи; здійснено діагностику стану готовності магістрантів до професійно-

педагогічної діяльності в аграрних університетах; подано опис дослідно-

експериментальної роботи з перевірки ефективності моделі професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників до здійснення означеної 

діяльності; представлено і проаналізовано кількісні та якісні результати дослідно-

експериментальної роботи. 

 

 

3.1. Організація і методика проведення експериментальної роботи  

 

Проведене теоретичне обґрунтування та розробленість проблеми 

професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників у закладах аграрного 

профілю потребує відповідного підкріплення якісними й кількісними 

показниками. Тому завершальною фазою дослідження проблеми професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників стало проведення педагогічного 

експерименту. Слушною є позиція С. Гончаренка про те, що педагогічний 

експеримент «дає можливість одержати нові знання про причинно-наслідкові 

відношення між педагогічними факторами, умовами, процесами за рахунок 

планомірного маніпулювання однією або кількома дійсними (факторами) і 

реєстрації відповідних змін у поведінці об’єкта чи системи, які 

вивчаються» [50, с. 174]. 

Підготовка дослідно-експериментальної роботи передбачала визначення 

закладів вищої аграрної освіти для проведення експериментальної роботи; 
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формування генеральної сукупності респондентів для отримання кількісних і 

якісних показників реалізації експериментально-дослідницької роботи; добір 

комплексу педагогічних методів, психологічних і педагогічних діагностичних 

методик для різних етапів педагогічного експерименту. 

Було організовано такі етапи експерименту, як констатувальний, 

формувальний. 

Констатувальний експеримент відбувався впродовж 2013–2014 рр., 

організація якого ґрунтувалася на провідних положеннях С. Гончаренка [50], 

С. Сисоєвої [253], що він спрямований на вивчення педагогічного явища в умовах 

дії існуючого складу факторів, тобто тих, які були визначені до експерименту і не 

змінювались [50, с. 181], шляхом спеціальних дослідницьких методів: вивчення та 

аналізу педагогічної документації, передового педагогічного досвіду та 

незалежних характеристик; анкетування; бесіди; інтерв’ю; тести та формулюванні 

загальних висновків про стан досліджуваної проблеми на даному етапі наукового 

пошуку [253, с. 65]. 

Метою констатувального експерименту було виявлення основних факторів 

мотивації агрономів-дослідників до професійно-педагогічної діяльності, проблем 

професійно-педагогічного характеру, які виникають у процесі організації 

професійного навчання в системі ступеневої аграрної освіти; з’ясувати вихідний 

рівень готовності агрономів-дослідників до професійно-педагогічної діяльності в 

аграрних університетах, за результатами чого було розроблено етапи і організацію 

формувального експерименту.  

Формувальний експеримент здійснювався впродовж 2015–2017 рр. та 

передбачав дослідно-експериментальну перевірку гіпотези, концептуальних 

положень, апробацію моделі і перевірки ефективності методики, які забезпечують 

ефективну професійно-педагогічну підготовку агрономів-дослідників.  

Сучасні підходи щодо організації освітнього процесу у закладах вищої 

аграрної освіти у межах магістерської програми регламентовані терміном 
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навчання 1,5 роки (денна форма), 2 роки (заочна форма). Враховуючи цей факт, 

нами було прийнято рішення про розподіл етапів формального експерименту в 

межах семестрів упродовж двох навчальних років. 

Завдання формувальної дослідно-експериментальної роботи відповідно до 

розробленої моделі професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників в 

аграрних університетах, які реалізовувалися у ході трьох взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених етапів (ціле-мотиваційного, професійно-орієнтованого, оцінно-

реалізаційного), полягали у: 

 формуванні позитивного ставлення магістрантів до професійно-

педагогічної діяльності та активізації творчої самореалізації агрономів-

дослідників в процесі навчання; 

 формуванні професійно-педагогічних якостей, засвоєння знань, умінь, 

навичок професійно-педагогічної діяльності агрономів-дослідників як майбутніх 

викладачів аграрних університетів на основі методики її формування; 

 забезпеченні умов для реалізації творчого потенціалу, індивідуальних 

задатків і здібностей, умінь професійно-педагогічного самовираження. 

Перевірка ефективності моделі професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників в умовах навчально-виховного процесу закладів вищої 

аграрної освіти здійснювалася через зіставлення визначених нами критеріїв і 

показників готовності магістрантів у контрольних та експериментальних групах.  

Завершальним пунктом програми формувального експерименту визначено 

техніку реєстрування даних й обробку результатів експериментальної роботи. 

Враховуючи складність та об’ємність реалізації формувального експерименту, ми 

звернулися до рекомендацій Ю. Сурміна щодо аналізу та обробки наукової 

інформації. Обґрунтовуючи загальну структуру обробки інформації, автор 

зазначає, що «аналіз і обробка інформації як цілісне утворення є етапом 

емпіричного дослідження, у ході якого за допомогою логіко-змістовних процедур 
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і математично-статистичних методів на основі первинних даних розкриваються 

зв’язки досліджуваних змінних» [271, с. 219]. 

Охарактеризуємо поетапно і детальніше хід констатувального 

екпериментального дослідження. 

Констатувальний етап експерименту здійснювався на базі трьох аграрних 

закладів вищої освіти: Білоцерківського національного аграрного університету, 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету та 

Уманського національного університету садівництва. Усього в констатувальному 

експерименті взяли участь 467 респондентів, а саме: 322 – студенти-магістранти 

спеціальності «Агрономія», серед яких визначено експериментальну (ЕГ– 160 

осіб) та контрольну (КГ – 162 особи) групи та 145 викладачів закладів вищої 

аграрної освіти.  

Констатувальний експеримент було заплановано як природний, а тому всі 

учасники експерименту не вилучалися із загальної програми освітнього процесу в 

закладах вищої аграрної освіти. Дослідження на даному етапі охоплювали три 

етапи й спрямовувалося на вирішення таких завдань:  

1. Аналіз нормативно-методичного забезпечення щодо підготовки 

агрономів-дослідників до професійно-педагогічної діяльності. 

2. Узагальнення досвіду з освітньої практики (професійно-педагогічної 

підготовки викладачів закладів вищої аграрної освіти) щодо встановлення 

проблем і визначення перспектив професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників. 

3. Визначення рівнів готовності магістрантів спеціальності 

201 «Агрономія» в аграрних університетах до професійно-педагогічної діяльності.  

Відповідно до першого завдання констатувального етапу експерименту було 

проведено контент-аналіз навчальних планів підготовки фахівців освітнього 

ступеня «Магістр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» 

спеціальності 201 «Агрономія» Білоцерківського національного аграрного 
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університету, Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету, Уманського національного університету садівництва, Харківського 

національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва та Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (додаток А, А1, А2, А3, 

А4). 

Так, у навчальному плані підготовки агрономів-дослідників 

Білоцерківського національного аграрного університету (додаток А) у переліку 

дисциплін соціально-гуманітарної підготовки включено дисципліну «Педагогіка 

та психологія вищої школи» (загальний обсяг – 60 годин). Детальний аналіз 

лекційного курсу та методичних рекомендацій для самостійної роботи з вказаної 

дисципліни дозволив встановити, що в межах двох навчальних модулів 

заплановано реалізацію основних завдань курсу, а саме: формування теоретичних 

уявлень про педагогіку та методику викладання у вищій школі як навчальну 

дисципліну, її мету, завдання; вчити творчо проводити семінарські, практичні 

заняття; уміти добирати оптимальні форми та методи педагогічної діяльності; 

уміти застосовувати сучасні освітні технології; забезпечувати виконання 

розвиваючої, координуючої, управлінської функції викладача закладу вищої 

освіти; здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, самоорганізацію і 

професійно-педагогічній діяльності. Зміст дисципліни охоплює: 1) теоретичні 

засади педагогіки та методики викладання у вищій школі; 2) специфіку методів 

викладання у структурі процесу навчання у вищій школі; 3) психолого-педагогічні 

умови впровадження освітніх технологій викладання у вищій школі; 4) методичні 

основи викладання у вищій школі; 5) методологічні основи викладання у вищій 

школі; 6) дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю здобувачів 

вищої освіти. 

Аналіз навчального плану підготовки агрономів-дослідників у 

Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті 

(додаток А1) дозволив встановити, що до переліку дисциплін циклу гуманітарної 
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та соціально-економічної підготовки включено дисципліну «Психологія і 

педагогіка» загальним обсягом 90 годин. Щодо змістового наповнення лекційного 

матеріалу, плану семінарських занять і методичних рекомендацій для самостійної 

роботи студентів до вказаної дисципліни зазначимо, що порівняно з аналогічним 

методичним комплексом Білоцерківського національного аграрного університету 

запропонований матеріал більшою мірою виявився професійно-педагогічно 

орієнтованим. Так, за результатами вивчення курсу майбутні агрономи-

дослідники повинні знати: сучасні філософські засади педагогічної діяльності; 

методи науково-педагогічних досліджень у вищій школі; сутність та особливості 

процесу навчання у вищій школі; сучасні моделі, організаційно-методичні форми 

навчання студентів у вищій школі; базові цінності педагога; культуру, техніку, 

риторичні аспекти педагогічного мовлення; розвиток позитивних міжособистісних 

стосунків у студентській групі; технології тренінгів спілкування, сенситивності, 

розвитку креативності. Щодо професійно-педагогічних умінь майбутніх 

агрономів-дослідників, то основним умінням визначено планування структури й 

змісту навчального заняття. 

Також нами не було встановлено суттєвих відмінностей і в навчальному 

плані підготовки агрономів-дослідників Уманського національного університету 

садівництва (додаток А2). У нормативній частині дисциплін гуманітарної, 

соціально-економічної та природничо-наукової підготовки подано дисципліну 

«Філософія науки та психологія і педагогіка» загальним обсягом 90 годин. Проте 

слід звернути увагу на той факт, що порівняно з навчальними планами 

Білоцерківського національного аграрного та Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університетів у семестровій звітності підготовки агрономів-

дослідників Уманського національного університету садівництва із дисципліни 

«Філософія науки та психологія і педагогіка» є залік. Аналіз описової 

характеристики зазначеної дисципліни дозволив встановити, що після її вивчення 

випускник магістратури має бути готовим до самостійної роботи з педагогічною 
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літературою; уміти критично оцінювати заняття; аналізувати та уміти 

використовувати методи та засоби навчання; реалізовувати освітні програми та 

навчальні плани відповідно до державних стандартів вищої освіти; розробляти та 

проводити усі види занять у закладі вищої освіти; брати участь у вихованні та 

інтелектуальному розвитку особистості студента. Реалізацію визначених завдань 

передбачено в контексті відповідних педагогічно орієнтованих тем кредитного 

модулю, а саме: 1) cистема освіти України; 2) психолого-дидактичні основи 

процесу навчання; 3) форми і методи навчання; 4) культура педагогічного 

спілкування; 5) методичне забезпечення навчального процесу; 6) система 

забезпечення якості освіти; 7) нові технології навчання. 

Щодо аналізу навчального плану підготовки агрономів-дослідників у 

Харківському національному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва 

необхідно зазначити, що він несуттєво відрізняється від попередніх планів 

(додаток А3). Дисципліна «Психологія і педагогіка» (загальним обсяг 90 годин), 

яку подано в циклі дисциплін гуманітарної, соціально-економічної та природничо-

наукової підготовки, також передбачає звітність у формі заліку, а зміст лекційного 

матеріалу абсолютно ідентичний зі змістом дисципліни «Філософія науки та 

психологія і педагогіка» Уманського національного університету садівництва. 

Суттєво відрізняються від попередніх закладів навчальні плани 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. Аналіз 

зведеного каталогу навчальних планів і програм підготовки магістрантів за 

спеціальністю «Агрономія» (додаток А4) свідчить про відсутність у переліку 

навчальних предметів педагогічно орієнтованих дисциплін. Така ситуація 

зумовлена абсолютно унікальним досвідом вітчизняної аграрної освіти – 

функціонуванням у структурі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України педагогічного факультету, в межах якого фахівці-

аграрії мають можливість отримати другу педагогічну спеціальність незалежно від 

базової вищої освіти. 
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Таким чином, проведений аналіз навчальних планів підготовки агрономів-

дослідників у вітчизняних закладах вищої аграрної освіти дає підстави для 

обґрунтування таких висновків: 

1. Педагогічно орієнтовані дисципліни у відсотковому співвідношенні 

становлять 0,3%×99,7% щодо фахових дисциплін, що ставить під сумнів 

результативність залучення магістрантів до професійно-педагогічної діяльності. 

2. У навчальних планах простежується ідентичність змістового 

наповнення педагогічно орієнтованих дисциплін – здебільшого теми стосуються 

педагогіки вищої школи. 

3. Реальні, достатньо високі вимоги до перспективної професійно-

педагогічної діяльності у закладах вищої освіти за умови незначної кількості 

годин (від 60 до 90 загальний обсяг навчальної дисципліни) не є переконливим 

фактом формування відповідної професійно-педагогічної готовності магістрантів 

(агрономів-дослідників). 

З метою узагальнення досвіду з освітньої практики (професійно-педагогічної 

підготовки викладачів закладів вищої аграрної освіти) щодо встановлення 

проблем і визначення перспектив професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників відповідно до другого завдання констатувального етапу експерименту 

було проведено опитування, інтерв’ювання та розроблено анкети (додаток Б), які 

складалися з 12 запитань, що мали закриті та відкриті варіанти відповідей. 

Проаналізуємо кожне із запитань у форматі порівняння відповідей респондентів 

закладів вищої аграрної освіти, задіяних на етапі констатувального експерименту. 

Перше питання анкети було орієнтоване на визначення найбільш актуальних 

проблем, із якими зустрічаються викладачі агрономічних спеціальностей під час 

своєї професійно-педагогічної діяльності. Аналіз результатів відповідей 

респондентів засвідчив, що найбільш актуальною проблемою для викладачів 

агрономічних спеціальностей є потреба в нормативних документах, що 

регламентують навчальну й виховну роботу зі студентами, учнями аграрних 
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професійно-технічних навчальних закладів на сучасному етапі розвитку 

суспільства (варіант відповіді № 1 запропонованої анкети). Другою за загальним 

рейтингом є проблема, пов’язана з недостатнім фінансуванням системи аграрної 

освіти (варіант відповіді № 4 запропонованої анкети). На третьому місці 

респонденти визначили проблему, що свідчить про відсутність регулярної 

можливості підвищення своєї кваліфікації з питань професійно-педагогічної 

підготовки (варіант відповіді № 3 запропонованої анкети). На четвертому місці 

рейтингу опитаних опинилася проблема, яка вказує на недостатнє забезпечення 

викладачів агрономічних дисциплін посібниками, науково-методичною 

літературою з питань професійного навчання і виховання студентів, учнів 

аграрних професійно-технічних навчальних закладів. Результати порівняльного 

аналізу відповідей викладачів агрономічних спеціальностей закладів вищої 

аграрної освіти щодо проблем професійно-педагогічної діяльності подано в 

діаграмах на рис. 3.1.1. 

 

 

 

Рис. 3.1.1. Порівняльний аналіз відповідей викладачів агрономічних 

спеціальностей закладів вищої аграрної освіти щодо проблем професійно-

педагогічної діяльності 

 

Наступні чотири запитання запропонованої нами анкети було орієнтовно на 

дослідження проблем, пов’язаних із реалізацією певних видів професійно-
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педагогічної діяльності, а саме: планування та організація навчальних і виховних 

заходів в аграрних закладах вищої освіти. Проведений аналіз результатів 

відповідей респондентів засвідчив відсутність позитивних відповідей («так») на 

запропоновані запитання анкети. Такий показник може свідчити лише про два 

факти: перший – неврахування незалежних додаткових змінних під час 

проведення анкетування (контроль керівництва факультету/кафедри за 

результатами відповідей респондентів); другий – слабкий рівень професійної 

рефлексії саме в аспекті професійно-педагогічної діяльності. Абсолютна першість 

у відсоткових показниках належить варіанту, що свідчить про негативну оцінку 

щодо поставлених запитань. Так, у 84,9 % викладачів Білоцерківського 

національного аграрного університету ніколи не виникало труднощів із 

плануванням навчальних занять. Таку ж саму позицію виявило 50 % респондентів 

Уманського національного університету садівництва. Щодо викладачів 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, то 64 % 

опитаних підтвердило, що в них із цим запитанням також не виникає труднощів. 

Проте на це ж саме запитання анкети також було запропоновано варіанти 

«інколи» та «вагаюсь із відповіддю». Найбільший показник першого варіанта 

відповіді 40,4 % належить викладачам Уманського національного університету 

садівництва. Стосовно варіанта «вагаюсь із відповіддю», то показник у всіх трьох 

закладах вищої аграрної освіти не перевищив 10 %. 

Аналіз відповідей респондентів на третє, четверте та п’яте запитання анкети 

засвідчив, що ситуація із розподілом відсоткових показників несуттєво 

відрізняється від результативності попереднього запитання. Варіант відповіді «ні» 

свідчить, що у викладачів закладів вищої аграрної освіти не виникають труднощі з 

плануванням виховних заходів. У відсотковому значенні результативність 

знаходиться в такому відношенні: 67,9 % викладачів Білоцерківського 

національного аграрного університету підтвердили цю позицію; 59,5 % – 
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Уманського національного університету садівництва; 62 % – Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету. 

Щодо варіанту відповіді «інколи», то найбільший показник у 57,1 % 

належить викладачам Уманського національного університету садівництва й 

стосується питання виникнення труднощів під час організації виховних заходів. 

Загалом слід зазначити, що викладачі названого вище навчального закладу за 

всіма запропонованим запитаннями виявили достатньо значущі відсотки у варіанті 

відповіді «інколи». Така ситуація може свідчити про достатньо високий рівень 

рефлексії щодо проблем професійно-педагогічної діяльності. 

Запропонований варіант «вагаюсь із відповіддю» в аналізованих запитаннях 

не перевищив 10 %, а тому детального аналізу не потребує. Узагальнені 

результати відповідей викладачів закладів вищої аграрної освіти щодо організації 

та реалізації певних видів професійно-педагогічної діяльності подано в 

додатку Б1. 

Шосте запитання анкети було орієнтоване на дослідження проблем, 

пов’язаних із дефіцитом методичного забезпечення під час організації освітнього 

процесу. Запитання містило чотири варіанти відповідей, що відображали 

проблемний розділ, а саме: навчальна діяльність; виховна діяльність; організація 

самостійної роботи учнів/студентів; проведення практик (навчально-виробничих, 

виробничих, педагогічних, переддипломних). Отримані результати засвідчили, що 

для викладачів Білоцерківського національного аграрного університету дефіцит 

методичного забезпечення найбільш відчутний у межах організації навчальної 

діяльності. 42,2 % опитаних підтвердили цю позицію. Найменше проблем у 

викладачів зазначеного закладу вищої освіти (11,3 % опитаних) виникає із 

методичним забезпеченням проведення практик. Більш спорідненими у наявних 

методичних проблемах виявилися результати відповідей респондентів Уманського 

національного університету садівництва та Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету. Для вказаних закладів вищої аграрної освіти 
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дефіцит методичного забезпечення відчутний в організації самостійної роботи 

учнів/студентів. У відсотковому значенні ці показники – 45,2 % та 50 %. Також 

слід звернути увагу на показник у 40 %, який підтвердив значущість проблеми 

методичного забезпечення навчальної діяльності у Дніпропетровському 

державному аграрно-економічному університеті. 

Наступний блок запитань анкети умовно можна визначити як запитання, що 

стосуються дослідження проблем, пов’язаних із реалізацією вербальної 

комунікації викладачами закладів вищої аграрної освіти у контексті реалізації 

професійно-педагогічної діяльності. Аналіз відповідей респондентів засвідчив, що 

переважна більшість опитаних не відчувають проблем із реалізацією вербальної 

комунікації у межах професійно-педагогічної діяльності. Так, 73,5 % викладачів 

Білоцерківського національного агарного університету засвідчили, що у них не 

виникають труднощі під час спілкування з учнями/студентами. Таку ж саму 

відповідь обрало 90,4 % опитаних Уманського національного університету 

садівництва. Щодо викладачів Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету, то 96 % опитаних засвідчили, що не мають труднощів 

під час спілкування з учнями/студентами навчальних груп. 

Продовжуючи аналіз відповідей респондентів, необхідно звернути увагу на 

кількісні показники відповідей респондентів на восьме та дев’яте запитання 

анкети. Так, 1,8 % респондентів Білоцерківського національного аграрного 

університету засвідчили про труднощі в спілкуванні з колегами. Це незначущий 

результат у загальному рейтингу, однак для нашого дослідження є важливим 

показником усвідомлення викладачами закладів вищої аграрної освіти важливості 

налагодження педагогічної комунікації в колективі. Варіант відповіді «ні» на 

зазначене запитання є лідером у загальному рейтингу відповідей у всіх трьох 

закладах вищої аграрної освіти. Однак необхідно звернути увагу на суттєве 

збільшення кількісного показника у варіанті відповіді «інколи», що свідчить про 

певні труднощі у спілкуванні з колегами. Так, у викладачів Уманського 
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національного університету садівництва цей показник становить 28,5 %, а у 

викладачів Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – 

16 %. Ще більш суттєве збільшення кількісного показника у варіанті «інколи» 

прослідковується у відповідях респондентів на запитання, що стосується 

труднощів у спілкуванні з батьками учнів/студентів закладів вищої аграрної 

освіти. Так, із цією проблемою зустрічаються 33,9 % викладачів Білоцерківського 

національного аграрного університету, 47,6 % викладачів Уманського 

національного університету садівництва та 50 % викладачів Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету. Узагальнені результати 

відповідей викладачів аграрних закладів вищої освіти щодо проблем, пов’язаних із 

реалізацією вербальної комунікації у контексті професійно-педагогічної 

діяльності, подано у додатку Б2. 

Завершальна стадія анкетування викладачів аграрних закладів вищої освіти 

була орієнтована на дослідження перспектив та фактичного стану підвищення 

ними професійно-педагогічної кваліфікації. Аналізуючи відповіді на запитання, 

що стосувалося бажання підвищити свою кваліфікацію, викладачі 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету 

перспективною галуззю знань визначили педагогіку. 54 % опитаних підтвердили 

цю позицію. На другому місці з показником 42 % опинилася методика викладання. 

Третьою галуззю знань, із якої викладачі прагнуть підвищити кваліфікацію, у 

загальному рейтингу (38 %) визначено психологію. На четвертому місці відповіді 

респондентів визначили фахову агрономічну освіту. Що стосується запитання, яке 

виявляло стан підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої аграрної освіти 

за останні п’ять років, то слід зазначити, що лідером учетверте стала педагогіка. 

44 % опитаних засвідчили, що проходили курси підвищення кваліфікації саме з 

цієї дисципліни. Всі інші варіанти відповідей мають результативність менше 

десяти відсотків, а тому на загальний рейтинг особливо не впливають. 
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Цікавими для нашого дослідження були відповіді викладачів Уманського 

національного університету садівництва. Зацікавленість викладачами закладів 

вищої освіти запропонованими напрямами підвищення кваліфікації уможливила 

сформованість відповідного рейтингу. Так, 78,5 % викладачів, визначаючи 

перспективні галузі знань, на першому місці розташували методику викладання. 

На другому місці з показником 71,4 % визначили психологію. Щодо третього 

місця 66,6 % погодилися на педагогіку як перспективну галузь знань, із якої 

доцільно підвищити рівень кваліфікації. Фахова агрономічна освіта зацікавила 

45,2 % опитаних. Абсолютно непередбачуваним виявився високий показник щодо 

зацікавлення викладачами методикою виховної роботи як перспективною темою 

підвищення кваліфікації. 38 % опитаних визначилися з бажанням пройти 

відповідні курси з цієї теми. Менш варіативними виявилися показники щодо стану 

підвищення кваліфікації викладачів зазначеного аграрного закладу вищої освіти за 

останні п’ять років. Так, усього 28,5 % опитаних засвідчили, що проходили курси 

підвищення кваліфікації з фахових агрономічних дисциплін. Також 23,8 % 

проходили курси підвищення з методики викладання спеціальних дисциплін. 

Відповіді викладачів Білоцерківського національного аграрного 

університету, засвідчили, що більш вагомий рейтинг розташований у межах 37–

30 %. Так, 37,7 % опитаних виявили бажання пройти курси підвищення 

кваліфікації з психології. 32 % перспективним напрямом для себе вважають 

педагогіку. Також значущим є показник у 30 %, що підтвердив актуальність для 

викладачів методики викладання спеціальних дисциплін. Проте усього 16,9 % 

респондентів зацікавилися пропозицією підвищити свою кваліфікацію із фахової 

агрономічної освіти. Подолав десятивідсотковий бар’єр такий напрям, як 

методика виховання. 11,3 % опитаних визначилися з бажанням підвищити свою 

кваліфікацію саме з цього напряму професійно-педагогічної діяльності. Аналіз 

стану підвищення кваліфікації викладачів вищезазначеного закладу вищої 

аграрної освіти за останні п’ять років переконливо свідчать на користь такої галузі 
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знань, як педагогіка. 56,6 % опитаних підтвердили, що проходили відповідні 

курси. 26,4 % опитаних вказали, що за останні п’ять років проходили курси з 

психології та 22,6 % – з методики викладання фахових дисциплін. Із фахової 

підготовки в 11,3 % викладачів були відповідні курси підвищення кваліфікації. 

З метою виявлення рівня сформованості готовності магістрантів до 

професійно-педагогічної діяльності було здійснено педагогічну діагностику 

відповідно до розроблених критеріїв та їх показників (див. підрозділ 2.3.) за 

допомогою підібраного комплексу педагогічних методів, психологічних і 

педагогічних діагностичних методик (таблиця 3.1.1). 

З метою визначення першого показника професійно-мотиваційного 

критерію (наявність стійкої мотивації до професійно-педагогічної діяльності) була 

використана методика дослідження мотивації професійної діяльності майбутніх 

фахівців К. Замір у модифікації А. Реана (Додаток В) [230, с. 415–417].  

Таблиця 3.1.1 

Критерії, показники та методики визначення рівня готовності 

магістрантів до професійно-педагогічної діяльності 

 

Критерій Показники Методика визначення 

Професійно- 

мотиваційний 

наявність стійкої мотивації до 

професійно-педагогічної 

діяльності 

Методика К. Заміра у 

модифікації А. Реана 

230 

спрямованість на оволодіння 

педагогічними знаннями та 

вміннями, необхідними для 

здійснення професійно-

педагогічної діяльності 

Методика Є. Ільїна та 

Н. Курдякової 89 

 

усвідомлена потреба у 

професійно-педагогічній 

діяльності у закладі вищої 

аграрної освіти, аграрному 

ліцеї/коледжі, центрах аграрного 

дорадництва  

Анкетування 
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Продовж.табл. 3.1.1 

 

Когнітивно- 

змістовий 

повнота засвоєння знань: 

загальнотеоретичних; Інтегрований 

педагогічний тест методичних; 

технологічних 

Операційно- 

діяльнісний 

ступінь сформованості 

умінь: 

Моделювання 

педагогічних ситуацій 

гностичних;  

організаторських; 

комунікативних;  

імпровізаційно-педагогічних 

Особистісно-

рефлексивний 

здатність до професійно-

педагогічної самоосвіти і 

саморозвитку;  

Анкетування 

прагнення до професійного 

самоствердження;  
Карта 

педагогічного 

дослідження 

навички самооцінки результатів 

своєї професійно-педагогічної 

діяльності, з метою подальшої її 

самовдосконалення. 

 

 

Відповідно до методики мотиваційний комплекс становить собою тип 

співвідношень трьох видів мотивації: внутрішньої мотивації (ВМ), внутрішньої 

позитивної мотивації (ВПМ) та зовнішньої негативної мотивації (ЗНМ). 

Згідно з інтерпретацією результатів задоволення педагога обраною 

професією тим вище, чим оптимальніший у нього мотиваційний комплекс: висока 

вага внутрішньої та зовнішньої мотивації та низька – зовнішньої негативної 

мотивації. До найкращих (оптимальних) мотиваційних комплексів належать такі 

типи поєднань: ВМ>ВПМ>ЗНМ та ВМ=ВПМ>ЗНМ» [228, с. 417]. 

Аналіз результатів проведеного анкетування за означеним критерієм 

показав, що у магістрантів переважає середній (8 % КГ і 7,5 % ЕГ) і низький рівні 

(9,9 % КГ і 15 % ЕГ) оптимального мотиваційного комплексу до професійно-
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педагогічної діяльності. Високий рівень за вказаним вище показником мають 

4,3 % магістрантів КГ, 2,5 % досліджуваних ЕГ (таблиця 3.1.2). 

Діагностика другого показника професійно-мотиваційного критерію 

готовності (спрямованість на оволодіння педагогічними знаннями та вміннями, 

необхідними для здійснення професійно-педагогічної діяльності) здійснювалася за 

допомогою методики Є. Ільїна та Н. Курдякової [89] (додаток Д). Магістрантам 

пропонувалося відповісти на 12 питань-стверджень із варіантами відповідей. Про 

ступінь мотивації на набуття знань свідчила сума балів (від 0 до 12), яку 

магістранти отримали після виконання завдання. Матрицею оцінювання слугувала 

шкала, яка відповідала низькому рівню – 1–4 бали, середньому – 5–8 балів та 

високому – 9–12 балів. 

Отримані за допомогою цієї методики результати свідчать про те, що серед 

магістрантів високий рівень спрямованості оволодіння педагогічними знаннями та 

вміннями, необхідними для здійснення професійно-педагогічної діяльності має 

лише 4,3 % КГ та 6,3 % ЕГ, середній – 17,3 % та 20 %. Відповідно низький рівень 

в КГ становить – 19,1 % ; ЕГ – 18,8 %. 

З метою виявлення рівня сформованості у магістрантів потреби у 

професійно-педагогічній діяльності в закладі вищої аграрної освіти, аграрному 

ліцеї/коледжі, центрах аграрного дорадництва було проведено опитування за 

розробленою нами анкетою (додаток Ж). Оброблення отриманих даних на основі 

відповідей на запитання анкети проводилось на основі визначення К – коефіцієнта 

рівня готовності майбутніх педагогів у мотиваційній сфері [253]. 

 

𝑘1 =
𝑚1 +

1 

2
𝑝1

𝑄1
 

 

k1 = , де k1 – коефіцієнт рівня готовності майбутніх педагогів у мотиваційній 

сфері;  
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Q1 – загальна кількість запитань в анкеті;  

m1 – кількість позитивних відповідей в анкеті; 

p1 – кількість часткових відповідей в анкеті; 

Q1 = m1 + n1 + p1, де n1 – кількість негативних відповідей в анкеті. 

Загальна шкала оцінювання за даним критерієм знаходиться в межах від 0 до 

1. Відповідно вона має такий вигляд:  

0,67 ≤ К ≤ 1 – високий рівень; 

 0,34< К <0,66 – середній рівень;  

 0 ≤ К ≤ 0,33 – низький рівень. 

За результатами анкетування виявлено, що значна частина магістрантів з 

середнім рівнем сформованості потреби у професійно-педагогічній діяльності в 

навчальних закладах аграрного профілю (17,9 % КГ та 18,8 % ЕГ), хотіли б у 

межах практики (виробничої, дослідницької) виконувати функцію асистента 

наставника/педагога/викладача кафедри/лабораторії. Їх приваблює професійно-

педагогічна діяльність, оскільки підготовка висококваліфікованих фахівців-

аграрників залежить від викладачів закладів вищої аграрної освіти та якості їх 

професійно-педагогічної діяльності. Низький рівень виявлено у 14,2 % КГ та 6,3 % 

ЕГ, відповідно високий рівень проявили 4,9 % контрольної та 5 % 

експериментальної груп. 

Вимірювання когнітивно-змістового критерію сформованості готовності 

агрономів-дослідників до професійно-педагогічної проводили за допомогою 

розробленого інтегрованого педагогічного тесту для визначення 

загальнотеоретичних, методичних та технологічних знань (додаток К). У процесі 

діагностування магістрантам пропонувалося обрати одну правильну відповідь. 

Нормування результатів тестування відбувалося за допомогою коефіцієнта 

засвоєння Кз, що обчислюється за формулою:  

Кз = A: P, де 

А – правильні операції студентів, 
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Р – кількість операцій, необхідних для виконання тесту. 

Тест вважається виконаним успішно, якщо Кз > 0,7. Відповідно, якість 

виконання тесту нижче, ніж на 70 % є незадовільною.  

Прийнявши 100 % за 1 (одиницю), то результат в 90 % можна визначити, як 

0,9, 80 % – як 0,8, 70 % – як 0,7 [199, с. 83]. 

Результати опрацювання тестів за показниками когнітивно-змістового 

критерію готовності магістрантів до здійснення професійно-педагогічної 

діяльності засвідчили, що магістранти мали проблеми щодо знань 

закономірностей навчання і розвитку фахівців аграрного профілю в умовах 

професійної освіти (КГ 14,8 %, ЕГ 10,6 %); не могли чітко визначити значення 

психолого-педагогічних основ інтеграції зміст агрономічних і педагогічних 

дисциплін (КГ 6,8 %, ЕГ 8,8 %). 1,9 % магістрантів КГ та 3,1 % ЕГ мали 

фрагментарні знання законів, принципів професійної педагогіки і психології та не 

могли вільно оперувати професійно-педагогічними поняттями. Були відсутні 

системні знання щодо особистісно-орієнтованих форм, методів організації 

педагогічної навчально-пізнавальної і дослідницької діяльності (КГ 13 %; 

ЕГ 14,4 %). Магістранти не орієнтувалися у питаннях методики викладання 

фахових дисциплін (КГ 13,6 %, ЕГ 12,5 %); не могли чітко визначити значення 

інноваційних педагогічних технологій в процесі вивчення фахових дисциплін (КГ 

19,8 %, ЕГ 21,9 %) та допускали помилки щодо знань про доцільність й 

оптимальні умови використання різних технологій навчання і виховання фахівців 

аграрної галузі в умовах ступеневої освіти (КГ 24,1 %, ЕГ 19,4 %). Лише 1,9 % 

магістранти КГ та 6,3 % ЕГ частково орієнтувалися в сутності і особливостях 

педагогічних технологій як засобу забезпечення компетентних, 

конкурентоспроможних фахівців аграрної галузі.  

Узагальнений аналіз отриманих даних свідчить, що істотних відмінностей у 

кількісній і якісній диференціації магістрантів контрольної та експериментальної 

груп за показниками когнітивно-змістового критерію готовності не виявлено: 
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низький рівень в КГ становить 39,51 %; ЕК – 45 %, середній – КГ 52,47 %; ЕГ 

42,50 %; високий – КГ 8,02 %; ЕГ 12,50 % (таблиця 3.1.2).  

Фактичні відомості за показниками операційно-діяльнісного критерію 

визначалися у процесі здійснення магістрантами моделювання педагогічних 

ситуацій, які були спрямовані на визначення ступеня сформованості гностичних, 

організаторських, комунікативних та імпровізаційно-педагогічних умінь. Для 

забезпечення результативності роботи було розроблено індивідуальні картки, які 

вміщували б практичних завдань відповідно до груп практичних умінь 

(додаток Л). 

Результати виконання індивідуальних завдань дав підстави зазначити, що 

магістранти у загальному показали недостатньо високий рівень сформованості 

практичних умінь, відповідно переважає низький – 41,98 % КГ; 44,38 % ЕГ та 

середній – 38,72 % КГ; 42,50 % ЕГ рівні. Тільки 5,56 % КГ та 4,38 % ЕГ показали 

високий рівень, що підтвердило необхідність проведення відповідної роботи з їх 

формування та розвитку. 

З метою з’ясування рівня сформованості першого показника особистісно-

рефлексивного критерію (здатність до професійно-педагогічної самоосвіти і 

саморозвитку) за розробленою анкетою було проведено опитування (додаток М). 

Аналізуючи результати анкетування, варто констатувати, що 7,4 % магістрантів 

КГ та 5,0 % ЕГ підтвердили позицію щодо усвідомлення особистісної та 

професійної значущості самоосвіти і саморозвитку для ефективного здійснення 

професійно-педагогічної діяльності в закладах вищої аграрної освіти, аграрних 

ліцеях, коледжах, центрах аграрного дорадництва. 7,4 % респондентів КГ і 8,8 % 

ЕГ вагалися із відповідями щодо бажання розширити межі професійно-

педагогічної підготовки та ґрунтовно ознайомитися з основами професійної 

педагогіки, психології, педагогічної майстерності.  

На основі аналізу узагальнених даних анкети за означеним показником 

зазначимо, що у магістрантів і контрольної, і експериментальної груп переважає 
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середній ( 7,4 % КГ і 5 % ЕГ) і низький рівні (7,4 % КГ і 8,8 % ЕГ) потреби в 

професійно-педагогічному саморозвитку і самоосвіті. Високий рівень за вказаним 

вище показником мають 1,2 % магістрантів КГ, 0,6 % досліджуваних – ЕГ. 

Отримання даних за показниками (прагнення до професійного 

самоствердження; навички самооцінки результатів своєї професійно-педагогічної 

діяльності, з метою подальшої її самовдосконалення) здійснювалося за допомогою 

розробленої картки педагогічного дослідження сформованості у магістрантів 

навичок самооцінки професійно-педагогічної діяльності (додаток Н). 

Магістрантам пропонувалося з 20 положень картки оцінити власні навички та 

особистісно-професійні якості за 5 бальною шкалою, яка відповідала рівням:  

– високий (В) = 5 балів;  

– середній (С) = 3 бали;  

– низький (Н) = 1 бал. 

Одержані в процесі діагностування дані переконують, що більшість 

респондентів оцінюють свою готовність за даними показниками на середньому 

(9,3 %, 21,6 %, – КГ, 13,8 %, 23,8 % – ЕГ) та низькому (23,5 %, 25,3 % – КГ, 

16,9 %, 27,5 % – ЕГ) рівнях. Високий рівень означеного показника проявили лише 

1,9 %, 2,5 % КГ та ЕГ – 1,3 %,2,5 %. 

Узагальнені результати діагностики рівня готовності магістрантів КГ і ЕГ до 

професійно-педагогічної діяльності показав, що відмінність показників 

контрольної та експериментальної груп на усіх рівнях є несуттєвою, оскільки 

лише у 8,02 % магістрантів КГ та 10 % магістрантів ЕГ був високий рівень. 

46,91 % магістрантів КГ та 44,38 % ЕГ продемонстрували середній рівень 

готовності до професійно-педагогічної діяльності; 45,06 % магістрантів КГ та 

45,63 % ЕГ – низький рівень (рис. 3.1.2). 

Отже, результати проведеного дослідження засвідчили, що стан професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників до професійно-педагогічної 

діяльності в аграрних університетах не відповідає сучасним освітнім потребам. 
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Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «магістр» мають право 

здійснювати професійно-педагогічну діяльність, яка спрямована на якісну 

підготовку фахівців агропромислового комплексу. Однак ця проблема, як правило, 

не отримує належної уваги. 

 

 

Таблиця 3.1.2 

Рівні готовності агрономів-дослідників до здійснення професійно-

педагогічної діяльності у контрольних та експериментальних групах на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Крите-

рій 

Показни-

ки 

ЕГ (n = 160 осіб) КГ (n = 162 осіб) 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

П
р

о
ф

ес
ій

н
о

-м
о

ти
в
ац

ій
н

и
й

 

1 

показник 

4 12 24 7 13 16 

2,5% 7,5% 15,0% 4,3% 8,0% 9,9% 

2 

показник 

10 32 30 7 28 31 

6,3% 20,0% 18,8% 4,3% 17,3% 19,1% 

3 

показник 

8 30 10 8 29 23 

5,0% 18,8% 6,3% 4,9% 17,9% 14,2% 

Всього 
22 74 64 22 70 70 

13,75% 46,25% 40,00% 13,58% 43,21% 43,21% 

 

1 

показник 

5 17 14 3 24 11 

3,1% 10,6% 8,8% 1,9% 14,8% 6,8% 
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Продовж.табл. 3.1.2 
 

К
о

гн
іт

и
в
н

о
-з

м
іс

то
в
и

й
 2 

показник 

5 20 23 3 22 21 

3,1% 12,5% 14,4% 1,9% 13,6% 13,0% 

3 

показник 

10 31 35 7 39 32 

6,3% 19,4% 21,9% 4,3% 24,1% 19,8% 

Всього 
20 68 72 13 85 64 

12,50% 42,50% 45,00% 8,02% 52,47% 39,51% 

О
п

ер
ац

ій
н

о
-д

ія
л
ьн

іс
н

и
й

 

1 

показник 

4 29 20 2 31 19 

2,5% 18,1% 12,5% 1,2% 19,1% 11,7% 

2 

показник 

6 35 42 5 38 36 

3,8% 21,9% 26,3% 3,1% 23,5% 22,2% 

3 

показник 

3 12 9 1 17 13 

1,9% 7,5% 5,6% 0,6% 10,5% 8,0% 

Всього 
13 76 71 8 86 68 

8,13% 47,50% 44,38% 4,94% 53,09% 41,98% 

О
со

б
и

ст
іс

н
о

-р
еф

л
ек

с
и

в
н

и
й

 

1 

показник 

1 8 14 2 12 12 

0,6% 5,0% 8,8% 1,2% 7,4% 7,4% 

2 

показник 

2 22 27 3 15 38 

1,3% 13,8% 16,9% 1,9% 9,3% 23,5% 

3 

показник 

4 38 44 4 35 41 

2,5% 23,8% 27,5% 2,5% 21,6% 25,3% 

Всього 
7 68 85 9 62 91 

4,38% 42,50% 53,13% 5,56% 38,27% 56,17% 

Всього у 

середньому 

16 71 73 13 76 73 

10,00% 44,38% 45,63% 8,02% 46,91% 45,06% 
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Наведені дані пояснюються неврахуванням у магістерській програмі 

професійної підготовки агрономів-дослідників детальної педагогічної складової, 

водночас як на практиці фахівці вказаної спеціалізації є потенційним резервом 

науково-педагогічних кадрів закладів вищої аграрної освіти; у практичній 

складовій професійної діяльності агрономів-дослідників, що орієнтована на 

організацію вирощування, переробку сільгосппродукції, фахівці повинні вміти 

організовувати навчання на виробництві, проте відсутність педагогічно 

орієнтованих дисциплін піддає сумніву готовність фахівців до такого виду 

діяльності. Нові підходи до професійно-педагогічної підготовки полягають у 

забезпеченні агрономів-дослідників не лише глибокими теоретичними знаннями 

та практичними уміння з фахових дисциплін, а й професійно-педагогічними, що 

забезпечить їм здатність працювати в закладі вищої аграрної освіти, аграрному 

ліцеї/коледжі, центрах аграрного дорадництва. 

Після проведення констатувального етапу експерименту нами була 

сформульована статистична гіпотеза Н0: генеральні сукупності, з яких реалізовані 

вибірки, однакові (або обидві вибірки здійснені з однієї генеральної сукупності) і 

їм відповідають однакові функції розподілення. Альтернативна гіпотеза Н1 

стверджує, що вибірки неоднорідні.  

Для перевірки правильності гіпотези Н0 ефективно використати критерій 

узгодження Пірсона χ
2
 в якості критерія однорідності 179. 

На основі двох рядів спостережень вказаних ознак, кожний ряд було розбито 

на групи згідно показникам цих ознак. Згрупований ряд мав вигляд: 

n1: m1m2 … mi … mr 

n2: l1l2 … li … lr  

де mi і li– число вибіркових значень в і-й групі відповідно для першого і 

другого спостережень. Відповідно статистичний критерій задля перевірки 

правильності нульової гіпотези мав вигляд: 
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𝜒2 = 𝑛1𝑛2  
 
𝑚 𝑖

𝑛1
−

𝑙𝑖

𝑛2
 

2

𝑚𝑖 + 𝑙𝑖
,

𝑟

𝑖=1

 

 

і у випадку правильності нульової гіпотези при n → ∞ він мав граничний 

розподіл χ
2

r – 1з r – 1 ступенями вільності. Критичними точками, що відповідають 

рівню значущості , були точки χ
2

, r – 1, і перевірка гіпотези проводиться за 

загальною схемою: 

 якщо χ
2
< χ

2
, r – 1 , то нульова гіпотеза приймається; 

 якщо χ
2
 ≥ χ

2
, r – 1 , то нульова гіпотеза відхиляється. 

Оцінювання студентів здійснювалось за чотирма критеріями: професійно-

мотиваційним, когнітивно-змістовим, операційно-діяльнісним і особистісно-

рефлексивним.  

Для перевірки правильності гіпотези Н0 160 осіб експериментальної та 162 

особи контрольної груп були розподілені в статистичний ряд за трьома 

показниками кожного критерію. 

 

Таблиця 3.1.3 

Середні показники всіх критеріїв експериментальної та контрольної 

груп магістрантів на констатувальному етапі експерименту 

 
Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

ЕГ 3,5 5,8 6,3 16,5 27,2 27,7 18 30,5 24,5 

КГ 3,5 4,5 5 20 25,8 30 14,5 31,5 27,2 

 

 

Цей дискретний статистичний розподіл вибірки можна зобразити графічно у 

вигляді діаграми.  
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Рис.3.1.2. Діаграма середніх показників чотирьох критеріїв 

експериментальної та контрольної груп студентів на констатувальному етапі 

експерименту 

 

Статистичний критерій χ
2
 на рівні значущості α = 0,05, обчислювався за 

формулою: 

𝜒2 = 𝑛1𝑛2  
 
𝑚 𝑖

𝑛1
−

𝑙𝑖

𝑛2
 

2

𝑚𝑖 + 𝑙𝑖
,

𝑟

𝑖=1

 

 

де n1 – загальна кількість студентів експериментальної групи (160 ос.);  

n2 – загальна кількість студентів контрольної групи (162 ос.);  

mi– середній показник кількості студентів експериментальної групи (ЕГ) за 

чотирма критеріями; 

li– середній показник кількості студентів експериментальної групи (ЕГ) за 

чотирма критеріями. 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень

3,5
5,8 6,3

16,5

27,2 27,7

18

30,5

24,5

3,5 4,5 5

20

25,8

30

14,5

31,5

27,2

ЕГ КГ
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𝜒2 = 160 ∙ 162 ∙ [ 
 

3,5

160
−

3,5

162
 

2

3,5 + 3,5
+
 

5,8

160
−

4,5

162
 

2

5,8 + 4,5
+

 
6,3

160
−

5

162
 

2

6,3 + 5
+

 
16,5

160
−

20

162
 

2

16,5 + 20
 

 

+
 

27,2

160
−

25,8

162
 

2

27,2 + 25,8
+

 
27,7

160
−

30

162
 

2

27,7 + 30
+

 
18

160
−

14,5

162
 

2

18 + 14,5
+

 
30,5

160
−

31,5

162
 

2

30,5 + 31,5
+
 

24,5

160
−

27,2

162
 

2

24,5 + 27,2
]

≈ 1,3.  

Згідно таблиці «Критичні точки розподілу 𝜒2» при числі ступенів свободи r 

– 1= 9 – 1 = 8 і рівні значущості 0,05, критична точка 𝜒0,05;8
2 = 15,5. 

1,3 < 15,5 ⇒ 𝜒2 < 𝜒0,05;8
2  

Під час дослідження двовимірного статистичного розподілу вибірки 

(таблиця 3.1.3) ми зможемо підтвердити зв’язок між ознаками X (ЕГ) і Y (КГ). За 

допомогою вибіркового коефіцієнта кореляції було розглянуто тісноту 

кореляційного зв’язку між ЕГ і КГ магістрантів на початковому етапі 

експерименту 292. 

Вибіркова характеристика r мала вигляд: 

 

𝑟 =
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )(𝑦𝑖 − 𝑦 )𝑛
𝑖=1

  (𝑥𝑖 − 𝑥 )2  (𝑦𝑖 − 𝑦 )2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 .  

 

Вибірковий коефіцієнт кореляції набував будь-яких значень в межах від – 1 

до + 1. Він збігався до теоретичного коефіцієнту кореляції відповідних 

випадкових величин. За абсолютною величиною і знаком коефіцієнту було 

прослідковано ступінь залежності (слабка чи сильна) та про її характер (додатній 

чи від’ємний) 69. Для знаходження вибіркового коефіцієнту кореляції було 

проведено відповідні розрахунки. 

Обчислимо значення 𝑥𝑖 і 𝑦𝑖  при n = 9. 
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𝑥 =
3,5 + 5,8 + 6,3 + 16,5 + 27,2 + 27,7 + 18 + 30,5 + 24,5

9
≈ 17,8; 

𝑦 =
3,5 + 4,5 + 5 + 20 + 25,8 + 30 + 14,5 + 31,5 + 27,2

9
= 18. 

  𝑥𝑖 − 𝑥   𝑦𝑖 − 𝑦  

𝑛

𝑖=1

=  3,5 − 17,8  3,5 − 18 +  5,8 − 17,8  4,5 − 18 + 

 6,3 − 17,8  5 − 18 +  16,5 − 17,8  20 − 18 +  27,2 − 17,8  25,8 − 18 + 
 27,7 − 17,8  30 − 18 +  18 − 17,8  14,5 − 18 +  30,5 − 17,8  31,5 − 18  

+(24,5 − 17,8)(27,2 − 18) = 940,76; 

  𝑥𝑖 − 𝑥  2 =  3,5 − 17,8 2 +  5,8 − 17,8 2 +  6,3 − 17,8 2 +  16,5 − 17,8 2

𝑛

𝑖=1

 

+ 27,2 − 17,8 2 +  27,7 − 17,8 2 +  18 − 17,8 2 +  30,5 − 17,8 2 + 
 24,5 − 17,8 2 ≈ 875,02; 

 (𝑦𝑖 − 𝑦 )2 =  3,5 − 18 2 +  4,5 − 18 2 +

𝑛

𝑖=1

 5 − 18 2 +  20 − 18 2 + 

 25,8 − 18 2 +  30 − 18 2 +  14,5 − 18 2 +  31,5 − 18 2 +  27,2 − 18 2 ≈
1049,48. 

𝑟 =
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )(𝑦𝑖 − 𝑦 )𝑛
𝑖=1

  (𝑥𝑖 − 𝑥 )2  (𝑦𝑖 − 𝑦 )2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

=
940,76

 875,02 ∙ 1049,48
≈ 0,98. 

 

Отримані результати дають можливість стверджувати, що кореляційний 

зв’язок між експериментальною і контрольної груп є достатньо щільний, прямий, 

а отримані дані на етапі констатувального етапу експерименту зумовили 

необхідність пошуку розроблення змісту, форм, методів і прийомів до підготовки 

агрономів-дослідників до професійно-педагогічної діяльності в аграрних 

університетах.  

 

 

3.2. Етапи та методика проведення формувального експерименту 

 

З метою експериментальної перевірки ефективності моделі професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах було 



146 

проведено формувальний експеримент, на етапі якого навчання в 

експериментальних групах здійснювалося відповідно до визначених умов, а в 

контрольній групі навчання – за традиційною формою підготовки. 

Щодо викладачів, навчального закладу як учасників експерименту, то 

експериментальна ситуація (наприклад, доповнення змісту дисциплін новою 

пізнавальною інформацією, добору форм, методів, прийомів викладання та 

навчально-виховної роботи) створювалася експериментатором відкрито та 

реалізовувалась педагогами, в результаті чого вони ставали активними суб’єктами 

професійно-педагогічної підготовки.  

Формувальна дослідно-експериментальна робота охоплювала ціле-

мотиваційний, професійно-орієнтований та оцінно-результативний етапи, які 

було визначено на основі доцільності визначених педагогічних умов: формування 

мотивації й спрямованості студентів до здійснення професійно-педагогічної 

діяльності; проектування змісту навчальних дисциплін професійно-педагогічної 

підготовки в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу; 

функціонування школи молодого викладача закладу вищої аграрної освіти, що 

забезпечувало системність підготовки агрономів-дослідників до професійно-

педагогічної діяльності.  

Ціле-мотиваційний етап спрямовувався на забезпечення умов щодо 

формування позитивного ставлення до професійно-педагогічної діяльності, на 

активізацію потреби магістрантів до оволодіння професійними знаннями, щоб 

ефективно здійснювати означену діяльність в аграрних університетах. З цією 

метою зміст дисциплін гуманітарної та професійної й практичної підготовки було 

доповнено пізнавальною інформацією з професійної педагогіки і психології. 

У процесі вивчення підтеми «Соціально-психологічна характеристика 

особистості викладача» дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» було 

виокремлено окрему самостійну підтему «Тьютор як новий вид у системі аграрної 

вищої освіти». Увага магістрантів акцентувалася на ознайомленні з поняттями 

http://teach.btsau.net.ua/mod/page/view.php?id=6180
http://teach.btsau.net.ua/mod/page/view.php?id=6180
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«тьютор», «тьюторська діяльність аргарного профілю», «викладач-консультант 

аграрного профілю» та дізнавалися про те, що тьютор – це особа, яка 

супроводжує, підтримує процес самоосвіти, індивідуальний освітній пошук, яка 

здійснює підтримку розробки та реалізації індивідуальних освітніх проектів і 

програм; тьютор – не той, хто вміє навчати, як вчитися – він вміє навчитися і пере-

дає свій досвід самоосвіти тому, хто теж перебуває в процесі самоосвіти. 

У контексті цієї теми було здійснено порівняльний аналіз відмінних ознак 

діяльності викладача та тьютора закладу вищої аграрної освіти. У ході 

опрацювання пізнавальної інформації, вільного спілкування, висловлення думок 

агрономи-дослідники як майбутні викладачі аграрного закладу самостійно 

доходили висновку, що тьютор і викладач – поняття не взаємозамінні, оскільки 

викладач бере участь у процесі навчання, а тьютор – у процесі самоосвіти; 

викладач управляє процесом навчання, а тьютор супроводжує, підтримує і 

полегшує цей процес; викладач відповідає за передавання знань, а тьютор бере 

участь у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії та відповідальний за 

набуття знання; викладач своїй діяльності опирається на закони, принципи, 

методики навчання, а тьютор – на рефлекси досвіду самоосвіти. 

У ході вивчення підтеми «Правові засади організації навчально-виховного 

процесу» було включено питання «Правові основи професійної освіти». Це 

дозволило сформувати в магістрантів знання про положення Закону України «Про 

вищу освіту», а також про інші закони, що визначають освітню політику держави 

та основні принципи професійної освіти, що сприяло формуванню правової 

культури агрономів-дослідників як майбутніх викладачів закладу вищої аграрної 

освіти майбутнього фахівця, їх громадянської позиції, вихованню свідомого 

громадянина. 

Окремими питаннями розглядалися нормативно-правові акти, що регулюють 

викладацьку діяльність: галузеві стандарти вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні 

характеристики, освітньо-професійні програми, програми нормативних дисциплін, 
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засоби діагностики якості освіти). При цьому акцентувалася увага магістрантів на 

тому, що відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за 

спеціальністю 201 «Агрономія» кваліфікації 2213.1 «Агроном-дослідник» 

зазначено, що випускники закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, що 

навчались за ОКР «Магістр», отримують всебічну і глибоку теоретичну 

підготовку на сучасному рівні розвитку агрономічної науки. Вони здатні після 

набуття необхідного практичного досвіду вирішувати всі агрономічні завдання 

сільськогосподарського виробництва, бути науково-педагогічними працівниками 

у закладах вищої освіти, займатися науково-дослідною роботою, отже, вони мають 

право у майбутньому здійснювати професійну-педагогічну діяльність. 

Змістова наповненість суміжної дисципліни «Психологія і педагогіка» 

передбачала включення таких питань: «Управління освітнім процесом у вищій 

школі», «Феномен конфлікту у педагогічному колективі», «Психологія 

спілкування в освітньому процесі закладу вищої освіти». Метою викладання цих 

тем було надання знань магістрантам як майбутнім викладачам про сутність 

поняття педагогічного конфлікту як найгостріший спосіб розвитку і подолання 

значущих суперечностей, що виникають у взаємодії учасників педагогічного 

процесу (викладачів, студентів, адміністрації), який зазвичай супроводжується 

негативними емоціями та потребує розв’язання і гармонізації; особливості їх 

протікання, типи конфліктів у педагогічній діяльності. У ході занять магістрантам 

пропонувалося сформувати власну думку щодо ролі викладача як посередника у 

конфліктних ситуаціях. Виявлення в їх судженнях ініціативності, суб’єктивності, 

нешаблонності свідчило, що проблема стала для них предметом переживання, що 

не могло не позначитися на засвоєнні теми. Водночас діалогічна форма 

викладання інформаційного матеріалу, звернення до аудиторії з питаннями з 

урахуванням їхньої власної позиції і життєвого досвіду сприяла залученню 

магістрантів до активної навчальної взаємодії.  
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На заняттях з дисципліни професійної та практичної підготовки 

«Інформаційні технології» до змісту навчального матеріалу було введено поняття 

«педагогічна інформатика» в рамках якої розглядають процеси виховання, 

навчання і розвитку особистості людини на основі широкого використання 

інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерно-орієнтованих освітніх 

середовищ. У ході вивчення теми магістранти дізнавалися про інформаційну 

безпеку навчально-пізнавальної діяльності та інтелектуального розвитку студентів 

в умовах інформатизації навчання; про педагогічно-доцільне використання в 

освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і 

інформаційних ресурсів Інтернету. 

З цією метою було включено питання дискусійного характеру, наприклад: 

«Чи пов’язані між собою галузі знань інформатики і педагогіки?», «Чи пов’язані 

завдання педагогіки на сучасному етапі реформування вищої аграрної освіти з 

новими загальноцивілізаційними процесами, найхарактернішим серед яких є 

глобалізація з динамічним розвитком комунікативних засобів і технологій 

(інформатизацією)?». Це сприяло оволодінню магістрантами новими 

інтегративними знаннями, усвідомленню що, крім професійних знань та умінь, 

агрономи-дослідники як майбутні викладачі повинні вміти проектування 

комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання фахових дисциплін в 

умовах інформатизації освітнього процесу аграрного університету.  

У процесі вивчення означеної теми магістрантам було запропоновано 

розробити груповий проект-презентацію на одну із запропонованих тем: 

«Інформатика та аграрна освіта», «Аграрно-педагогічна інформатика», 

«Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та 

електронних засобів навчання у процесі навчання фахових дисциплін» тощо.  

У ході вивчення означеної теми було розглянуто такі питання, як: 

«Інформаційна культура педагога закладу вищої аграрної освіти», «Інформаційна 

культура педагога як компонент його загальної культури», «Інформаційна 
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грамотність – складова інформаційної культури викладача закладу вищої освіти». 

Лекційний матеріал передбачав обговорення магістрантами прослуханої 

інформації, що спонукало їх не лише до уважного сприймання інформації, але й 

до його аналізу, висловлення власної думки.  

На професійно-орієнтованому етапі формувального експерименту 

відбувався процес формування знань (загальнотеоретичних, психолого-

педагогічних, методичних, технологічних) та умінь (організаторських, 

дослідницьких комунікативних, імпровізаційно-педагогічних), необхідних для 

успішного здійснення професійно-педагогічної діяльності у ході постійно діючого 

навчально-методичного семінару «Школа молодого вчителя» та практикуму 

професійно-педагогічної підготовки магістрантів як складової означеного 

семінару.  

Навчально-методичний семінар «Школа молодого викладача» і практикум 

розрахований на 60 годин (лекційних – 26 год., практичних – 10 год., самостійної 

індивідуальної роботи – 24 год.) (додаток Р ). 

Дидактичними принципами відбору та структурування змісту навчально-

методичного семінару визначені такі: науковість, системність, зв'язок теорії з 

практикою, індивідуалізація та диференціація та ін. Зміст розкривається в п’ятьох 

узагальнених темах науково-методичного семінару: 1.1. «Педагогічний процес у 

закладі вищої аграрної освіти»; 1.2. «Психолого-педагогічні основи підготовки 

фахівців аграрного профілю; 1.3. «Сучасні технології навчання у закладі вищої 

аграрної освіти»; 1.4. «Науково-педагогічні дослідження у системі вищої аграрної 

освіти»; 1.5. «Педагогічна майстерність викладача закладу вищої аграрної освіти». 

Логічна послідовність тем змістових модулів навчально-методичного 

семінару відображає динаміку підготовки агрономів-дослідників до професійно-

педагогічної діяльності, їхнього професійного й особистісного зростання та 

формування готовності до здійснення означеної діяльності. 
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Метою викладання матеріалу з теми «Педагогічний процес у закладі вищої 

аграрної освіти», було надання магістрантам знань щодо сутності професійної 

педагогіки, її змісту, мети, завдань, форм, методів (за Ю. Бабанським); 

закономірностей та принципів педагогічного процесу у сучасному закладі вищої 

аграрної освіти та залежності означеного процесу від науково-технічного прогресу 

країни. Акцентувалася увага на важливості отримання специфічних знань, умінь і 

навичок фахівців, що проходять професійно-педагогічну підготовку в закладах 

непедагогічного профілю. Порівняно з фахівцями народного господарства 

(наприклад, агрономами, фахівцями садово-паркового господарства та ін.) 

педагоги професійної освіти (наприклад, будівельники-педагоги, агрономи-

педагоги та ін.) повинні обов’язково мати професійні навички та уміти передавати 

їх майбутнім робітникам. Відповідно весь теоретичний матеріал усвідомлювався 

магістрантами як необхідна теоретико-практична основа для здійснення ними 

професійно-педагогічної діяльності. 

Формуванню уявлення у магістрантів про професію викладача 

непедагогічного закладу, становлення її ціннісних орієнтирів, формування 

інтересу до професійно-педагогічної діяльності, відбувалося під час вивчення 

наступних тем: «Педагогічна освіта магістрантів закладів вищої освіти 

непедагогічного профілю», «Зміст педагогічної освіти магістрантів закладів вищої 

освіти непедагогічного профілю» тощо. Зміст означених тем ґрунтувався на тому, 

що сьогодні кардинально змінюється розуміння сутності педагогічної освіти, що 

приходить на зміну вузького її розуміння, усвідомленні значення «педагогічного 

компоненту професійної освіти, оскільки у більшості випадків і інженер, і 

менеджер, і вчений, і політик, і працівник соціальної сфери, і будь-який спеціаліст 

у майбутньому – керівник колективу, учасник інтенсивних людських комунікацій, 

де йому буде необхідно не лише педагогічна грамотність, але й педагогічна 

компетентність у питаннях впливу на свідомість і поведінку оточення» [84, с. 88].  
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Заняття з цієї теми проводилося у формі лекції-прес-конференції, основним 

завданням якої була активізація у магістрантів критичного мислення, формування 

інтересу до педагогічного фаху, пробудження прагнення до здійснення 

професійно-педагогічної діяльності. 

У темі «Історичні аспекти професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників» давалася загальна характеристика становлення та розвитку аграрної 

освіти, розкривалися основні підходи щодо професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників у межах дореформеного (1790–1861 рр.), дореволюційного 

(1862–1917 рр.), колективізації (1918–1945 рр.), планового господарства (1946–

1990 рр.) та модернізаційного (1991 р. – до сьогодні) етапів; обґрунтовувалась 

доцільність створення широкої мережі сільськогосподарських навчальних закладів 

та відповідної роботи щодо підготовки педагогічних кадрів для успішної реалізації 

завдань сільськогосподарської освіти. 

Окремим питанням розглядалася значущість педагогічного компоненту в 

підготовці викладачів аграрних дисциплін. Заняття з цієї теми проводилося у 

формі лекції-бесіди, яка спрямовувалася на формування у магістрантів 

педагогічного світобачення, посилення їхньої уваги на тому, що на сучасному 

етапі реформування аграрної освіти, від рівня та якості підготовки фахівців яких 

залежить розвиток аграрного сектору економіки України. Відповідно виникає 

потреба у підготовці працівника «нового типу», який матиме глибокі професійні 

знання, здатен до агрономічної та соціальної творчості, самовдосконалення, має 

бути професійно і соціально мобільним фахівцем. 

У ході опрацювання пізнавальної інформації, вільного спілкування, 

висловлювання думок магістранти самостійно доходили до висновку, що від 

якості професійно-педагогічної діяльності викладачів закладів вищої аграрної 

освіти визначальною мірою залежить підготовка висококваліфікованих фахівців-

аграрників.  
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У контексті означеної теми також розглядалися питання щодо розвитку 

дорадництва та діяльності дорадчих служб в Україні як з найбільш важливих 

інструментів підтримки та розвитку аграрної сфери економіки країни, підвищення 

ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва. При цьому 

увага агрономів-дослідників як майбутніх викладачів акцентувалася на важливості 

того, що у контексті Болонської угоди для повноцінного функціонування закладу 

вищої освіти, підготовки висококваліфікованих фахівців, розвитку аграрної науки 

необхідне поєднання трьох складових: освіти, науки і дорадництва. 

У процесі розкриття теми «Психолого-педагогічні основи підготовки 

фахівців аграрного профілю» були введені такі поняття, як: «психопедагогіка», 

«психопедагогіка викладацької дії», що дало змогу залучити магістрантів до 

ознайомлення з психолого-педагогічними основами професійно-педагогічної 

діяльності.  

Проведення лекційного заняття з теми відбувалося у традиційній і 

нетрадиційній формах. У ході традиційної лекції магістранти набували знань про 

педагогічну психологію як комплексну сферу знання, що зайняла певне місце між 

психологією й педагогікою, стала сферою спільного вивчення взаємозв’язків між 

учінням і вихованням, учінням і різновидами розвитку досвіду підростаючих 

поколінь (за Б. Ананьєвим); основні категорії психопедагогіки (розвиток, 

формування, навчання, виховання); про зв'язок педагогіки і психології у 

педагогічній діяльності.  

Нетрадиційна лекція проводилась у формі диспуту, що передбало залучення 

магістрантів до міжгрупової дискусії, де розв’язувалися такі питання: «Чи 

можливо підготувати компетентнісного фахівця без врахування основ психології і 

педагогіки?», «Чи повинна сучасна педагогіка ґрунтуватися на досягненнях 

психологічної науки?», «Яку роль відіграє психопедагогіка у підготовці фахівців 

аграрного профілю до професійно-педагогічної діяльності?».  
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У ході вирішення поставлених запитань було використання різних видів 

дискусій: спостережної, багаторазової та лімітовану. У ході спостережної дискусії 

група розподілилася на дві частини, де визначена частина магістрантів обговорює 

дискусійне питання, інша – спостерігає. Багаторазова дискусії передбачає роботу 

студентів у мікрогрупах з подальшою дискусією між мікрогрупами. Лімітована 

дискусія передбачала обговорення у групах по 3-5 магістрантів певних 

дидактичних проблем упродовж 5-10 хв. Така дискусійна форма роботи 

забезпечила вміння магістрантів «мислити вголос», дозволило активізувати їхнє 

мислення й пізнавальну активність, сприяла формуванню уміння обґрунтовувати 

власні думки, аргументувати їх. 

Підсумком заняття було колективне обговорення магістрантами дискусійних 

завдань та сприяло усвідомленню ними того, що знання закономірностей 

пізнавальних психічних процесів, динаміки формування знань, умінь і навичок, 

природи мотивації та ін. є підґрунтям будь-якої педагогічної дії (від визначення 

змісту освіти до оцінки результатів освітнього процесу), а у процесі психолого-

педагогічної підготовки формується нове педагогічне мислення викладача, 

ціннісною установкою якого є: перевага індивідуальності над єдиномисленням; 

освітніх інтересів особистості – над стандартною навчальною програмою; 

саморозвитку, самоучіння – над уніфікованим засвоєнням, «передачею» знань. 

У процесі вивчення теми «Сучасні технології навчання в закладі вищої 

аграрної освіти» магістранти знайомилися з найпоширенішими технологія 

навчання такими як: диференційоване навчання, проблемне навчання, ігрові 

технології навчання, інформаційні технології навчання. При цьому з метою 

свідомого сприйняття теоретичного матеріалу магістрантами з означеної теми 

пропонувалося вирішити питання проблемного характеру шляхом залучення всіх 

до обговорення з використанням методу «Коло ідей». Обговорення магістрантами 

таких питань, як: «Які сучасні технології навчання є доцільними при навчанні 

фахівців аграрного профілю з фахових дисциплін?», «Чи сприяє використання 
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сучасних технологій навчання ефективності професійно-педагогічної підготовки 

магістрантів?» тощо – відбувалося у малих групах (з 4-6 осіб) з обраним 

експертом, який фіксував ідеї. Загальний алгоритм дій груп передбачав два етапи: 

на першому – генерування ідей, у процесі якого підтримувалися, заохочувалися та 

бралися до уваги різнопланові ідеї магістрантів; на другому етапі – ретельно 

аналізували кожну зафіксовану ідею та оцінювали її значущість. 

Подальшою була презентація власних відповідей груп, потім складався 

список ідей, на основі якого розглядалася проблема у цілому, що створювало 

умови полілогічного спілкування, вияву інтелектуального фону групової роботи, 

зустрічної активності магістрантів, формуванню активної позиції магістрантів 

щодо професійного зростання як підґрунтя результативності їхньої майбутньої 

професійно-педагогічної діяльності. 

Логічним продовженням вивчення попереднього змістового матеріалу було 

складання магістрантами банку сучасних технологій навчання (назва технології, її 

мети, завдання, зміст, форми роботи і методи та засоби).  

У ході вивчення означеної теми акцентувалася увага на розгляді 

інформаційних технологіях навчання, зокрема технології мультимедійного 

навчання у сучасному закладі вищої аграрної освіти. Студенти ознайомлювалися 

зі специфікою використання мультимедійних засобів у процесі навчання; 

розглядалося поняття «мультимедійний продукт»; визначалися дидактичні умови 

використання мультимедійних засобів навчання; розкривалися психолого-

педагогічні особливості використання мультимедійних засобів навчання в 

освітньому процесі закладу вищої освіти; ознайомлювалися з використанням 

слайдів, презентацій, навчального кіно у системі професійної підготовки фахівців 

агрономічного профілю, з методикою використання сучасних технічних, 

мультимедійних засобів навчання у системі ступеневої аграрної освіти.  

У ході заняття акцентувалася увага на специфіці створення ефективної 

мультимедійної презентації, яка повинна мати такі якості, як: зручна система 
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навігації, що дозволяє легко переміщатись по презентації; використання 

мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів й Інтернету (графічних 

вставок, анімації, звуку тощо); розбиття заняття на невеликі логічно замкнуті 

блоки (слайди); кожний слайд презентації повинен мати заголовок; посилання на 

літературні джерела, електронні бібліотеки та на джерела інформації в мережі 

Інтернету; доступність і швидке завантаження без ускладнення ефектами; список 

літератури до модуля та посилання на сайти Інтернету з тематики модуля. 

Розвиваючи спрямованість, творчу активність та інтерес магістрантів до 

оволодіння знаннями, пропонувалося підготувати доповіді, наприклад, з тем: 

«Мультимедіа та телекомунікаційні технології – нові методичні підходи до 

організації освітнього процесу в системі вищої аграрної освіти», «Педагогічний 

потенціал мультимедійного навчання у сучасному закладі вищої аграрної освіти», 

«Позитивні та негативні сторони інформатизації освіти», «Архітектура 

мультимедіа-систем» тощо. Це спонукало магістрантів до самостійного 

опрацювання педагогічної, психологічної, технічної літератури, до аналізу 

узагальнення та творчого опрацьовування інформаційного матеріалу, за 

допомогою якого готувалися усні повідомлення.  

Підсумком засвоєння магістрантами лекційного матеріалу було проведення 

колоквіуму, в ході якого з’ясувалося, що вони усвідомлюють значення 

мультимедії як навчальної технології, яка завдяки її інтерактивності, гнучкості та 

інтеграції різноманітних видів наочної навчальної інформації, представленої в 

різних формах (текст, звук, графіка, відео, анімація), сприяє інтенсивності подачі і 

засвоєння матеріалу порівняно з традиційними методами навчання.  

Тема «Науково-педагогічні дослідження у системі вищої аграрної освіти» 

передбачала ознайомлення магістрантів з науковим потенціалом цивілізаційного 

поступу людства, основами теорії пізнання, особливостями організації наукової 

роботи; загальними відомостями про методологічні основи наукового пізнання; 

провідні закономірності, проблеми й суперечності розвитку науки; організацією й 
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плануванням науково-дослідної роботи; основними етапами наукового 

дослідження; емпіричними, емпірично-теоритичними й теоретичними методами 

дослідження. Також магістранти мали можливість ознайомитися з роллю 

педагогіки в системі суспільних наук та провідними тенденціями педагогічних 

досліджень у системі сучасної аграрної освіти. Акцентувалася увага на специфіці 

опрацювання та вивчення літературних педагогічних першоджерел, а саме: вміння 

здійснювати науковий огляд систематизованих першоджерел, користуватись 

прийомами швидкого, уповільненого, вибіркового та змішаного читання, засобами 

накопичення матеріалів у процесі критичного аналізу літератури. 

Заняття з цієї теми проводилося у формі лекції-бесіди, яка була призначена 

для того, щоб сформувати у магістрантів усвідомлення того, щоб професійно 

займатися педагогічною діяльністю, майбутні викладачі закладу вищої освіти 

аграрного профілю повинні не лише володіти знаннями з психології, педагогіки та 

фахових методик, але й методами науково-педагогічних досліджень у системі 

освіти. 

Під час вивчення теми «Педагогічна майстерність викладача закладу вищої 

освіти аграрного профілю» з’ясовували питання щодо сутності поняття 

«педагогічна майстерність» з урахуванням поглядів А. Макаренка, 

В. Сухомлинського, І. Зязюна. 

На першому етапі заняття агрономи-дослідників дізнавалися, що 

педагогічна майстерність є комплексом властивостей особистості, що забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. В 

контексті цієї теми також було розглянуто особливості педагогічної майстерності 

викладача, а саме:  

 педагогічна майстерність у структурі особистості як система, здатна до 

самоорганізації, її системотворчим чинником є гуманістична спрямованість; 
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 підвалиною професійної майстерності є професійна компетентність, де 

спрямованість і професійні знання становлять основу високого професіоналізму в 

діяльності; 

 педагогічні здібності забезпечують швидкість самовдосконалення; 

 техніка, що опирається на знання і здібності, дає змогу виявити 

внутрішній потенціал педагога, гармонізуючи структуру педагогічної діяльності. 

Окремим питанням розглядалися елементи педагогічної майстерності. 

Згідно теорією педагогічної майстерності І. Зязюна педагогічна техніка має дві 

групи складників: перша група пов’язана з уміннями педагога керувати своєю 

поведінкою: техніка володіння своїм організмом (мімікою, пантомімікою); 

керування емоціями, настроєм для зняття зайвого психологічного напруження, 

збудження творчого самопочуття; опанування умінням соціальної перцепції 

(техніка керування увагою, уявою); техніка мовлення (керування диханням, 

дикцією, гучністю, темпом мовлення); друга група пов’язана з умінням вплинути 

на особистість і колектив: техніка організації контакту, управління педагогічним 

спілкуванням; техніка навіювання тощо. 

З метою підсилення зацікавленості та сприяння активності магістрантів, у 

зміст даної теми було включено відпрацювання вправ (за І. Зязюном), що 

сприяють розвитку педагогічної техніки, які є запорукою досягнення успіху в 

професійній діяльності.  

Наприклад, при проведенні вправи «Іди-но сюди!» пропонується звернутися 

до студента: «Іди-но сюди!», маючи на меті зробити зауваження; пропонується 

звернутися до студента: «Іди-но сюди!», щоб попросити про допомогу; 

пропонується звернутися до студента: «Іди-но сюди!» для заохочення за гарну 

відповідь з місця і для виклику до дошки. Після спільного обговорення, 

використаного у звертанні, всі учасники мали можливість усвідомити важливість 

роботи над диханням і голосом, що забезпечує виразність мовлення. 
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Вправа «Звуконаслідування» була спрямована на розвиток фонаційного 

дихання. Студенти тренували різні види видиху, відтворюючи різні звуки з 

природи й життя: свист вітру «ссссс…», шум лісу «шшш…», рокіт моторів 

«рррр...». 

Зміст вправи на удосконалення мімічної й пантомімної виразності 

передбачав виконання завдань, зокрема: прослухавши уривки текстів розповідей, 

різних за емоційним забарвленням (веселі, сумні, трагічні), магістрантам 

пропонувалося розробити систему невербальних засобів передавання емоційного 

підтексту розповіді, створення відповідної психологічної атмосфери в аудиторії. У 

підсумку вони аналізували відповідність між змістом розповіді та дібраними 

невербальними засобами його передачі.  

Ефективною формою професійно-педагогічної підготовки магістрантів – 

майбутніх викладачів аграрного університету – було проведення постійно діючого 

науково-методичного семінару у межах функціонування «Школи молодого 

викладача». 

В основу семінару-практикуму професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників покладено моделювання професійно-педагогічної 

діяльності; вирішення навчальних і виховних педагогічних ситуацій з якими 

магістранти можуть зустрітися в майбутній професійно-педагогічній діяльності; 

проведення рольових та ділових ігор, тренінгів, майстер-класів тощо.  

Організація практичних занять з теми «Педагогічні уміння професійно-

педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти» передбачала включення 

магістрантів у квазіпрофесійну діяльності як певний перехідний етап між 

навчальною і професійно-педагогічною діяльністю, яка налаштовувала їх на 

цілепокладання, аналіз та оцінку проблемних педагогічних ситуацій, самооцінку 

та саморефлексію власної професійної активності, конструювання моделей 

взаємодії зі студентами та колегами у професійно-педагогічному контексті. В 

основу квазіпрофесійної діяльності покладено психолого-педагогічні принципи: 
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імітаційне моделювання умов професійно-педагогічної діяльності; принцип 

діалогічного спілкування як необхідна умова розв’язання навчальних проблем 

підготовки та прийняття узгоджених рішень тощо; принцип проблемності; 

принцип двоплановості ігрової навчальної магістрантами в квазіпедагогічній 

роботі, носить одночасно діловий та ігровий характер. 

Наприклад, магістранти розробили фрагмент заняття з фахової дисципліни 

«Біотехнологія рослин», формою проведення якого була рольова гра, інша увага 

акцентувалася на вирішенні питань як методичного, так і практичного характеру. 

З цією метою кожний з магістрантів за 10 хвилин презентував інноваційні форми, 

які є доцільними для проведення заняття з цієї теми. Інший магістрант протягом 6-

12 хвилин на основі презентованого фрагменту уроку визначав основні 

інноваційні аспекти його реалізації.  

Моделювання професійно-педагогічної діяльності, де магістрант ставав у 

позицію викладача, а група виконувала роль студентів ґрунтувалася на висвітленні 

методичних аспектів викладання фахових дисциплін, наприклад: «Методи і 

організація досліджень в агрономії», «Охорона праці в галузі», «Світові 

агротехнології» та ін. 

Магістранти також готували комп’ютерну презентацію, що дозволило 

підвищити інформативність навчального матеріалу з цієї теми, збагатити 

наочність навчання за рахунок структурної надмірності, здійснити повторення і 

обговорення найбільш складних моментів заняття, створити атмосферу 

міжособистісної співпраці й комфортні умови для сприйняття навчального 

матеріалу.  

Результатом було проведення круглого столу, де оцінювалися та 

обговорювалися позитивні й негативні моменти у діяльності «викладача» та 

«студентів» з точки зору логіки і послідовності дій, методики виконання роботи.  
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Формуванню у агрономів-дослідників вмінь моделювати майбутню 

професійно-педагогічну діяльність сприяло виконання ними професійно-

педагогічних завдань, зокрема:  

 розробити комп’ютерну презентацію фрагменту заняття на тему 

«Світові агротехнології»;  

 спроектувати й провести фрагмент навчальної гри «Я – організатор 

виробничої практики з агрономії»; 

 на основі змісту лекції з теми «Екологічні права та обов’язки 

громадян» дисципліни «Аграрне та екологічне право» підготувати каталожні 

картки у формі коротких тез, опорних сигналів; 

 розробити декілька варіантів плану практичного заняття до теми 

«Охорона праці в галузі» тощо. 

У ході виконання цих завдань магістранти вчилися створювати пізнавально-

розвивальне середовище заняття; вибудовувати драматургію заняття; емоційно-

образно викладали навчальний матеріал; використовувати мультимедійні 

можливості комп’ютерів і Інтернету (графічних вставок, анімації, звуку тощо) для 

візуалізації змісту матеріалу.  

Включення магістрантів у процес здійснення квазіпрофесійної діяльності 

дозволило створити особливий простір навчальної взаємодії, своєрідний 

конструкт нової реальності, де вони випробували себе в якості викладача. 

Для свідомого оволодіння гностичними знаннями магістрантам було 

запропоновано тематику доповідей: «Гуманістична спрямованість методики 

викладання у вищій школі», «Методичні підходи до змісту та характеру 

викладання дисциплін із агрономії, агрохімії, біології», «Організація роботи 

викладача фахових дисциплін у закладі вищої аграрної освіти», «Форми 

організації контролю знань і особливості їх застосування для викладання фахових 

дисциплін у закладах вищої аграрної освіти» тощо. 
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Це спонукало їх до самостійного опрацювання педагогічної, психологічної, 

культурологічної літератури, до аналізу, узагальнення та творчого опрацьовування 

інформаційного матеріалу, за допомогою якого готувалися усні повідомлення.  

З метою активізації педагогічного потенціалу магістрантів, розвитку їх 

комунікативних умінь було проведено тренінги, які були орієнтовані не тільки на 

передачу інформації та засвоєння знань, а на запитання та пошук у процесі 

неформального, невимушеного спілкування.  

Тренінги передбачали індивідуальну і групову роботу з обов’язковою 

рефлексією на початку і в кінці заняття, в основу яких покладено такі принципи 

(за Г. Сотською): принцип активності (участь у групових дискусіях, у рольових 

іграх, виконання вправ); принцип емоційного комфорту; принцип творчої позиції 

учасників (самостійність розв’язання проблеми, ситуацій, пошук нестандартних 

рішень); принцип партнерського спілкування (враховуються інтереси інших 

учасників, їхні почуття, можливість помилятися і самим або з допомогою інших 

виправляти ці помилки); принцип «Я» (зосередженість на самопізнанні, 

самоаналізі, рефлексії). 

Метою занять було ознайомлення з прийомами спілкування; розширення 

уявлення про способи самоаналізу і самокорекції у сфері професійного 

спілкування; розвиток базових комунікативних вмінь, педагогічного спілкування. 

У процесі проведення практичних занять студентам було запропоновано 

виконати тренінгові вправи, наприклад: «Репліки та висловлювання викладача», 

«Моя проблема в спілкуванні», «Візуальне відчуття», «Управління ініціативою» 

[127]  та ін.  

Під час виконання першої вправи магістрант серед запропонованих 

прочитаних реплік і висловлювань (наприклад, «не говори зі мною  таким тоном 

(–)»; «дивись мені в очі, підніми голову (–)» ; «ви на правильному шляху (+) тощо) 

визначали, які з них позитивно впливають на процес комунікації, а які створюють 

бар’єри спілкування.  
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При виконанні вправи «Моя проблема в спілкуванні» магістранти на 

окремих аркушах паперу в короткій, лаконічній формі писали відповідь на 

питання: «У чому полягає твоя основна проблема в спілкуванні?». При цьому 

зберігалася анонімність. Листки згорталися і складалися в кошик. В подальшому 

кожен учасник довільно брав будь-який листок, читав його і намагався знайти 

прийом, за допомогою якого він зміг би вийти з даної проблеми. При цьому група 

вислуховувала пропозиції та оцінювала правильність усвідомлення проблеми і 

запропонований прийом, який сприяв її вирішенню.  

Метою вправи «Візуальне відчуття» було удосконалення перцептивних 

навичок сприйняття у магістрантів і представлення один одного. Завданням було 

відтворення кожним магістрантом у пам'яті якомога більшої кількості облич. У 

ході вправи вони сідали колом і уважно дивилися на обличчя інших учасників. 

Через 2-3 хв. всі закривають очі і намагаються уявити собі обличчя інших 

учасників групи. Впродовж 1-2 хв магістранти фіксувати в пам'яті обличчя, яке 

вдалося найкраще уявити (запам'ятати).  

У ході виконання вправи «Управління ініціативою» [127] під час бесіди 

магістранти по черзі грають роль лідера контакту, який тримає «нитку» розмови у 

своїх руках. Інший партнер перехоплює ініціативу, змінивши свою роль пасивного 

учасника розмови (такого, що «підтакує», подає репліки) на роль лідера.  

Тренінг-імпровізація «Я – особистість викладача» спрямовувався на 

оволодіння основами педагогічної комунікації, де магістранти методом ланцюжка 

перетворювалися на педагога, якому потрібно увійти в уявну аудиторію зі 

студентами, привітатися з ними й сконцентрувати на собі увагу без вербального 

спілкування (засобами міміки, пантоміміки, зору). В подальшому необхідно 

звернутися до студентів, використовуючи різні прийоми (прохання, вимога, 

попередження, похвала, питання, побажання і т.п.), знаходячи необхідні інтонації, 

пластику міміко-пантомімічного інтонування, правильне положення тіла (стежити 

за м'язовою свободою і знімати надлишкову м'язову напругу).  
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Результатом проведення тренінгів було відкриття магістрантами своїх 

внутрішніх ресурсів і можливостей, здатність встановлювати стосунки 

співробітництва в освітньому процесі; впливати на об’єкт комунікації, 

підпорядковувати процес спілкування його меті, відчувати й підтримувати 

зворотний зв'язок у спілкуванні у площині «суб'єкт-суб'єкт»; уміння створювати 

нові прийоми для вирішення конкретної комунікативної ситуації; набуття 

комунікативного досвіду та можливість перенесення його в професійно-

педагогічну діяльність.  

З метою активізації творчого потенціалу магістрантів, розвитку їхніх 

імпровізаційно-педагогічних умінь на практичному занятті з теми «Творчі 

завдання на уміння організовувати професійно-педагогічну діяльність» студенти 

розв’язували завдання різного спрямування задачі-ситуації тощо. 

У ході виконання практичного завдання з теми «Педагогічна ситуація» 

магістранти залучалися до вирішення запропонованих педагогічних ситуацій, 

наприклад: 

– під час пояснення нового матеріалу змісту лекцій студент звертається 

до Вас із запитанням, яке не пов’язане зі змістом того, що вивчається. Як Ви 

вирішите цю ситуацію: а) запропонуєте студентам поміркувати над запитанням, 

тим самим зробивши перерву у сприйнятті нового матеріалу; б) незважаючи на 

поставлене запитання, продовжите пояснення, а після цього – повернетеся до 

обговорення запропонованого запитання; в) запропонуєте своє вирішення 

проблеми; 

– у ході вивчення нової теми студент ставить Вам (викладачу) 

запитання: «Чому саме ці знання мені потрібні і де їх можливо використати у 

майбутній професійній діяльності?». Визначте головну причину такої ситуації та 

яким шляхом її можливо вирішити?; 

– під час виконання практичних завдань Ви (викладач) помітили, що 

одні студенти справляються з її розв’язанням, а інші – ні. Проаналізуйте ситуацію 
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та доберіть такий підхід, форми і методи, які забезпечать ефективність освітнього 

процесу. 

Результатом вирішення ситуаційних педагогічних завдань магістрантами 

був прояв їхньої активності, пов’язаний з умінням доцільно добирати форми й 

методи навчання для досягнення поставлених цілей, здатність управляти собою та 

іншими людьми, вміння організовувати різні види освітньої роботи. 

Ефективною формою професійно-педагогічного навчання було проведення 

майстер-класів, у процесі проведення яких відбувся двосторонній процес з 

безперервним контактом «майстер-викладач закладу вищої освіти аграрного 

профілю – агроном-дослідник – майбутній викладач аграрного університету». 

Така суб’єкт-суб’єктна взаємодія створювала навчально-розвивальне середовище, 

атмосферу відкритості, доброзичливості, співтворчості у спілкуванні й творчій 

діяльності. 

У процесі проведення майстер-класів «майстер» транслював педагогічний 

досвід щодо викладання агродисциплін, наприклад: «Біотехнології рослин», 

«Світові агротехнології», «Аграрне та екологічне право» та ін. 

«Майстри» передавали власний досвід шляхом прямого і коментованого 

показу послідовності дій, прийомів, форм та авторських технологій викладання 

означених дисциплін; спільного відпрацювання методичних підходів до 

організації освітнього процесу; здійснювалася рефлексія власної професійно-

педагогічної майстерності учасниками майстер-класу; магістрантами визначалися 

завдання саморозвитку, формування індивідуальної програми самоосвіти й 

самовдосконалення. 

Однією із форм проведення майстер-класу була імітаційна гра, де викладач-

«майстер» проводив навчальне заняття з агрономами-дослідниками як майбутніми 

викладачами аграрних університетів, демонструючи прийоми ефективної роботи 

зі студентами. Слухачі одночасно виконували роль студентів експериментальної 
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групи й «експертів-викладачів», які були присутніми на відкритому занятті з 

аграрних дисциплін.  

Магістранти-студенти виконували самостійну роботу щодо конструювання 

власної моделі навчального заняття з аграрних дисциплін в режимі технології 

викладача-«майстра», а «майстер» виконував роль тьютора, організовував 

самостійну роботу слухачів та керував нею. Рефлексією майстер-класу стало 

спільне обговорення авторських моделей навчального заняття, що створювало 

проблемно-дискусійне поле, звільнене від однозначності думок і тлумачень 

організаторів майстер-класу, забезпечувало сприятливу атмосферу відкритості 

думок, багатовекторності в обговоренні й інтерпретації інноваційного 

педагогічного досвіду, що представлявся. 

З метою свідомого перетворення агрономів-дослідників у майбутніх 

викладачів аграрного університету у межах семінару-практикуму магістранти 

були залучені до «умовної» педагогічної (асистентської) практики.  

Першим етапом було знайомлення магістрантів з особливостями роботи 

закладу вищої освіти аграрного профілю, освітнім процесом. Вони відвідували 

заняття тієї групи, в якій в подальшому проводили своє пробне практичне заняття, 

семінар тощо з професійно-орієнтованих дисциплін (з метою вивчення колективу 

студентів і встановлення психологічного контакту зі студентами групи); складали 

індивідуальний графік роботи. 

За домовленістю декана, кафедри, за згодою викладача магістранти готували 

і проводили 3-4 пробних занять з використанням засвоєних педагогічних методів і 

прийомів викладацької діяльності; самостійно готували навчально-методичну базу 

для проведення своїх занять; застосовувати сучасні технічні та допоміжні наочні 

засоби і прилади; згідно з навчальним планом проводили під керівництвом 

фахівця перевірку знань студентів (тестування, контрольні роботи тощо); 

організували 1-2 позааудиторні заняття із застосуванням активних форм навчання 



167 

(круглий стіл; зустріч з фахівцями, обговорення актуальних проблем курсу у 

нетрадиційній формі). 

Обов’язковою вимогою було відвідування аудиторних занять досвідчених 

викладачів аграрного університету та взаємовідвідування магістрантами занять 

один одного з обговоренням проведеної роботи, написання розгорнутої рецензії на 

одне з відвіданих занять, що сприяло розвитку у магістрантів критичного 

мислення, бачення помилок з метою корегування подальшої професійно-

педагогічній діяльності.  

Одним із завдань було ведення «Щоденника педагогічної практики», у 

якому магістранти записували хід і результати власної професійно-педагогічної 

діяльності, результати самоаналізу та самооцінки проведених занять.  

Оцінно-реалізаційний етап формувального експерименту передбачав 

активізацію науково-дослідної й самостійної роботи магістрантів у пошуково-

проблемній групі, яка мала випереджаючий, пошуковий, дослідницький, творчий 

характер. 

Магістранти працювали над різними видами педагогічних проектів, а саме: 

практико-орієнтованим та інформаційним, виконання яких ґрунтувалося на 

свободі творчого вибору та самостійних дій, оперуванні сучасними способами 

пізнання, збагаченні пізнавальної сфера, формуванні власного педагогічного 

стилю. Так, магістранти розробляли індивідуальні проекти: «Індивідуальна 

програма професійно-педагогічного саморозвитку викладача непедагогічного 

профілю», «Портрет сучасного викладача закладу вищої освіти аграрного 

профілю», «Я – викладач аграрного університету» тощо, які підпорядковувалися 

загальній темі дослідження «Професійно-педагогічна підготовка викладача 

непедагогічного закладу». 

Робота магістрантів над творчим педагогічним проектом сприяла глибокому 

теоретичному розгляду проблеми, оволодінню навичками самостійного 

дослідження актуальних проблем професійного й особистісного розвитку 
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фахівців, поглиблювала зацікавленість магістрантів-агрономів щодо здійснення 

професійно-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти аграрного профілю.  

Підсумком виконання студентами індивідуальних творчих проектів був 

усний і письмовий звіт про проведену роботу, конкурс портфоліо, презентація і 

захист проектів.  

Індивідуальні інформаційні проекти, які спрямовувалися на збирання 

інформації про будь-який об'єкт, явище з метою його аналізу, узагальнення, 

представлялися магістрантами для обговорення на щорічній міжнародній науково-

практичній конференції молодих учених, аспірантів і докторантів «Наукові 

пошуки молоді у третьому тисячолітті» на базі Білоцерківського національного 

аграрного університету.  

Таким чином, основна робота у ході оцінно-реалізаційного етапу була 

спрямована на узагальнення та систематизацію теоретичних знань і практичних 

умінь магістрантів щодо здійснення професійно-педагогічної діяльності в 

аграрних університетах, формування фахової «Я-концепції», розширення 

теоретичного кругозору і наукової ерудиції, розвиток власних дослідницьких 

інтересів, творчого мислення, прагнення до самовдосконалення та самореалізації у 

професійно-педагогічній діяльності в аграрних університетах. 

Результати проведеного формувального експерименту проаналізовано у 

підрозділі 3.3. 

 

 

3.3. Аналіз результатів формувальної дослідно-експериментальної 

роботи 

Після проведення формувального експерименту за допомогою методик і 

педагогічного інструментарію, застосованого в ході констатувального 

експерименту, було проведено контрольний зріз із метою виявлення динаміки 

рівнів готовності агрономів-дослідників до професійно-педагогічної діяльності в 
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аграрних університетах та визначенні ефективності спроектованої моделі і 

запропонованої методики професійно-педагогічної підготовки до означеної 

діяльності. 

Результати експерименту свідчать про значні зміни у рівнях готовності 

магістрантів до професійно-педагогічної діяльності у контрольних та 

експериментальних групах. Зміни, які відбулися у рівнях професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників за професійно-мотиваційний критерієм, 

представлено в таблиці 3.3.1. 

Таблиця 3.3.1 

Порівняльний аналіз змін рівнів готовності агрономів-дослідників до 

здійснення професійно-педагогічної діяльності за професійно-мотиваційним 

критерієм 

 

Рівні 

На початку експерименту В кінці експерименту 

Експериментальн

а група 

Контрольна 

група 

Експериментальн

а група 

Контрольна 

група 

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Низький 64 40,0% 70 43,2% 22 13,8% 46 28,4% 

Середній 74 46,3% 70 43,2% 61 38,1% 84 51,9% 

Високий 22 13,8% 22 13,6% 77 48,1% 32 19,8% 

Всього 160 100% 162 100 % 160 100% 162 100 % 

 

Згідно з даними таблиці, у магістрантів експериментальної групи після 

проведення формувального етапу експерименту підвищилися показники високого 

рівня готовності (з 13,8 % до 48,1 % КГ) за рахунок зменшення середнього (з 

46,3 % на 38,1 %) та низького (40 % на 13,8 %). Тоді як в контрольній групі 

показники не зазнали суттєвих змін: високий рівень був 13,6 % (став 19,8 %), 

середній – 43,2 % (став 51,9 %), низький зменшився з 43,2 % до 28,4 %.  
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Респонденти експериментальної групи виявили зацікавленість та інтерес до 

професійної-педагогічної діяльності та усвідомили її значення при підготовці 

фахівців аграрного профілю в закладі вищої аграрної освіти, аграрному 

ліцеї/коледжі, центрах аграрного дорадництва, висловлювали бажання та 

прагнення до набуття професійно-педагогічних знань. 

Отримані дані за когнітивно-змістовим критерієм з метою визначення рівня 

знань (загальнотеоретичні, методичні і технологічні) магістрантів 

експериментальних і контрольних груп участь у постійно діючому науково-

методичного семінару «Школа молодого викладача» у закладі вищої освіти 

аграрного профілю, дало змогу стверджувати, що в експериментальній групі, 

порівняно з контрольною, відбулися значні зміни в рівнях готовності за даним 

критерієм. Результати представлено в таблиці 3.3.2.  

Таблиця 3.3.2 

 

Порівняльний аналіз змін рівнів готовності агрономів-дослідників до 

здійснення професійно-педагогічної діяльності за когнітивно-змістовим 

критерієм. 

 

Рівні 

На початку експерименту В кінці експерименту 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Низький 72 45,0% 64 39,5% 8 5% 28 17,3% 

Середній 68 42,5% 85 52,5% 42 26,3% 89 54,9% 

Високий 20 12,5% 13 8,0% 110 68,8% 45 27,8% 

Всього 160 100% 162 100 % 160 100% 162 100 % 
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Аналіз даних показав, що в експериментальній групі зменшилася кількість 

магістрантів з середнім рівнем (було 42,5 %, стало 26,3 %) за рахунок збільшення 

високого рівнів готовності до професійно-педагогічної діяльності (було 12,5 %, 

стало 68,8 %) відповідно порівняно із учасниками контрольної групи. Кількість 

магістрантів, яка показала низький рівень, зменшилася на 40 %. 

У представників контрольної групи, які набували знань тільки під час 

дисциплін «Психологія і педагогіка», «Педагогіка і психологія вищої школи», 

«Філософія науки та психологія і педагогіка» показники високого рівня за 

когнітивно-змістовим критерієм підвищився з 8,0 % до 27,8 %, середній 

зменшився на 2,4 %. Незважаючи, на те, що показник низького рівня зменшився з 

39,5 % до 17,3 %, знання магістрантами мали поверхневими, хаотичними, 

неглибокими і носили несистематизований характер. 

Педагогічна діагностика рівнів за операційно-діяльнісним критерієм з метою 

визначення рівня умінь (гностичних, організаторських, комунікативних 

дослідницько-педагогічних) проведена після опанування магістрантами 

практикуму професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників, який 

передбачав виконання індивідуальних педагогічних завдань, вправ, задач-

ситуацій, включення магістрантами у квазіпрофесійну діяльності тощо засвідчила 

позитивну динаміку показників в експериментальній групі порівняно з 

відповідними показниками майстрами контрольної групи. Результати 

представлено в таблиці 3.3.3. 
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Таблиця 3.3.3 

 

Порівняльний аналіз змін рівнів готовності агрономів-дослідників до 

здійснення професійно-педагогічної діяльності за операційно-діяльнісним 

критерієм 

 

Рівні 

На початку експерименту В кінці експерименту 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Низький 71 44,4% 68 42,0% 15 9,4% 32 19,8% 

Середній 76 47,5% 86 53,1% 44 27,5% 76 46,9% 

Високий 13 8,1% 8 4,9% 101 63,1% 54 33,3% 

Всього 160 100% 162 100 % 160 100% 162 100 % 

 

У контрольній групі показники високого рівня становили 33, %, середнього 

залишився майже без змін (було 53,1 %, стало 46,9 %), низький рівень збільшився 

тільки на 22,2 %. 

Як видно з таблиці 3.3.3., значно знизилися показники низького рівня в 

експериментальній групі: було 44,4 %, стало – 9,4 %. Зазнали значних змін 

середній рівень, який зменшився на 20 % за рахунок збільшення високого рівня 

(було 8,1 %; стало – 63,1 %). Магістранти експериментальної групи на високому 

рівні вирішували поставлені педагогічні завдання, задачі, були здатні моделювати 

професійно-педагогічну діяльність, вміли продемонструвати педагогічну техніку 

при організації педагогічної взаємодії. 

Порівняльний аналіз даних за особистісно-рефлексивним критерієм шляхом 

проведення опитування та анкетування до та після проведення формувального 

етапу експерименту дозволяє констатувати значний якісний приріст в 
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експериментальній групі (табл. 3.3.4). Респонденти експериментальної групи 

показали здатність до професійно-педагогічної самоосвіти і саморозвитку, 

усвідомлюючи значення збагачування професійно-педагогічного досвіду з 

подальшою трансляцію в майбутній професійній діяльності. 

 

Таблиця 3.3.4 

 

Порівняльний аналіз змін рівнів готовності агрономів-дослідників 

до здійснення професійно-педагогічної діяльності за особистісно-

рефлексивним критерієм 

 

Рівні 

На початку експерименту В кінці експерименту 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Експериментальна 

група 

Контрольна 

група 

Осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Низький 85 53,1% 91 56,2% 26 16,3% 60 37,0% 

Середній 68 42,5% 62 38,3% 49 30,6% 85 52,5% 

Високий 7 4,4% 9 5,6% 85 53,1% 17 10,5% 

Всього 160 100% 162 100 % 160 100% 162 100 % 

 

Частина магістрантів експериментальної групи, які показали високий рівень 

за означеним критерієм після проведення формувальної дослідно-

експериментальної роботи, становить 53,1 % (на констатувальному етапі – 4,4 %). 

На середньому рівні залишилися 30,6 % респондентів експериментальної групи 

(на констатувальному – 42,5 %). Незначна кількість магістрантів 

експериментальних груп (16,3 %) залишилася на низькому рівні (на 

констатувальному було 53,1 %). 
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З таблиці 3.3.4 видно, що у контрольній групі у показниках рівнів за 

особистісно-рефлексивним критерієм суттєвих змін не відбулося: низький рівень  

становить – 37 % (було 56,2 %); середній – 52,5 % (було 38,3 %) та високий – 

10,5 % (було 5,6 %). 

Зведені результати рівнів готовності агрономів-дослідників до здійснення 

професійно-педагогічної діяльності за професійно-мотиваційним, когнітивно-

змістовим, операційно-діяльнісним і особистісно-рефлексивним критеріями після 

проведення формувального експерименту представлено в табл. 3.3.5.  

 

Таблиця 3.3.5 

Рівні готовності агрономів-дослідників до здійснення професійно-

педагогічної діяльності у контрольних та експериментальних групах на 

формувальному етапі експерименту 

 

 

Крите-

рій 

Показни-

ки 

ЕГ (n = 160 осіб) КГ (n = 162 осіб) 

Високи

й рівень 

Середні

й рівень 

Низьки

й рівень 

Високи

й рівень 

Середні

й рівень 

Низьки

й рівень 

П
р

о
ф

ес
ій

н
о

-м
о

ти
в
ац

ій
н

и
й

 1 показник 
24 11 6 9 13 14 

15,0% 6,9% 3,8% 5,6% 8,0% 8,6% 

2 показник 
27 26 9 13 38 17 

16,9% 16,3% 5,6% 8,0% 23,5% 10,5% 

3 показник 
26 24 7 10 33 15 

16,3% 15,0% 4,4% 6,2% 20,4% 9,3% 

Всього 
77 61 22 32 84 46 

48,13% 38,13% 13,75% 19,75% 51,85% 28,40% 
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Продовж.табл.3.3.5 

 

К
о

гн
іт

и
в
н

о
-з

м
іс

то
в
и

й
 

1 показник 
36 15 3 17 25 7 

22,5% 9,4% 1,9% 10,5% 15,4% 4,3% 

2 показник 
40 13 3 12 39 13 

25,0% 8,1% 1,9% 7,4% 24,1% 8,0% 

3 показник 
34 14 2 16 25 8 

21,3% 8,8% 1,3% 9,9% 15,4% 4,9% 

Всього 
110 42 8 45 89 28 

68,75% 26,25% 5,00% 27,78% 54,94% 17,28% 

О
п

ер
ац

ій
н

о
-д

ія
л
ьн

іс
н

и
й

 1 показник 
39 17 5 21 29 11 

24,4% 10,6% 3,1% 13,0% 17,9% 6,8% 

2 показник 
37 16 5 17 28 12 

23,1% 10,0% 3,1% 10,5% 17,3% 7,4% 

3 показник 
25 11 5 16 19 9 

15,6% 6,9% 3,1% 9,9% 11,7% 5,6% 

Всього 
101 44 15 54 76 32 

63,13% 27,50% 9,38% 33,33% 46,91% 19,75% 

О
со

б
и

ст
іс

н
о

-р
еф

л
ек

с
и

в
н

и
й

 

1 показник 
26 14 6 4 16 10 

16,3% 8,8% 3,8% 2,5% 9,9% 6,2% 

2 показник 
29 17 9 6 30 24 

18,1% 10,6% 5,6% 3,7% 18,5% 14,8% 

3 показник 
30 18 11 7 39 26 

18,8% 11,3% 6,9% 4,3% 24,1% 16,0% 

Всього 
85 49 26 17 85 60 

53,13% 30,63% 16,25% 10,49% 52,47% 37,04% 

Всього у середньому 
93 49 18 37 84 41 

58,28% 30,63% 11,09% 22,84% 51,85% 25,31% 
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Узагальнені результати діагностики рівнів після проведення формувальної 

дослідно-експериментальної роботи представлено в наступному статистичному 

ряду.  

Таблиця 3.3.6 

Середні показники всіх критеріїв експериментальної та контрольної 

груп магістрантів на формувальному етапі експерименту 

 

  Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

ЕГ 31,2 33,2 28,8 14,3 18,0 16,7 5,0 6,5 6,3 

КГ 12,8 12,0 12,3 20,8 33,8 29,0 14,5 16,5 10,5 

 

Підґрунтям для висновків щодо характеру якісних змін внаслідок 

формувальної експериментальної роботи служить діаграма (рис. 3.3.1). 

 
 

Рис. 3.3.1. Діаграма середніх показників чотирьох критеріїв 

експериментальної та контрольної груп магістрантів на формувальному етапі 

експерименту. 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень

31,2
33,2

28,8

14,3
18,0 16,7

5,0 6,5 6,3

12,8 12,0 12,3

20,8

33,8

29,0

14,5
16,5

10,5

ЕГ КГ
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З метою обґрунтування факту, що значні зміни співвідношення показників у 

контрольній та експериментальній групах після проведення формувального етапу 

експерименту відбулися не під впливом чинника випадковості, було перевірено 

статистичну гіпотеза Н0: генеральні сукупності, з яких реалізовані вибірки, 

однакові. Альтернативна гіпотеза Н1 стверджує, що вибірки неоднорідні.  

Для цього було застосовано алгоритм визначення правдивості співпадінь і 

розбіжностей для експериментальних даних з таблиці 3.3.6. За формулою  

𝜒2 = 𝑛1𝑛2  
 
𝑚 𝑖

𝑛1
−

𝑙𝑖

𝑛2
 

2

𝑚𝑖 + 𝑙𝑖
,

𝑟

𝑖=1

 

було обчислено емпіричне значення критерію χ
2
 на рівні значущості α = 

0,05. 

𝜒2 = 160 ∙ 162 ∙ [ 
 

31,2

160
−

12,8

162
 

2

31,2 + 12,8
+

 
33,2

160
−

12

162
 

2

33,2 + 12
+

 
28,8

160
−

12,3

162
 

2

28,8 + 12,3
+

 
14,3

160
−

20,8

162
 

2

14,3 + 20,8
 

+
 

18

160
−

33,8

162
 

2

18 + 33,8
+
 

16,7

160
−

29

162
 

2

16,7 + 29
+

 
5

160
−

14,5

162
 

2

5 + 14,5
+

 
6,5

160
−

16,5

162
 

2

6,5 + 16,5
+

 
6,3

160
−

10,5

162
 

2

6,3 + 10,5
]

≈ 43,67.  

43,67 > 15,5 ⇒ 𝜒2 > 𝜒0,05;8
2  

 

Отримані дані дозволяють констатувати, що немає підстав для прийняття 

нульової гіпотези Н0 про однорідність вибірок експериментальної та контрольної 

груп. Отже, характеристики експериментальної та контрольної груп на 

формувальному етапі експерименту значно різняться з достовірністю 95%. 

Вибірки здійснені з різних генеральних сукупностей.  

Зміни, які відбулися внаслідок формувальної дослідно-експериментальної 

роботи за допомогою відсоткового приросту, представлено у таблиці 3.3.7.  
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Таблиця 3.3.7 

 

Рівні готовності агрономів-дослідників до здійснення професійно-

педагогічної діяльності за результатами формувального етапу експерименту 

 

Рівень 

готовності 

Експериментальна група Контрольна група 

Абсолютне 

значення 
% Приріст 

Абсолютне 

значення 
% Приріст 

Низький 18 11,3% -34,4% 41 25,3% -19,8% 

Середній 49 30,6% -13,8% 84 51,9% +4,9% 

Високий 93 58,1% +48,1% 37 22,8% +14,8% 

Всього 160 100,0% 
 

162 100,0% 
 

 

 

Порівняння всіх коефіцієнтів кореляції контрольної і експериментальної 

груп на різних етапах експериментального дослідження наведено в таблиці 3.3.8. 

 

За допомогою формули: 𝑟 =
 (𝑥𝑖−𝑥 )(𝑦 𝑖−𝑦 )𝑛
𝑖=1

  (𝑥𝑖−𝑥 )2  (𝑦 𝑖−𝑦 )2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

, 

 

було розраховано всі можливі вибіркові характеристики r. Вибірковий коефіцієнт 

кореляції знаходився в межах від – 1 до + 1. Чим ближчий цей показник до 0, тим 

слабкіший зв’язок, а чим ближчий до ± 1, тим зв’язок сильніший. Знак при цьому 

вказує напрямок зв’язку: «плюс» – прямий зв’язок, «мінус» –  зворотний. При r= 0 

зв’язок відсутній, а при r= 1 – функціональний. 
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Таблиця 3.3.8 

 

Аналіз достовірності тісноти кореляційного зв’язку між ЕГ і КГ 

магістрантів-аграріїв на початку і наприкінці експерименту 

 

 

ЕГ до 

експерименту 

ЕГ після 

експерименту 

КГ до 

експерименту 

КГ після 

експерименту 

– r = – 0,79 r = 0,98 r = 0,57 

r = – 0,79 – r = – 0,77 r = – 0,13 

r = 0,98 r = – 0,77 – r = 0,55 

r = 0,57 r = – 0,13 r = 0,55 – 

 

Згідно з даними таблиці 3.3.7. з урахуванням кореляційного зв’язку між ЕГ і 

КГ на початку і наприкінці експерименту у магістрантів експериментальної групи 

після проведення формувального етапу експерименту простежується зростання 

високого рівня готовності до здійснення професійно-педагогічної діяльності: він 

становить 58,1 % (+48,1 %) та зменшенням показників середнього рівня до 30,6 % 

(-13,8 %) та низького – до 11,3 % (-34,4 %). У контрольній групі статистично 

значущих змін у рівнях готовності магістрантів до професійно-педагогічної 

діяльності під час формувальної дослідно-експериментальної роботи не відбулося: 

(22,8 % (+14,8 %)), середній (51,9 % (+4,9 %)) та низький (25,3 %(-19,8 % )).  

Динаміка рівнів готовності магістрантів до професійно-педагогічної 

діяльності в аграрних університетах на початку формувального етапу 

експерименту та після його завершення проілюстрована на рис. 3.3.2. 
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Рис. 3.3.2. Динаміка рівнів готовності магістрантів до професійно-

педагогічної діяльності в аграрних університетах на початку формувального етапу 

експерименту та після його завершення 

 

Узагальнення результатів формувальної експериментальної роботи, 

підтверджене за допомогою математичної обробки статистичних даних, 

засвідчило значні відмінності в кількісних та якісних показниках рівнів готовності 

агрономів-дослідників до здійснення професійно-педагогічної  діяльності. Це 

уможливило висновок про доцільність спроектованої моделі і упровадження 

методики професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників  в аграрних 

університетах, а також про ефективність проведеної дослідно-експериментальної 

роботи.  

Урахування результатів дослідно-експериментальної роботи і висновків 

проведеного дослідження дозволяє здійснити їх прогностичне обґрунтування та 
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сформулювати положення щодо удосконалення професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах на таких рівнях: 

– загальнодержавному рівні: оновлення й розроблення законодавчої та 

нормативно-правової бази, що регламентує діяльність закладів вищої освіти 

аграрного профілю і забезпечує правову підтримку професійно-педагогічної 

підготовки викладача професійного навчання; перехід в Україні до європейської 

моделі університетської освіти, згідно з якою професійно-педагогічна підготовка 

здійснюється паралельно з галузевою, що уможливлює забезпечення ефективної 

підготовки викладачів у закладах вищої освіти аграрного профілю; удосконалення 

державних стандартів підготовки фахівців аграрної галузі; 

– на рівні закладу вищої освіти, що здійснює підготовку фахівців 

аграрного профілю: розширення функцій профілюючих і випускаючих кафедр у 

частині оновлення змісту магістерської програми професійної підготовки фахівців 

аграрного профілю; включення педагогічної (асистентської) практики в освітній 

процес закладу вищої освіти аграрного профілю з метою набуття магістрантами 

практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання 

дисципліни за профілем набутої спеціальності у закладах вищої освіти після 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра; здійснення психолого-

педагогічної підготовки й підвищення кваліфікації педагогічного персоналу 

закладів вищої освіти аграрного профілю на андрагогічних засадах. 

Отже, результати завершеної дослідно-експериментальної роботи дають 

змогу стверджувати, що мета наукового пошуку досягнута, визначені 

дослідницькі завдання виконані, гіпотеза підтверджена. 
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Висновки до третього розділу 

 

З метою педагогічної діагностики  рівнів готовності агрономів-дослідників 

до здійснення професійно-педагогічної діяльності в аграрних університетах було 

проведено дослідно-експериментальну роботу, що охоплювала констатувальний і 

формувальний експерименти. 

Узагальнення результатів констатувального експерименту засвідчило  про 

домінування двох рівнів середнього (КГ – 46,91 %; ЕГ – 44,38 %) і низького (КГ – 

45,06 %; ЕГ – 45,63 %) сформованості готовності магістрів до здійснення 

означеної діяльності. Такий стан засвідчив про необхідність вдосконалення 

професійно-педагогічної підготовки магістрів як майбутніх викладачів закладів 

вищої освіти аграрного профілю, що уможливлюється шляхом впровадження 

методики означеної підготовки. 

Експериментальна перевірка моделі професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників в аграрних університетах здійснювалася на формувальному 

етапі експерименту упродовж трьох етапів: 

– мотиваційно-стимулюючого, який спрямовувався на активацію 

пізнавальної діяльності магістрів, виявлення їхнього суб’єктивного досвіду та 

спрямовувався на формування позитивного ставлення до професійно-педагогічної 

діяльності, потреби до оволодіння професійно-педагогічними знаннями, щоб 

ефективно здійснювати означену діяльність в аграрних університетах; 

– професійно-орієнтованого, який  був зорієнтований наформування 

знань (загальнотеоретичних, психолого-педагогічних, методичних, технологічних) 

та умінь (організаторських, дослідницьких комунікативних, дослідно-

педагогічних) необхідних для успішного здійснення професійно-педагогічної 

діяльності у ході постійно діючого навчально-методичного семінару  «Школа 

молодого вчителя» та  практикуму професійно-педагогічної підготовки; 
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– оцінно-реалізаційного, який  спрямовувався на можливість вибору 

магістрами індивідуальної професійно-педагогічної траєкторії для реалізації 

творчого потенціалу, індивідуальних дослідницьких інтересів, творчого мислення, 

прагнення до самовдосконалення та самореалізації у  професійно-педагогічній 

діяльності в аграрних університетах. 

Узагальнення результатів формувального етапу експерименту засвідчило 

про зростання творчого рівня готовності до професійно-педагогічної діяльності в 

ЕГ (з 10 % до 58,1 % (+48,1 %) та зменшенням показників середнього рівня (з 

44,4 % до 30,6 % (-13,8%) та низького – з 45,6 % до 11,3 % (-34,4 %). В 

контрольній групі у рівнях готовності магістрів до професійно-педагогічної 

діяльності під час формувальної дослідно-експериментальної роботи суттєвих 

змін не відбулося: високий (22,8 % (+14,8%)), середній (51,9% (+4,9%)  ) та 

низький (25,3%(-19,8% )). 

Статистичну значущість результатів експериментальної роботи було 

доведено відбувалося за допомогою χ
2 

– критерію Пірсона, що засвідчило 

невипадковість отриманих даних і підтвердило доцільність спроектованої моделі і 

впровадженої методики професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників в аграрних університетах. З урахуванням результатів  і висновків 

проведеного дослідження було здійснено їх прогностичне обґрунтування та 

сформулювати положення щодо удосконалення професійно-педагогічної 

підготовки фахівців аграрного профілю на рівнях: загальнодержавному, 

регіональному, закладу вищої освіти. 

Зміст цього розділу відображено у фахових працях дисертанта [275], [276]; 

[278] та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено цілісний науковий аналіз проблеми професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах. 

Результати проведеного дослідження стали підставою для таких висновків.  

1. Вивчення проблеми професійно-педагогічної підготовки фахівців 

аграрного профілю виявило її суголосність із розвитком аграрної сфери України. 

Проведений ретроспективний аналіз у межах 6 етапів розвитку й становлення 

аграрної (сільськогосподарської) освіти дав змогу встановити, що в Україні було 

запроваджено професійно-педагогічну підготовку фахівців агрономічного 

профілю (агроном-педагог, інженер-педагог та ін.), здійснювану шляхом введення 

у фахову підготовку дисциплін психолого-педагогічного спрямування, що стало 

теоретичним підґрунтям сучасної  професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників.  

Систематизація й аналіз літератури з проблеми дослідження довели, що 

професійно-педагогічна підготовка фахівця аграрного профілю спеціальності 201 

«Агрономія», кваліфікації 2213.1 «Агроном-дослідник» на магістерському рівні 

вищої освіти є важливим компонентом його професійної підготовки, основою для 

становлення магістранта як майбутнього викладача аграрного закладу вищої 

освіти та подальшої професійно-педагогічної діяльності. Професійно-педагогічна 

підготовка фахівця аграрного профілю як висококваліфікованого педагога і 

одночасно агронома-професіонала буде успішною за умови інтеграції професійно-

педагогічних та агрономічних знань, умінь та навичок. 

2. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників в аграрних 

університетах є організованим, цілісним, динамічним процесом, спрямованим на 

формування мотиваційної спрямованості щодо здійснення професійно-

педагогічної діяльності, набуття ними знань та виробленню умінь, навичок, 

необхідних для здійснення цієї діяльності. З урахуванням специфіки професійно-
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педагогічної діяльності агрономів-дослідників в аграрних університетах 

виокремлено її структурні компоненти: психолого-педагогічний, методичний, 

науково-дослідний, самоосвітній, взаємозалежність і взаємодоповнюваність яких 

забезпечує формування готовності магістрантів до здійснення професійно-

педагогічної діяльності, професійний і особистісний розвиток та саморозвиток. 

Психолого-педагогічний складник у змісті магістерської програми 

професійної підготовки агрономів-дослідників представлено фрагментарно,  

натомість на практиці фахівці вказаної спеціалізації є потенційним резервом 

підготовки науково-педагогічних кадрів у системі ступеневої аграрної освіти. 

3. Виокремлено й схарактеризовано критерії та показники готовності 

агрономів-дослідників до здійснення професійно-педагогічної діяльності, а саме: 

професійно-мотиваційний (наявність стійкої мотивації до професійно-педагогічної 

діяльності; усвідомлення значення оволодіння педагогічними знаннями та 

вміннями, необхідними для здійснення професійно-педагогічної діяльності; 

сформована усвідомлена потреба в саморозвитку і самоосвіті); когнітивно-

змістовий (інтегрована структура знань: загальнотеоретичних, методичних і 

технологічних); операційно-діяльнісний (ступінь сформованості групи вмінь: 

гностичних, організаторських, комунікативних імпровізаційно-педагогічних) та 

особистісно-рефлексивний (самоствердження у своїй професійній діяльності; 

здатність здійснювати контроль, самоконтроль та усвідомлювати оцінку та 

самооцінку результатів власної професійно-педагогічної діяльності, з метою 

подальшого самовдосконалення). На основі визначених критеріїв і показників з 

урахуванням їх змістового наповнення охарактеризовано рівні готовності 

агрономів-дослідників до здійснення професійно-педагогічної діяльності – 

низький, середній і високий. 

4. Розроблено модель професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників в агарних університетах, побудовану з урахуванням положень 

практико-орієнтованого, компетентнісного, особистісно-орієнтованого та 
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андрагогічного підходів, принципів науковості, системності, зв’язку теорії з 

практикою й вибору індивідуальної освітньої траєкторії, складниками якої є: 

методологічно-цільовий, дидактико-методичний, організаційно-процесуальний, 

оцінно-результативний блоки; педагогічні умови (формування у магістрантів 

мотивації до здійснення професійно-педагогічної діяльності; проектування змісту 

навчальних дисциплін професійно-педагогічної підготовки в умовах кредитно-

модульної системи організації освітнього процесу; функціонування школи 

молодого викладача вищого навчального закладу аграрного профілю).  

Експериментальна перевірка ефективності моделі професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників в аграрних університетах у ході формувального 

етапу експерименту засвідчило позитивну динаміку змін щодо рівнів 

сформованості готовності магістрантів ЕГ до професійно-педагогічної діяльності 

за усіма показниками визначених критеріїв, тоді як рівні готовності респондентів 

КГ залишилися без істотних змін. За допомогою χ
2
 – критерію Пірсона доведено, 

що виявлені позитивні зміни є статистично значущими.  

5. З метою забезпечення ефективності професійно-педагогічної 

підготовки агрономів-дослідників розроблено та експериментально апробовано 

навчально-методичний комплекс (методичні розробки змістових модулів до 

дисциплін професійної та практичної підготовки: програма навчально-

методичного семінару «Школа молодого викладача»; практикум професійно-

педагогічної підготовки агрономів-дослідників; методичні рекомендації до 

практичних занять та самостійної роботи; глосарій термінів із педагогіки та 

психології вищої школи). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 

Подальшого наукового вивчення потребують такі питання, як: педагогізація 

ступеневої аграрної освіти; організація психолого-педагогічного супроводу 

підготовки магістрантів до викладацької діяльності, проведення наскрізних 

педагогічних практик для студентів напряму підготовки «Агрономія»; 
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удосконалення змісту наукової та науково-технічної підготовки фахівців 

аграрного профілю; вивчення та узагальнення передового зарубіжного 

педагогічного досвіду організації освітнього процесу з професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх викладачів аграрного профілю.   
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Додаток А 

 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

Н А В Ч А Л Ь Н И Й  П Л АН 
 

підготовки  ОКР магістр 

галузь знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

cпеціальність 201 «Агрономія» 

спеціалізація «Агрономічний менеджмент» 

форма навчання денна 

кваліфікація  «Дослідник з агрономії» 

строк навчання 1,5 роки 

на основі  освітнього ступеня «бакалавр» 

 

 

                    

 

 

V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
    

Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Червень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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II НВ НВ НВ НВ НВ Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С К К ДП ДП ДП ДП ДА ДА ДА

       II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні                                                            ІІІ. ПРАКТИКА                                                                                    IV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
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І . ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПОЗНАЧЕННЯ: Т – теоретичне навчання; С – екзаменаційна сесія; НВ – науково-виробнича практика; К – канікули; ДП – дипломне проектування; ДА – державна атестація. 
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    НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
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кількість тижнів в 

семестрі 

    
  15 15 10 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ 

ДИСЦИПЛІНИ                               

    1.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

    
1 Аграрне та екологічне право   1     3 90 16 16     74 1      

   
2 Ділова іноземна мова 1       3 90 16     16 74 1      

   
3 Філософія науки   1     3 90 16 16     74 1      

   

4 

Економіка і організація 

аграрного сервісу   2     3 90 16 16     74   1    

   

5 

Педагогіка  та  психологія  

вищої  школи   3     2 60 10 10     50     1  

   

  Усього         

14,

0 

420,

0 

74,

0 

58,

0   

16,

0 

346,

0 

3,

0 

1,

0 1,0  

   
1.2. Дисципліни  природничо-наукової підготовки  

   

1 

Інформаційні технології в 

агрономії   1     2 60 16     16 44 1      

   

2 

Моделювання технологічних 

процесів і систем 1       3 90 30 14   16 60 2      

   
3 Геоінформаційні системи   1     3 90 46 30 16   44 3      

     Усього 

 

      8, 240 92 44 16 32 148 6,0     
 

    

 

 
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки  
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1 

Адаптивні системи 

землеробства 1       3 90 30 14 16   60 2      

   

2 

Методи і організація 

досліджень в агрономії   1     2 60 16     16 44 1      

   

3 

Системи сучасних інтенсивних 

технологій 2       3 90 40 14   16 50   2    

   

4 

Прогноз і програмування 

врожаїв с.-г. к-р   2     3 90 30 14   16 60   2    

   
5 Світові агротехнології   2     3 90 30 14   16 60   2    

   
6 Спеціальна генетика 1       3 90 30 14 16   60 2      

   
7 Біотехнологія у рослинництві   1     3 90 30 14 16   60 2      

   
8 Сучасні проблеми агроекології   2     1 30 16     16 14   1    

   

  Усього         

20,

0 600 

20

6 84 48 64 394 

7,

0 

7,

0    

   

  

Усього за нормативною 

частиною         
42,
0 

126
0,0 

372
,0 

186
,0 

64,
0 

112,

0 

888,
0 

16,
0 8,0 1,0  

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16         

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ                                 

   2.1. Дисципліни за вибором університету 

   
 

2.1.1 Цикл фахової підготовки 

   
 

1 

Енергетичні та сировинні ресурси 
рослин   2     3 90 44 30   14 46   3    

   
2 Біржовий ринок   3     3 90 20 10   10 70     2  

   

3 

Насіннєзнавство та методи 

визначення якості насіння   1     3 90 30 14 16   60 2      

   

4 

Підприємництво в аграрних 
формуваннях 3       3 90 20 10   10 70     2  

   

5 

Аналіз та планування фінансової 
діяльності підприємства   3     2 60 20 10   10 40     2  

   
6 Аграрний менеджмент 3       3 90 40 20   20 50     4  

   

7 

Сертифікація та контроль якості 
продукції рослинництва   3     3 90 30 20   10 60     3  

   
9 Інтегрований захист рослин   2     3 90 60 30 30   30   4    

   

  Всього за циклом         23 690, 

264,

0 

144

,0 

46,

0 

74,

0 

426,

0 

2,

0 

7,

0 13,0 
      

 



230 

2.2. Дисципліни за вибором студента 
   

 

2.2.2 Цикл фахової підготовки 

   
 

1 Технології точного землеробства 2       3 90 46 30 16   44   3    
   

2 

Машиновикористання у 
рослинництві    3     3 90 40 20 20   50     4  

   

  Всього за циклом         6,0 
180,

0 
86,

0 
50,

0 
36,

0   94,0   
3,
0 4,0 

      
 

  

Усього за варіативною 

частиною         
29,

0 
870,

0 
350

,0 
194

,0 
82,

0 
74,

0 
520,

0 2,0 
10,

0 17,0  

   
  Усього          

71,
0 

213
0,0 

722
,0 

380
,0 

146
,0 

186
,0 

140
8,0 

18,
0 

18,
0 18,0  

   3. Практична підготовка  
   1 Науково-виробнича практика   2     14 420                  
   2 Науково-виробнича практика   3     5 150                  
   

  Усього         

19,

0 

570,

0                  

   
  Загальна кількість         

90,

0 

2700

,0 

722,

0 

380,

0 

146,

0 

186,

0 

1408

,0 

18,

0 

18,

0 18,0  

   

 

Кількість екзаменів                       4 2 2  
   

 

Кількість заліків                       7 5 5  
   

                
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А1 
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Міністерство освіти і науки України 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

Н А В Ч А Л Ь Н И Й  П Л А Н  
 

 

Освітній ступінь вищої освіти  -   «Магістр» 

Галузь знань   -   20  «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність  -  201 «Агрономія» 

Форма навчання  -    денна 

 

Строк навчання -  1 рік 6 місяців   

Базова освіта: Освітній ступінь «Бакалавр» 

Кваліфікація -  «Агроном-дослідник» 
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

І С С К К К К К С С ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП ВП К К К

ІІ С С ДР К К К К ДР ДР ДР А А

 

  - теоретичне навчання НП -  навчальна практика ПП  - переддипломна практика Д  - виконання ДР (ДП)

С   - екзаменаційна сесія ВП -  виробнича практика К  - канікули А  - атестація

п
е
р

е
д

д
и

п
л

о
м

н
а

0 2

0

0

Т
и

ж
н

і 

10

КвітеньЛистопадВересень ЧервеньБерезень

Практики

н
а

в
ч

а
л

ь
н

а

Січень

Виконання 

дипломної роботи 

(проекту)

 ІІ. ЗВЕДЕНІ  ДАНІ  З  БЮДЖЕТУ  ЧАСУ, тижнів

в
и

р
о

б
н

и
ч

а

УМОВНІ   ПОЗНАЧЕННЯ:

Атестація

Травень

10 2 4 12 78

Курс
Теоретичне 

навчання

Семестровий 

контроль 

(екзаменаційні 

сесії)

К
 у

 р
 с

Разом

Жовтень Грудень Лютий

Канікули Назва практики 

                ІІІ. ПРАКТИКИ                                              IV. АТЕСТАЦІЯ

Липень

С
е
м

е
с
т
р

 

С
е
м

е
с
т
р

 

І. ГРАФІК  НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ 

Форма атестації (державний 

кваліфікаційний іспит, дипломна 

робота (проект)

Серпень

І 30 4 0 8

0 4

10 0 0

40 2

Разом
44 6 0

ІІ 14 2 26

3Дипломна робота
Науково-дослідна

52
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V. План навчального процесу 

№  

з/п 

Шифр 

за 

ОПП 

Назви навчальних 

дисциплін 

Розподіл за 

семестрами 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

р
ед

и
ті

в
 Є

К
Т

С
 

  Кількість годин 
Розподіл за курсами і 

семестрами 

за
га

л
ь
н

и
й

 о
б
ся

г 

аудиторних 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б
о
та

 с
ту

д
ен

ті
в
 І курс ІІ курс 

заняття з викладачами семестри семестри 

ек
за

м
ен

и
 

д
и

ф
. 

за
л
ік

и
 

к
у
р
со

в
і 

р
о
б
о
ти

 

ін
д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 
за

в
д
ан

н
я
 

(Р
Г

Р
, 
Р

Ф
) 

в
сь

о
го

 

л
ек

ц
ії

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

п
р
ак

ти
ч
н

і 

се
м

ін
ар

сь
к
і 

1 2 3 

кількість тижнів у 

семестрі 

15 15 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I.  НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної   підготовки 

1   
Аграрне та екологічне 

право 
  1     2 60 20 8   12   40 1,3     

2   Ділова іноземна мова 1       3 90 30   30     60 2,0     

3   Філософія науки   2     3 90 30 14     16 60   2,0   

4   Психологія і педагогіка   1     3 90 30 14     16 60 2,0     

    Разом за циклом         11 330 110 36 30 12 32 220 5,3 2 0 

1.2. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

5   
Інформаційні 

технології 
  1     4,5 135 46 16 30     89 3,1     

6   

Моделювання 

технологічних 

процесів і систем 

2       2,5 75 30   30     45   2,0   

7   
Географічні 

інформаційні системи 
  2     3 90 40 14 26     50   2,7   

    Разом за циклом         10 300 116 30 86 0 0 184 3,1 4,7 0 
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1.3. Цикл професійної і практичної підготовки 

8   
Адаптивні системи 

землеробства 
1     РФ 4 120 52 22   30   68 3,5     

9   

Охорона та 

відтворення родючості 

грунтів 

3       2,5 75 42 14   28   33     3 

10   

Методи і організація 

досліджень в 

агрономії 

2     РФ 2,5 75 30 14   16   45   2   

11   

Системи сучасних 

інтенсивних 

технологій 

1     РФ 4 120 50 24   26   70 3,3     

12   

Прогноз і 

програмування 

врожаїв 

сільськогосподарських 

культур 

  2   
РГР, 

РФ 
2 60 28 14   14   32   1,9   

13   Світові агротехнології 3     РФ 4 120 46 22   24   74     3,3 

14   
Сучасні проблеми 

агроекології 
  2     2 60 20 10   10   40   1,3   

15   Спеціальна генетика   2   РФ 2 60 26 12 14     34   1,7   

16   
Біотехнологія в 

рослинництві 
3     РФ 4 120 46 22   24   74     3,3 

    Разом за циклом         27 810 340 154 14 172 0 470 6,8 6,9 9,6 

    Всього по розділу         48 1440 566 220 130 184 32 874 15,2 13,6 9,6 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Блок 1 

2.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

17   
Підприємництво в 

аграрних формуваннях 
  3     2 60 20 10   10   40     1,4 

18   
Інтелектуальна 

власність 
  3   РФ 2 60 20 10   10   40     1,4 

    Разом за циклом         4 120 40 20 0 20 0 80 0 0 2,9 
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2.2. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

19   
Охорона праці в галузі 

та цивільний захист 
  3   РГР 2,0 60 28 14   14   32     2,0 

20   
Біоіндикація і 

біотестування 
3       2,0 60 28 14   14   32     2,0 

21   
Основи точного 

землеробства 
  3     2,0 60 20 10   10   40     1,4 

    Разом за циклом         6,0 180 76 38 0 38 0 104 0,0 0,0 5,4 

2.3. Цикл професійної і практичної підготовки 

22   
Інтегрований захист 

рослин 
1   

1 

(КР) 
  3 90 40 16 24     50 2,7     

23   

Спеціальне 

насінництво с.-г. 

культур 

2   
2 

(КР) 
  3 90 36 16 20     54   2,4   

24   

Токсикологічна оцінка 

технологій захисту 

рослин 

2     РФ 2 60 30 16   14   30   2   

    Разом за циклом         8 240 106 48 44 14 0 134 2,7 4,4 0 

    Всього по розділу         18,0 240 222 106 44 72 0 318 2,7 4,4 8,3 
Блок 2 

2.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної   підготовки 

17   

Економіка та 

організація аграрного 

сервісу 

3       2 60 20 10   10   40     1,4 

18   Патентознавство   3   РФ 2 60 20 10   10   40     1,4 

    Разом за циклом         4 120 40 20 0 20 0 80 0 0 2,9 

2.2. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

19   
Охорона праці в галузі 

та цивільний захист 
  3   РГР 2,0 60 28 14   14   32     2,0 

20   

Світове сільське 

господарство та 

зовнішньо-економічна 

діяльність 

  3     2,5 75 28 14   14   47     2,0 
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21   
Основи точного 

землеробства 
  3     2,0 60 20 10   10   40     1,4 

    Разом за циклом         6,5 195 76 38 0 38 0 119 0,0 0,0 5,4 

2.3. Цикл професійної і практичної підготовки 

22   
Інтегрований захист 

рослин 
1   1 КР   3 90 40 16 24     50 2,7     

23   

Спеціальне 

насінництво с.-г. 

культур 

2   2 КР   3 90 36 16 20     54   2,4   

24   

Токсикологічна оцінка 

технологій захисту 

рослин 

2     РФ 2 60 30 16   14   30   2   

    Разом за циклом         8 240 106 48 44 14 0 134 2,7 4,4 0 

    Всього по розділу         18,5 240 222 106 44 72 0 333 2,7 4,4 8,3 

РАЗОМ ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ:         66,0 1680 788 326 174 256 32 1192 17,9 18,0 17,9 
3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

    
Науково-дослідна 

практика 
  2     15 450                   

    Всього по розділу         15 450                   

4. СЕМЕСТРОВА АТЕСТАЦІЯ (Екзаменаційні сесії) 

    1-й курс         6 180                   

    2-й курс         3 90                   

    Всього       9 270                   

5. ДИПЛОМУВАННЯ ТА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 

    
Підготовка дипломної 

роботи 
        6 180                   

    
Захист дипломної  

роботи 
        3 90                   

    Всього         9 270                   

РАЗОМ ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ         99,0 2670 788 326 174 256 32 1192       
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Додаток А2 

Міністерство освіти і науки України 

Уманський національний університет садівництва 

Навчальний план 
 

з галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

за напрямом   

спеціальністю 201 «Агрономія» 

за програмою   

за формою 

навчання  
денна 

 

 

Освітній ступінь магістр 

Кваліфікація «Агроном-дослідник» 

Назва спеціалізації  
 

Термін навчання 1рік 6 місяців 

На базі  бакалавра 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

5 т т т т т т т т т т т т т т т С С К К К К К т т т т т т т т т т т т т т т С С П П П П П П П П П К К К К

6 П П П П К т т т т т т т т т т С С К К К К ВР ВР ВР ВР Пар

т С П  - практика; К  - канікули;

Пар  - захист дипломної роботи; ВР  - виконання дипломної роботи

Разом 40 6 13

П
ід

с
у
м

ко
в

а
 

а
те

с
та

ц
ія

0

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

К
у
р
с
и СерпеньКвітеньЖовтень БерезеньГрудень Січень ЛютийЛистопад

9

4

Семестр

4 1 14 78

1 5 26
11

11

Травень Червень Липень

Захист дипломної роботи

Підсумкова атестації 

(екзамен, дипломна робота)

9 Наукова 0

6 10 2 4 4

52

Р
а
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м

Назва практити Семестр Тижні

Виробнича 10

К
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5 30 4
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9

В
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а
н

н
я

 

д
и

п
л

о
м

н
о

ї 

р
о

б
о

ти

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні ІІІ. ПРАКТИКА ІV. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Позначення:  - теоретичне навчання;  - екзаменаційна сесія;

Вересень



237 

 

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

   

  
  
  

Ш
и

ф
р
 з

а 
О

П
П

 

Назва навчальної дисципліни 

Розподіл за 

семестрами 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

р
ед

и
ті

в 
Є

К
T

С
 Кількість годин Розподіл годин за 

курсами і семестрами 
  

за
га

л
ь
н

и
й

 о
б
ся

г 

аудиторних 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р

о
б
о

та
   

ек
за

м
ен

и
  

за
л
ік

и
 

Курсові 

в
сь

о
го

  

у тому числі: V курс 
VІ 

курс   

п
р

о
ек

ти
 

р
о

б
о

ти
 

л
ек

ц
ії

 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
і 

п
р

ак
ти

ч
н

і 

семестри 
  

9 10 11 
  

кількість тижнів у 

семестрі   

15 15 10   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
  1.1.  Дисципліни гуманітарної, соціально-економічоїі та природничо-наукової підготовки 
  

1.1.1 Ділова іноземна мова   з     3,0 90 28   28   62   2   30 21 

1.1.2 
Філософія науки та психологія і 
педагогіка 

  з     3,0 90 30 16   14 60 2     30 21 

1.1.3 Інформаційні технології  е       3,0 90 30 16 14   60   2   30 21 

1.1.4 Біотехнологія в рослинництві е       3,0 90 32 20   12 58     3 30 21 

1.1.5 
Моделювання технологічних 

процесів і систем 
е       3,0 90 30 16 14   60 2     30 21 

  Разом за циклом 3 2 0 0 15,0 450 150 68 56 26 300 4 4 3 
  

1.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

  1.2.1 Адаптивні системи землеробства е       3,0 90 32 16   16 58     3 30 21 

1.2.2 
Методи і організація досліджень в 

агрономії   
з     3,0 90 30 14 16   60   2   30 21 

1.2.3 Світові агротехнології е     КР 3,0 90 32 18   14 58 2     30 21 

1.2.4 Бонітування і якісна оцінка грунтів е       3,0 90 32 16 16   58   2   30 21 

1.2.5 Охорона праці в галузі   з     3,0 90 30 16   14 60 2     
  

  Разом за циклом 3 2 0 1 15,0 450 156 80 32 44 294 4 4 3 
  

  Разом за нормативною  частиною 6 4 0 1 30 900 306 148 88 70 594 8 8 6 
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2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

2.1. Дисципліни самостійного вибору ЗВО 

  2.1.1.  Дисципліни гуманітарної, соціально-економічоїі та природничо-наукової підготовки 

  2.1.1.1 Аграрне та екологічне право   з     3,0 90 28 14   14 62 2     30 21 

2.1.1.2 
Охорона і відновлення родючості 

грунту 
е       3,0 90 32 16   16 58 

  
  3 

  

2.1.1.3 
Підприємництво в аграрних 

формуваннях 
е       3,0 90 30 14   16 60 2     30 21 

  
Іноземна мова за професійним 

спрямуванням* 
        9,0 270 74   74   196 2 2 2 90 63 

  Разом за циклом 2 1 0 0 9,0 270 90 44 0 46 180 4 0 3 
  

2.1.2. Дисципліни  професійної та практичної підготовки 
  

2.1.2.1 
Системи сучасних інтенсивних 

технологій 
е   КП   3,0 90 32 16 16   58   2   30 21 

2.1.2.2 
Машиновикористання в 

рослинництві 
  з     3,0 90 28 14   14 62 

  
2   30 21 

  Разом за циклом 1 1 1 0 6 180 60 30 16 14 120 0 4 0 
  

  
РАЗОМ ЗА ВИБОРОМ ЗВО 3 2 1 0 15 450 150 74 16 60 300 4 4 3 

  

2.2. Дисципліни вільного вибору студента  

  2.2.1.  Дисципліни гуманітарної, соціально-економічоїі та природничо-наукової підготовки 

  
2.2.1.1 

Економіка та організація аграрного 
сервісу і світове сільське 

господарство та ЗЕД 

  з     3,0 90 32 18   14 58   2   30 21 

2.2.1.2 Географічні інформаційні системи   з     3,0 90 26 14   12 64     3 30 21 

2.2.1.3 Сучасні проблеми агроекології   з     3,0 90 28 14   14 62   2   30 21 

  
Стархування, податки і податкова 

політика 
  з     3,0 90 32 18   14 58       

  

  Біржовий ринок   з     3,0 90 26 14   12 64       
  

  Разом за циклом 0 3 0 0 9,0 270 86 46 0 40 184 0 4 3 
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2.2.2. Дисципліни  професійної та практичної підготовки 

2.2.2.1 
Прогноз і програмування врожаїв 

с.-г. культур 
  з     3,0 90 28 14   14 62 2     30 21 

2.2.2.2 Інтегрований захист рослин е       3,0 90 30 18 12   60     3 30 21 

  Фітосанітарний моніторинг   з     3,0 90 30 18   12 60       
  

  Система землеробства no-till   з     3,0 90 28 14   14 62       
  

  Разом за циклом 1 1 0 0 6,0 180 58 32 12 14 122 2 0 3 
  

  РАЗОМ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА  1 4 0 0 15 450 144 78 12 54 306 2 4 6 
  

  Разом за варіативною частиною 4 6 1 0 30,0 900 294 152 28 114 606 6 8 9 
  

  

Разом за спеціальністю 
«Агрономія» 

10 10 1 1 60,0 1800 600 300 116 184 1200 14 16 15 
  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А3 
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Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

 

Н А В Ч А Л Ь Н И Й  П Л А Н  
рівень вищої освіти другий магістерський 

Підготовки  «Магістр» з галузі знань  20 «Аграрні науки та продовольство»    

Спеціальність 201 «Агрономія»             

Освітня програма  «Агрономія»             

Спеціалізації «Насіннєзнавство», «Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва»    

Термін навчання - 2 роки на базі освітнього ступеня «Бакалавр»_         

Форма навчання денна               

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

К
у
р
с
и
 Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень 
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1 т т т т т т т т т т т т т т т Т С С С К К К К т т т т т т т т т т т т т С С С К К К К К К К К К К К К К 

2 Т Т Т Т П П П П П П П П П П П П С С К К К К К К К К К К Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д          

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:Т – теоретичне навчання; С – екзаменаційна сесія; П – практика; К – канікули; Д – дипломне проектування та захист. 

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні 

 

Курс 
Теоретичне 

навчання 

Екзамен

и 

Практик

и 

Атестаці

я 

Дипломн

е 
Канікули Разом 

        

        

        

        

1 29 6    17 52 

2 4 2 17  16 4 43 

Разом 33 8 17 0 16 21 95 

 

ПРАКТИКИ 

Назва практики Семестр Тижні 

Педагогічна (асистенська) (6 кр. ECTS) 3 6 

Науково-виробнича(6 кр. ECTS) 3 6 

Переддипломна практика (5 кр. ECTS) 4 5 

 

АТЕСТАЦІЯ 

Атестаційний 

екзамен 

Дипломна робота (проект) Семестр 

 Захист магістерської 

дипломної роботи 

4 
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Ш
и
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НАЗВА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Розподіл за 
семестрами 

К
іл

ь
к
іс

т
ь 

к
р
е
д
и

т
ів

 Е
С

Т
S

 

Кількість годин 
Розподіл аудиторних годин на 

тиждень за курсами і семестрами 

Е
к
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м
ен

и
 

З
ал

ік
и

 

К
о

н
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р
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у
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ь
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г Аудиторних 

С
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о
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ій
н

а 
р
о

б
о
т
а
 

    1 курс 2курс 

У
с
ь
о
го

 у тому числі: Семестри 

Л
е
к
ц

ії
 

Л
а
б
о

р
ат

о
р
н

і 

П
р
а
к
т
и

ч
н

і 

С
ем

ін
а
р
и

 

     1 2 3 4 

Кількість тижнів у семестрі 

        16 ІЗ 4  

І. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.1.1. Чинники успішного працевлаштування  3 1  4 120 16 8  8  104       4  

1.1.2. Глобальні проблеми сучасності 2    3 90 39 26  13  51         

Усього за циклом 1.1 2 1 1 0 7 210 55 34  21  155     0 3 4 0 

1.2. Дисципліни фундаментальної підготовки 

1.2.1. Охорона праці в галузі 3  1  4 120 16 8  8  104       4  

1.2.3. Педагогіка та психологія вищої школи 1  1  3 90 48 32  16  42     3    

1.2.4. Методика викладання у вищій школі 3  2  4 120 16 8  8  104       4  

 Усього за циклом 1.2 7 0 4 0 11 330 80 48  32  250     3 0 8  

1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки 

1.3.5.  Адаптивні системи землеробства е    3,0 90 32 16  16 58   3 30 
2 
1 

    

1.3.6.  Методи і організація досліджень в агрономії  з   3,0 90 30 14 16  60  2  30 
2 
1 

    

1.3.7.  Світові агротехнології е   КР 3,0 90 32 18  14 58 2   30 
2 
1 

    

1.3.8.  Бонітування і якісна оцінка грунтів е    3,0 90 32 16 16  58  2  30 
2 
1 

    

1.3.9.  Охорона праці в галузі  з   3,0 90 30 16  14 60 2         

1.3.10.  Науково-виробн.практика, у т.ч. педагогічна)  3   12 360               

1.3.11.1 Передиппомна практика  4   5 150               

 Підготовка магістерської дипломної роботи     11 480      480         

Усього за циклом 1.3   4 0 44 1320 97   42  990       8  
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Усього за нормативною частиною 6 3 9 0 62 1860 232 137  95  1395 3 я     20  

 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни самостійного вибору ЗВО 

2.1.1. Дисципліни гуманітарної, соціально-економічоїі та природничо-наукової підготовки 

2.1.1.1 Аграрне та екологічне право   з 
  

3,0 90 28 14 
 

14 62 2 
  

30 21 
   

2.1.1.2 
Охорона і відновлення родючості 

грунту 
е   

  
3,0 90 32 16 

 
16 58 

  
3 

     

2.1.1.3 
Підприємництво в аграрних 
формуваннях 

е   
  

3,0 90 30 14 
 

16 60 2 
  

30 21 
   

  
Іноземна мова за професійним 

спрямуванням* 
    

  
9,0 270 74 

 
74 

 
196 2 2 2 90 63 

   

  Разом за циклом 2 1 0 0 9,0 270 90 44 0 46 180 4 0 3 
     

2.1.2. Дисципліни  професійної та практичної підготовки 

2.1.2.1 
Системи сучасних інтенсивних 

технологій 
е   

К
П  

3,0 90 32 16 16 
 

58 
 

2 
 

30 21 
   

2.1.2.2 
Машиновикористання в 
рослинництві 

  з 
  

3,0 90 28 14 
 

14 62 
 

2 
 

30 21 
   

  Разом за циклом 1 1 1 0 6 180 60 30 16 14 120 0 4 0 
     

  РАЗОМ ЗА ВИБОРОМ ЗВО 3 2 1 0 15 450 150 74 16 60 300 4 4 3 
     

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

2.2.1.  Дисципліни гуманітарної, соціально-економічоїі та природничо-наукової підготовки 

2.2.1.1 

Економіка та організація 
аграрного сервісу і світове 

сільське господарство та ЗЕД 

  з     3,0 90 32 18   14 58   2   30 21 
   

2.2.1.2 Географічні інформаційні системи   з     3,0 90 26 14   12 64     3 30 21 
   

2.2.1.3 Сучасні проблеми агроекології   з     3,0 90 28 14   14 62   2   30 21 
   

  
Стархування, податки і податкова 

політика 
  з     3,0 90 32 18   14 58       

     

  Біржовий ринок   з     3,0 90 26 14   12 64       
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  Разом за циклом 0 3 0 0 9,0 270 86 46 0 40 184 0 4 3 
     

                     

2.2.2. Дисципліни  професійної та практичної підготовки 

2.2.2.1 
Прогноз і програмування врожаїв 
с.-г. культур 

  з     3,0 90 28 14   14 62 2     30 21 
   

2.2.2.2 Інтегрований захист рослин е       3,0 90 30 18 12   60     3 30 21 
   

  Фітосанітарний моніторинг   з     3,0 90 30 18   12 60       
     

  Система землеробства no-till   з     3,0 90 28 14   14 62       
     

  Разом за циклом 1 1 0 0 6,0 180 58 32 12 14 122 2 0 3 
     

  
РАЗОМ ЗА ВИБОРОМ 

СТУДЕНТА  
1 4 0 0 15 450 144 78 12 54 306 2 4 6 

     

  Разом за варіативною частиною 4 6 1 0 30,0 900 294 152 28 114 606 6 8 9 
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Додаток А4 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

 

Навчальний план підготовки магістрів 

за освітньою програмою «Агрономія» 

(освітньо-професійна програма підготовки) 

 

№

п/п 

  Обсяг 

Назва навчальної дисципліни Семестр години 
кредити 

ЄКТС 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Прикладна екологія та біологія рослин 1 90 3 

2 Управління грунтовими режимами за 

інноваційних технологій 

1 120 4 

3 Агрохімсервіс в рослинництві 1 90 3 

4 Адаптивні системи землеробства 1 120 4 

5 Сучасні екологізовані агротехнології 

створення високо продуктивних кормових 

угідь та їх раціональне використання 

   

 1 90 3 

6 Післязбиральна доробка та зберігання 

продукції, рослинництва 

1 90 3 

7 Сортова сертифікація 1 90 3 

8 Якісна оцінка грунтів і земель 2 90 3 

9 Інноваційні технології в рослинництві 2 120 4 

1

0 

Діагностика живлення рослин 2 90 3 

1

1 

Біологічні фактори ризику в 

землеробстві та їх 

2 90 3 

 контролювання 

1

2 

Переробка продукції рослинництва 2 90 3 

1

3 

Енергоощадні технології вирощування 

та заготівлі високобілкових повноцінних 

кормів 

2 90 3 

1

4 

Сортові ресурси та їх формування 2 90 3 

Разом за обов'язковою складовою 1350 45 
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2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни за вибором університету 

1 Методологія та організація наукових 

досліджень з 

1 90 3 

 основами інтелектуальної власності 

2 Ділова іноземна мова 1 150 5 

3 Аграрна політика 2 90 3 

Всього за вибором університету 330 11 

2.2. Дисципліни за вибором студента 

2.2.1. Магістерська програма «Сучасні системи землеробства» 

1 Сучасні системи землеробства 3 120 4 

2 Інтегрований контроль шкідливих 

організмів за сучасних систем землеробства 

3 120 4 

3 Особливості технологій вирощування 

с.-г. культур за сучасних систем 

землеробства 

3 120 4 

4 Якість і логістика продукції 

рослинництва за сучасних систем 

землеробства 

3 120 4 

5 Інтенсивні технології вирощування 

кормових культур на насіння 

3 120 4 

Всього за вибором студента 600 20 

2.2.2. Магістерська програма «Адаптивне рослинництво» 

1 Адаптивні технології в рослинництві 3 120 4 

2 Насіннєзнавство польових культур 3 120 4 

3 Енергетичні рослинні ресурси 3 90 3 

4 Сертифікація та товарознавство 

продукції рослинництва 

3 90 3 

5 Сівозміни та обробіток ґрунту в 

сучасному землеробстві 

3 90 3 

6 Сучасні технології вирощування 

нетрадиційних кормових культур 

3 90 3 

Всього за вибором студента 600 20 

2.2.3. Магістерська програма «Виробництво та логістика продукції 

рослинництва» 

1 Сучасні системи землеробства 3 120 4 

2 Технології виробництва насіння та 

садивного матеріалу сільськогосподарських 

культур 

3 120 4 

3 Технохімічний контроль продукції 3 120 4 
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рослинництва 

4 Матеріально-технічна база з логістики 

продукції рослинництва 

3 120 4 

5 Інноваційні технології в 

кормовиробництві 

3 120 4 

Всього за вибором студента 600 20 

2.2.4. Магістерська програма «Енергоощадні технології в рослинництві та 

кормовиробництві» 

1 Сівозміни та обробіток ґрунту в 

сучасному землеробстві 

3 120 4 

2 Прогноз і програмування врожайності 

польових культур 

3 120 4 

3 Інтенсивні технології вирощування 

кормових культур на насіння 

3 120 4 

4 Природні кормові угіддя у збільшенні 

виробництва повноцінних кормів 

3 120 4 

5 Енергоощадні технології у галузі 

зберігання та переробки 

3 120 4 

Всього за вибором студента 600 20 

Разом за вибірковою складовою 930 31 

3. ІНШІ ВИДИ НАВЧАННЯ 

1 Виробнича практика 1-2 300 10 

2 Підготовка і захист магістерської 

роботи 

1-3 120 4 

Всього 420 14 

Разом за освітньою програмою 2700 90 
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Додаток Б 

 

Анкета 

дослідження проблем професійно-педагогічної діяльності з якими зустрічаються 

викладачі агрономічних спеціальностей у 

закладах вищої освіти аграрного профілю٭ 
 

Шановний колего! 

Просимо Вас посприяти у дослідженні проблем професійно-педагогічної 

діяльності, з якими зустрічаються викладачі агрономічних спеціальностей у 

закладах вищої освіти аграрного профілю. Будь ласка, дайте відповідь на питання, 

зробивши позначку біля відповідного варіанту. 

Дякуємо за допомогу! 
 

1) Які проблеми виникають у викладачів агрономічних спеціальностей під час 

своєї професійно-педагогічної діяльності: 

а) потреба у нормативних документах, що регламентують навчальну і виховну 

роботу зі студентами, учнями аграрних професійно-технічних навчальних закладів 

на сучасному етапі розвитку суспільства;  

б) недостатнє забезпечення викладачів агрономічних дисциплін посібниками, 

науково-методичною літературою з питань професійного навчання і виховання 

студентів, учнів аграрних професійно-технічних навчальних закладів; 

в) відсутність регулярної можливості підвищення своєї кваліфікації з питань 

професійно-педагогічної підготовки. 

г) недостатнє фінансування системи аграрної освіти. 

 

2) Чи виникають у Вас труднощі при плануванні занять? 

а) так                  б) ні                в) інколи             г) вагаюсь із відповіддю 

 

  

3) Чи виникають у Вас труднощі при плануванні виховних заходів? 

а) так                  б) ні                в) інколи             г) вагаюсь із відповіддю 
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4) Чи виникають у Вас труднощі при організації занять/уроків? 

а) так                  б) ні                в) інколи             г) вагаюсь із відповіддю 

 

5) Чи виникають у Вас труднощі при організації виховних заходів? 

а) так                  б) ні                в) інколи             г) вагаюсь із відповіддю 

 

6) Чи відчуваєте Ви недостатність методичного забезпечення при організації 

освітнього процесу (проблемний розділ відмітьте позначкою): 

а) навчальна діяльність; 

б) виховна діяльність; 

в) організація самостійної роботи учнів; 

г) проведення практик (навчально-виробничих, виробничих, педагогічних, 

переддипломних). 

 

7) Чи відчуваєте Ви труднощі при спілкуванні з учнями навчальних груп?  

а) так                  б) ні                в) інколи             г) вагаюсь із відповіддю 

 

8) Чи виникають у Вас труднощі у спілкуванні з колегами? 

а) так                  б) ні                в) інколи             г) вагаюсь із відповіддю 

 

9) Чи виникають у Вас труднощі у спілкуванні з батьками студентів/учнів ПТНЗ 

аграрного профілю?  

а) так                  б) ні                в) інколи             г) вагаюсь із відповіддю 

 

 

10) З якої галузі (галузях) знань Ви прагнете підвищити свою кваліфікацію: 

а) педагогіка; 

б) психологія; 
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в) методика викладання; 

г) методика виховання; 

д) фахова агрономічна підготовка; 

е) користування персональним комп’ютером. 

 

11)  З якої галузі (галузях) знань Ви підвищували свою кваліфікацію за останні 5 

років: 

а) педагогіка; 

б) психологія; 

в) методика викладання; 

г) методика виховання; 

д) фахова агрономічна підготовка; 

е) користування персональним комп’ютером; 

ж) інший варіант відповіді________________________________________ 

 

12) Що, на Вашу думку, буде більш результативним у підвищенні професійно-

педагогічної компетентності викладача агрономічних спеціальностей: 

а) самоосвіта; 

б) курси підвищення кваліфікації;  

в) участь у наукових конференціях (круглих столах, семінарах); 

в) робота в методичних об’єднаннях, творчих групах педагогів; 

г) підготовка дисертаційної роботи з проблем професійної; 

д) інший варіант відповіді _______________________________________ 

 

ПОВІДОМТЕ ПРО СЕБЕ: 

1.  Прізвище, ім’я, по батькові: ______________________________________ 

2. Місце роботи, посада: _______________________________________ 

3. Ваш вік: _______________________________________________________ 



250 

 

а) до 30 років; 

б) від 31 до 40 років; 

в) від 41 до 50 років; 

г) від 51 до 60 років; 

д) від 60 до 70 років. 

 

4. Ваш педагогічний стаж: 

а) до 5 років; 

б) від 6 до 10 років; 

в) від 11 до 15 років; 

г) від 16 до 20 років; 

д) від 21 до 25 років; 

е) понад 26 років. 

 

5. Ваша освіта:  

а) середньо-спеціальна 

б) індустріально-педагогічний технікум  

в) вища агрономічна; 

г) вища педагогічна;  

д) класична університетська освіта. 

е) прийшли на роботу до закладу вищої освіти / закладу профтехосвіти аграрного 

профілю з виробництва; 

 

*Джерело: Адаптована «Анкета дослідження проблем формування готовності до педагогічної 

діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю» // Мозговий В. Л. Формування 

готовності до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю: дис… 

канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Віктор Леонідович Мозговий. – 

Київ, 2010. – С. 230. 
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Додаток Б1 

Результати аналізу відповідей викладачів аграрних вищих навчальних 

закладів щодо організації та реалізації певних видів професійно-педагогічної 

діяльності 

 

№ 

з/п 
Питання анкети 

Варіанти 

відповідей 

Аграрний ЗВО Усього 

опитано БНАУ УНУС ДДАЕУ 

1. 

Чи виникали у Вас 

труднощі під час 

планування занять? 

Так - - - 

145 

респон-

дентів 

Ні 84,9 % 50 % 64 % 

Інколи 9,4 % 40,4 % 32 % 

Вагаюсь із 

відповіддю 
3,7 % 9,5 % 4 % 

2. 

Чи виникали у Вас 

труднощі під час 

планування виховних 

заходів? 

Так - - - 

Ні 67,9 % 59,5 % 62 % 

Інколи 28,3 % 30,9 % 32 % 

Вагаюсь із 

відповіддю 
1,8 % 9,5 % 6 % 

3. 

Чи виникали у Вас 

труднощі під час 

організації занять? 

Так - - - 

Ні 83 % 66,6 % 78 % 

Інколи 13,2 % 26,1 % 20 % 

Вагаюсь із 

відповіддю 
1,8 % 7,1 % 2 % 

4. 

Чи виникали у Вас 

труднощі під час 

організації виховних 

заходів? 

Так - - - 

Ні 67,9 % 38,9 % 60 % 

Інколи 30,1 % 57,1 % 34 % 

Вагаюсь із 

відповіддю 
- 4,7 % 6 % 
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Додаток Б2 

 

Результати аналізу відповідей викладачів закладів вищої аграрної освіти 

щодо проблем, пов’язаних із реалізацією вербальної комунікації у контексті 

професійно-педагогічної діяльності 

 

№ 

з/п Питання анкети 

Варіанти 

відповідей 

Заклад вищої аграрної 

освіти 

Усього 

опитано 

БНАУ УНУС ДДАЕУ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Чи відчуваєте Ви 

труднощі під час 

спілкування з 

учнями/студентами 

навчальних груп? 

Так - - - 

145 

респон-

дентів 

Ні 73,5 % 90,4 % 96 % 

Інколи 26,4 % 4,7 % 2 % 

Вагаюсь із 

відповіддю 
- 4,7 % 2 % 

2. 

Чи виникають у Вас 

труднощі під час 

спілкування з 

колегами? 

Так 1,8 % - - 

Ні 84,9 % 50 % 78 % 

Інколи 13,2 % 28,5 % 16 % 

Вагаюсь із 

відповіддю 
- 21,4 % 6 % 

3. 

Чи виникають у Вас 

труднощі під час 

спілкування з 

батьками 

учнів/студентів? 

Так - - - 

Ні 66 % 30,9 % 44 % 

Інколи 33,9 % 47,6 % 50 % 

Вагаюсь із 

відповіддю 
- 21,4 % 6 % 
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Додаток В 

 

Анкета 

«Дослідження мотивації професійної діяльності майбутніх фахівців»*  

 

Шановні магістранти! Просимо Вас посприяти у дослідженні з вивчення 

мотивації професійної діяльності. Будь ласка, ознайомтеся з наведеними 

мотивами професійної діяльності, дайте оцінку їх значущості для Вас за 

п’ятибальною шкалою. 

П’ятибальна шкала оцінки мотивів професійної діяльності: 

«1» – дуже незначний ступінь; 

«2» – достатньо незначний ступінь; 

«3» – середній ступінь; 

«4» – достатньо значний ступінь; 

«5» – дуже значний ступінь. 

 

№ Мотиви 

професійної діяльності 

Оцінка мотивів 

професійної діяльності 

1.  Грошовий заробіток  

2.  Бажання просування кар’єрними сходинками 

у певній професійній діяльності, можливість 

продовження навчання 

 

3.  Бажання уникнути критики з боку 

керівництва, колег 

 

4.  Бажання уникнути можливих покарань та 

негараздів 

 

5.  Потреба в досягненні соціального престижу 

та повага з боку оточуючих 

 

6.  Задоволення від процесу роботи та 

результатів діяльності 

 

7.  Можливість найбільш повної самореалізації 

саме у цій професійній діяльності 

 



254 

 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ 

Для кількісної обробки результатів анкетування підрахуйте показники 

внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої позитивної мотивації (ЗПМ) та 

зовнішньої негативної мотивації (ЗНМ) за формулами: 





22

7.6. поцінкапоцінка
ВМ
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5.2.1. поцінкапоцінкапоцінка
ЗПМ

 
 





22

4.3. поцінкапоцінка
ЗНМ

 
 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ 

На основі отриманих результатів визначте мотиваційний комплекс 

особистості (співвідношення трьох видів мотивації: внутрішньої мотивації (ВМ), 

зовнішньої позитивної мотивації (ЗПМ) та зовнішньої негативної мотивації 

(ЗНМ)). Поставте числові значення показників видів мотивації в один ряд, а між 

ними знак їх співвідношення (<; =; >): 

ЗНМЗПМВМ
 

Згідно з інтерпретацією результатів задоволення педагога обраною 

професією тим вище, чим оптимальніше у нього мотиваційний комплекс: значна 

перевага внутрішньої та зовнішньої мотивації та низька – зовнішньої негативної 

мотивації. До найкращих (оптимальних) мотиваційних комплексів зарахуємо такі 

два типи поєднань: 

ВМ>ВПМ>ЗНМ та ВМ=ВПМ>ЗНМ 

 

* Додаток упорядковано на основі джерела: Реан А. А. Психология и педагогика: учеб. пособие. 

для студ. высш. учеб. заведений / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. – СПб.: Питер, 2002. 

– С. 415–417. 
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Додаток Д 
 

ТЕСТ ВИЗНАЧЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ЩОДО НАБУТТЯ ЗНАНЬ* 

 

Шановний магістранте! 

У формуванні готовності агрономів-дослідників до професійно-педагогічної  

діяльності вагоме значення має вивчення спрямованості магістрантів щодо 

набуття професійно-педагогічних знань. 

У зв'язку з цим просимо відповісти на низку тверджень-питань із парними 

відповідями. Із двох відповідей потрібно вибрати (а або б). 

Інструкція. Із запропонованого ряду тверджень-питань із парними 

відповідями, необхідно з двох відповідей вибрати один варіант і поруч із номером 

питання (в протоколі) написати букву («а» чи «б»), що відповідає обраній 

відповіді. 

 

Текст опитувальника 

1. Одержавши погану оцінку, ти, приходячи додому: 

 а) відразу сідаєш, повторюючи те, що погано відповів; 

 б) сідаєш дивитися телевізор чи грати на комп’ютері, думаючи, що заняття з 

цієї дисципліни буде ще через день. 

2. Після одержання гарної оцінки ти:  

 а) продовжуєш сумлінно готуватися до наступного заняття; 

 б) не готуєшся ретельно, бо знаєш, що все одно не спитають. 

3. Чи буває, що ти залишаєшся незадоволений відповіддю, а не оцінкою: 

 а) так;  

 б) ні. 

 

4. Для тебе навчання – це 
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 а) пізнання нового;  

 б) складне заняття. 

5. Чи залежать твої оцінки від старанності підготовки до заняття: 

 а) так; 

  б) ні. 

6. Чи аналізуєш ти після одержання низької оцінки, що ти зробив неправильно: 

 а) так; 

 б) ні. 

7. Чи залежить твоє бажання готувати самостійне завдання від того, чи 

виставляють за нього оцінки: 

 а) так;  

 б) ні. 

8. Чи легко ти втягуєшся в навчання після канікул:  

 а) так;  

 б) ні. 

9. Чи шкодуєш ти, що не буває занять через хворобу викладача:  

 а) так;  

 б) ні. 

10. Коли ти, перейшовши на наступний курс, одержуєш нові підручники, тебе 

цікавить, про що в них йдеться:  

 а) так;  

 б) ні. 

11. Що, по-твоєму, краще – учитися чи хворіти: 

 а) учитися; 

 б) хворіти. 

12. Що для тебе важливіше – оцінки чи знання:  

 а) оцінки; 

 б) знання. 
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1. 5. 9. 

2. 6. 10. 

3. 7. 11. 

4. 8. 12. 

Обробка результатів: За кожну відповідь, що збігається з ключем, 

нараховується 1 бал. Сума балів (від 0 до 12) свідчить про ступінь  прояву 

мотивації на набуття знань. 

Від 0 до 5 балів – низький прояв мотивації на набуття знань, від 6 до 9 балів 

– середній прояв мотивації на набуття знань, від 10 до 12 балів – високий ступінь 

прояву мотивації на набуття знань. 

Ключ до опитувальника 

Про мотивацію на придбання знань свідчать: 

 відповіді «а» на питання 1-6,8-11; 

 відповіді «б» на питання 7 і 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Додаток упорядковано на основі: Ільїн Е.Л. Спрямованість на оцінку / Е.Л. Ільїн, 

Н. А. Курдюкова // Іноземні мови в школі. – 2006.–  №7.–  С. 15–17.  
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Додаток Ж 

 

Анкета 

Шановний магістранте! 

Просимо Вас відповісти на запитання анкети, мета якої дослідити потреби  у 

професійно-педагогічній діяльності в закладі вищої освіти аграрного профілю, 

аграрному ліцеї/коледжі, центрах аграрного дорадництва  

 

Серед запропонованих варіантів оберіть та позначте лише одну відповідь, яку Ви 

вважаєте правильною 

 
 

 

1. Чи усвідомлюєте Ви себе в ролі педагога у сфері професійної освіти?  

 

Так Ні Не знаю 

   

 

2. Чи вважаєте Ви, що під час навчання у закладі вищої аграрної освіти 

Ви можете виявити, що професія педагога Вам необхідна? 

 

Так  Ні Не впевнений 

   

 

 

3. Чи вважаєте Ви актуальним для сучасного викладача аграрного вишу 

володіння професійно-педагогічними знаннями, вміннями?  

 

Так  Ні Вагаюсь з відповіддю 
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4. Чи приваблює Вас перспектива педагогічної діяльності у закладі вищої 

аграрної освіти, аграрному ліцеї/коледжі, центрах аграрного дорадництва? 

 

Так  Ні Не знаю 

   

 

 

5. Чи вважаєте Ви професійно-педагогічну діяльність в закладах аграрного 

профілю престижною? 

Так  Ні Вагаюсь з відповіддю 

   

 

 

6.  Чи хотіли б Вам у межах практики (виробничої, дослідницької) 

виконувати функцію асистента наставника/педагога/викладача 

кафедри/лабораторії? 

 

Так Ні Вагаюсь з відповіддю 

   

 

 

7. Чим для Вас приваблива професійно-педагогічна діяльність у закладі 

вищої освіти аграрного профілю? Виберіть одну відповідь. 

 підготовка висококваліфікованих фахівців-аграрників залежить від 

викладачів закладів вищої освіти аграрного профілю та якості їх 

професійно-педагогічної діяльності; 



260 

 

 професійно-педагогічна  діяльність фахівців аграрного профілю 

передбачає інтеграцію професійно-педагогічних та агрономічних 

знань, що забезпечує трансформацію фахової інформації у 

педагогічній системі; 

 можливість професійної самореалізації та самовдосконалення.  

 

 

 

 

 

Дякуємо за відповіді!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором. 
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Додаток К 

 

Тестові завдання  

 

для визначення рівня сформованості готовності магістрантів до професійно-

педагогічної діяльності за когнітивно-змістовим критерієм 

 

 

Блок А 

(рівень загальнотеоретичних знань) 

 

1. Педагогіка – це... 

Відповідь: 

а) наука про психіку, закономірності її прояву і розвитку; 

б) наука, що вивчає питання освіти молодого покоління; 

в) наука про виховання дитини; 

г) наука про виховання людини. 

 

2. Предметом дослідження в педагогіці є: 

Відповідь: 

а) процес навчання; 

 б) процес виховання; 

в) класно-урочна система навчання;  

г) принципи навчання. 

 

3. Завданням педагогіки є… 

Відповідь: 

а) розробка порад, правил і рекомендацій щодо реалізації освітнього процесу; 

б) вияв, вивчення й обґрунтування закономірностей і законів формування та 

розвитку людської особистості, розробка на цій основі теорії та методики 

виховання; 

в) вивчення проблем навчання і освіти людей; 

г) дослідження механізмів, закономірностей засвоєння людиною суспільного 

розвитку. 

 

4. Цілеспрямований та організований процес формування особистості 

називають… 

Відповідь: 

а) вихованням; 
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б) формуванням;  

в) освітою;  

г) навчанням. 

 

5. До методів науково-педагогічного дослідження належать: 

Відповідь: 

а) тестування, пояснення, інтерв’ю; 

б) природний експеримент, бесіда, розповідь; 

в) рольова гра, соціометрія, навчальна дискусія; 

г) педагогічне спостереження, анкетування, лабораторний експеримент. 

 

6. Педагогіка як мистецтво – це… 

Відповідь: 

а) особливий спосіб авторського виконання діяльності; 

б) частина педагогічної теорії; 

в) складова театральної педагогіки; 

г) вияв педагогічного професіоналізму. 

 

7. Педагогічний процес є системою, тому що: 

Відповідь: 

а) він має всі ознаки системи: компоненти, структуру, цілісність, інтегральний 

результат, зв’язок з іншими системами; 

б) він поєднує в собі процеси навчання, виховання і розвитку; 

в) його складовими є дії вихователя та вихованців. 

 

8. Цілісність педагогічного процесу полягає: 

Відповідь: 

а) в тому, що процеси, які утворюють педагогічний процес, мають багато 

спільного між собою; 

б) у підкоренні всіх процесів, що його утворюють, головній і єдиній меті – 

формуванню всебічно і гармонійно розвиненої особистості; 

в) у тому, що педагогічний процес має цільовий, змістовий, діяльнісний, 

результативний компоненти. 

 

9. Особистістю людина стає тільки тоді, коли: 

Відповідь: 

а) досягає вісімнадцятирічного віку; 
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б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою; 

в) оволодіває певною професією. 

 

10. Сукупність психічних і психофізичних особливостей людини, які 

необхідні для досягнення успіху в обраній професії, – це… 

Відповідь: 

а) психофізіологічна придатність; 

б) професійна придатність; 

в) професійна готовність. 

 

 

Блок Б 

(рівень методичних знань) 

 

1. До групи наочних методів навчання належать (назвіть усі правильні 

відповіді): 

Відповідь: 

а) дослід; 

б) розповідь; 

в) ілюстрація; 

г) демонстрація. 

 

2. До групи словесних методів навчання належать (назвіть усі правильні 

відповіді): 

Відповідь: 

а) лекція; 

б) бесіда; 

в) ілюстрація; 

г) розповідь. 

 

3. Які методи дослідження належать до опитувальних (статистичних)? 

Відповідь: 

а) анкетування; б) параметричні; в) непараметричні; 

г) бесіда; ґ) інтерв’ю; д) спостереження; е) тестування. 

 

4. Вкажіть методи математичної статистики… 

Відповідь: 
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а) анкетування; б) параметричні; в) непараметричні; 

г) бесіда; ґ) інтерв’ю; д) спостереження; е) тестування. 

 

5. З метою аналізу філософських та психолого-педагогічних джерел 

застосовують такі теоретичні методи дослідження: 

Відповідь: 

а) ретроспективний; б) порівняння; в) систематизацію; 

г) класифікацію; ґ) діагностичний; д) прогностичний; 

е) теоретичний аналіз і синтез; є) порівняльно-зіставний; 

ж) екстраполяцію; з) конкретизацію; и) моделювання; 

і) узагальнення; й) системно-структурний. 

 

6. Методи вивчення передового досвіду: 

Відповідь: 

а) спостереження за роботою викладача; 

б) перегляд фрагментів фільмів; 

в) перегляд методичної літератури; 

г) дослідження з певних тем. 

 

7. Виберіть правильну відповідь. Який компонент педагогічної діяльності 

передбачає вибір викладачем методів і прийомів роботи: 

Відповідь: 

а) діагностичний; 

б) орієнтовно-прогностичний; 

в) конструктивно-проектувальний; 

г) організаційний; 

д) комунікативно-стимулюючий; 

е) аналітично-оцінний; 

є) гностичний; 

ж) дослідницько-творчий. 

 

8. Виберіть правильну відповідь. Надання цифрових показників 

досліджуваним характеристикам – це: 

Відповідь: 

а) реєстрація; б) ранжування; в) шкалювання; г) моделювання. 
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9. Методи навчання розглядаються в різноманітних класифікаціях з 

урахуванням їх практичних функцій і можливостей, а саме:  

Відповідь: 

а) відповідно до логіки суспільно-історичного пізнання; 

б) безпосередньо, залежно від складності навчальних дисциплін; 

в) пропорційно рівню розумових можливостей студентів; 

г) залежно від засобів передачі й одержання інформації та основних етапів 

освітнього процесу; 

ґ) згідно зі специфікою навчального матеріалу і формами мислення; 

д) відносно вікових особливостей студентів;  

е) щодо переліку навчальних дисциплін. 

 

10. Визначте умови, відповідно до яких методи навчання стимулюють 

пізнавальну активність студентів: 

Відповідь: 

а) спрямовані на ґрунтовне пояснення; 

б) змушують магістрантів самостійно мислити; 

в) охоплюють елемент труднощів; 

г) забезпечують доступність і легкість навчання; 

ґ) навчають магістрантів пізнавальних дій; 

д) дають змогу ґрунтовно запам’ятовувати навчальний матеріал; 

е) спрямовують магістрантів на формування власних висновків, суджень. 

 

11. Співвіднесіть терміни та їх визначення. Відповідь подайте у вигляді 

поєднання цифри та букви. До невідповідних визначень доберіть 

потрібний термін («к» – це...). 

Відповідь: 

1. Зовнішній 

вигляд  

2. Педагогічний 

імідж  

3. Зовнішня 

техніка  

4. Внутрішня 

техніка  

5. Міміка  

 

а) професійний образ, який створює викладач відповідно до 

його уявлень про зовнішній вигляд, поведінку, характер 

діяльності у заданій ситуації;  

б) різноманітні зовнішні особливості свого «Я» і способи його 

вираження;  

в) уміння використовувати психофізичний апарат як 

інструмент виховного впливу;  

г) підкреслене виявлення почуттів, переживань;  

ґ) техніка створення внутрішнього переживання особистості, 

психологічне налаштування викладача на майбутню 

діяльність;  
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д) самоподача, здатність створювати й підтримувати в очах 

студентів такий свій образ, який найбільш «вигідний» з 

погляду ефективності впливу;  

 е) фіксований погляд співрозмовників один на одному, який 

означає зацікавленість партнерів і зосередженість на тому, 

про що йдеться;  

є) техніка втілення внутрішнього переживання особистості 

викладача, елементами якої є міміка, голос, мовлення, рухи, 

пластика; 

ж) виражальні рухи м’язів обличчя; додатковий засіб 

вираження й сприймання емоційного стану людини;  

з) виражальні рухи всього тіла або окремих його частин, 

пластика тіла;  

и) виражальні рухи рук, пальців, що використовуються як 

засіб у спілкуванні людей;  

і) звичне положення тіла людини, набуте під впливом умов 

життя. 

 

 

Блок В 

(рівень технологічних знань) 

 

1. Умовне зображення технології процесу, поділ його на окремі 

функціональні елементи і позначення зв’язків між ними – це:  

Відповідь: 

а) технологічна програма;  

б) технологічна схема;  

в) технологічна карта;  

г) технологічна одиниця. 

 

2. Педагогічні технології можуть функціонувати на таких рівнях:  

Відповідь: 

а) високий, середній, низький;  

б) широкий, вузький;  

в) навчальний, виховний, методичний;  

г) загальнопедагогічний, предметно-методичний, локальний (модульний). 
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3. Для якої технології характерні такі особливості: використання 

проблемних методів, створення проблемних ситуацій на всіх етапах 

навчання: 

Відповідь: 

а) диференційованого навчання; 

б) розвивального навчання; 

в) сугестивного навчання; 

г) проблемного навчання. 

 

4. Для якої технології характерною ознакою є психологічна підтримка 

розвитку особистості:  

Відповідь: 

а) диференційованого навчання; 

б) розвивального навчання; 

в) створення ситуації успіху; 

г) проблемного навчання. 

 

5. Для якої технології характерною ознакою є вивчення матеріалу 

великими блоками з застосуванням опорних схем та багаторазовим 

повторенням: 

Відповідь: 

а) диференційованого навчання; 

б) розвивального навчання; 

в) створення ситуації успіху; 

г) інтенсифікації навчання на основі знакових моделей навчального матеріалу 

В.Шаталова. 

 

6. Визначте ознаку найбільш ефективної педагогічної технології: 

Відповідь: 

а) міцні знання та уміння; 

б) вихованість; 

в) досягнення мети за короткий час з найменшими витратами; 

г) зміцнення матеріально-технічної бази. 

 

7. Які основні якості властивості педагогічній технології: 

Відповідь: 

а) відповідає критерію технологічності; 
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б) базується на науковій концепції; 

в) системність; 

г) ефективність; 

д) відтворюваність. 

Відповідь: 

1) а, б, г, д  2) б, г, д  3) а, б, в  4) всі – правильні 

 

8. Що є характерною рисою інноваційної педагогічної технології? 

Відповідь: 

а) забезпечення належних фінансових та організаційних умов для успішного 

досягнення переорієнтації освітнього процесу; 

б) системне нововведення, що забезпечує цілеспрямований перехід системи до 

нового стану; 

в) зосередження зусиль на формуванні вільної особистості, громадянина, здатного 

робити обґрунтований вибір у різних ситуаціях; 

г) зміщення пріоритетів на розвиток психічних, фізичних та інших сфер 

особистості замість формування спектру умінь та оволодіння обсягом інформації. 

 

9. Що таке педагогічна технологія? 

Відповідь: 

а) сукупність моделей та методик навчання,  завданням яких є оптимізація форм 

освіти; 

б) системний метод створення, застосування і визначення процесу викладання і 

засвоєння знань з урахуванням всіх ресурсів та їхніх взаємодій, завданням яких є 

оптимізація форм освіти; 

в) алгоритм процесу досягнення запланованих результатів з урахуванням всіх 

ресурсів освітнього процесу та їхніх взаємодій; 

г) системний метод викладання, завданням якого є застосування, визначення 

процесу викладання і засвоєння знань.  

 

10. У чому полягає сутність технології навчання як дослідження: 

Відповідь: 

а) розвиток критичного мислення як засобу самореалізації особистості; 

б) розробка системи дослідницьких завдань, визначення змістових блоків 

навчально-дослідної діяльності у часовій перспективі (на семестр, навчальний рік 

тощо); 

в) інтеграція перспективних напрямів удосконалення освітнього процесу; 

г) суб’єктне відкриття нових знань студента. 
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11. Що є прогнозованим результатом технології проектного навчання: 

Відповідь: 

а) міцні знання високого рівня; 

б) практико орієнтований підхід до навчання;  

в) формування ключових компетенцій (соціальних, полікультурних, 

інформаційних, комунікативних тощо);  

г) економія часу; 

д) розвиток ініціативності та самостійності учнів. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором. 
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Додаток Л 

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА 

 

для визначення рівня сформованості готовності магістрантів 

до професійно-педагогічної діяльності за операційно-діяльнісним критерієм 

 

(гностичні уміння ) 

 

1. Початок вивчення дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи», 

опрацювання теми «Теоретичні засади педагогіки і методики викладання у вищій 

школі» для магістрантів спеціальності «Агрономія». Метод подання –лекція. При 

розгляді методик викладання усвідомлюєте, що готовність до його сприйняття у 

магістрантів-аграріїв не сформована. Визначте головну причину такої ситуації: 

а) не враховано особливості пізнавальної діяльності магістрантів; 

б) дібрано широкий обсяг матеріалу; 

в) відсутній досвід роботи в аудиторії. 

 

2. На практичному занятті з теми «Інноваційні педагогічні технології» 

вирішено застосувати педагогічну гру. Розроблено методику проведення, де кожен 

магістрант мав виконувати певну роль. Однак під час пробного заняття помічаєте, 

що магістранти (майбутні агрономи-дослідники) не зацікавлені. Як Ви вважаєте, у 

чому причина такої ситуації? 

а) магістранти не готові до гри, що не  викликало у них пізнавального інтересу; 

б) магістранти не були залучені до обговорення задуму, заздалегідь не 

створено уявних ситуацій, не уточнено ролі; 

в) колективного обговорення кандидатур на певні ролі не проведено. 

 

(організаційні уміння) 

 

1. З наведеного переліку виберіть 10 особистісних якостей викладача, що 

найбільш ускладнюють, на Вашу думку, педагогічну взаємодію. 

Перелік особистісних якостей викладача 

 

1. Запальність 

2. Прямолінійність 

3. Квапливість 

4. Різкість 

5. Егоїзм 

6. Упертість 

7. Образливість 

8. Мстивість 

9. Сухість 

10. Педантичність 

11. Повільність 

12. Необов'язковість 

13. Забудькуватість 

14. Нерішучість 

15. Упередженість 

16. Прискіпливість 
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17. Нетактовність 

18. Брехливість 

19. Безпринциповість 

20. Лукавство 

21. Нещирість 

22. Дратівливість 

23. Добросердя 

24. Амбітність 

25. Злісність 

26. Агресивність 

27. Підозрілість 

28. Злопам'ятність 

29. Байдужість 

 

 

2. Відберіть 10 з 30 особистісних якостей викладача, які мають вирішальне 

значення в подоланні педагогічних конфліктів. 

 

Перелік особистісних якостей викладача 

 

1. Справедливість 

2. Терплячість 

3. Тактовність 

4. Відповідальність 

5. Оптимізм 

6. Принциповість 

7. Вимогливість до себе 

8. Вимогливість до дитини 

9. Самоповага 

10. Повага особистості 

дитини 

11. Доброзичливість 

12. Емоційність 

13. Самовладання 

14. Врівноваженість 

15. Демократичність 

16. Упевненість у собі 

17. Ініціативність 

18. Імпровізаційність 

19. Рішучість 

20. Доброзичливість 

21. Артистизм 

22. Емпатійність 

23. Цілеспрямованість 

24. Любов до дітей 

25. Акуратність 

26. Енергійність 

27. Діловитість 

28. Альтруїзм 

29. Великодушність

 

 

комунікативні уміння) 

 

1. У новому навчальному році Ви почали працювати з новим набором 

учасників освітнього процесу у закладі вищої освіти (студентами спеціальності 

«Агрономія»). З часом помічаєте, що спілкування з студентами деяких груп не 

складається. На Вашу думку, у чому причина такої ситуації? 

а) Ви нецікаво організовуєте навчання; 

б) Ви – дуже вимогливий викладач; 

в) неправильно обрано стиль контакту зі студентами. 
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2. Під час проведення виховної години з першокурсниками закладу вищої 

освіти Ви помічаєте, що студенти не достатньо добре сприймають інформацію. В 

аудиторії розпочинається шепотіння. Як Ви вважаєте, у чому причина такої 

поведінки присутніх? 

а) обрана занадто складна для обговорення проблема; 

б) не враховано сподівання студентів (слухачів); 

в) аудиторія завчасно була не налаштована до сприйняття певної інформації. 

 

(імпровізаційно-педагогічні уміння) 

 

1. Живе, імпровізоване усне мовлення набагато легше сприймається і 

засвоюється студентами, ніж письмове, книжне. Воно має бути літературно 

правильним, виразним, ясним, простим, образним, доступним. 

Найкраще сприймається студентами імпровізаційний виклад матеріалу з 

періодичним умілим користуванням планом-конспектом заняття. На основі цього 

матеріалу потрібно виконати практичні завдання заняття. Наприклад: у межах 

дисципліни «Вступ до спеціальності» вивчається тема «Особливості сільського 

виробництва». На дошці пишемо відомі слова англійського вченого XVII ст. 

Уїльяма Петті «Праця – батько багатства, земля – його мати». Пропонуємо 

упродовж 10-15 хвилин скласти рекомендації щодо розуміння даного 

висловлювання у навчально-виховному процесі з даної дисципліни відповідно до 

програмного матеріалу. На завершення протягом 5 хвилин висловити свої 

міркування. 

 

2. Дисципліна «Вступ до спеціальності» спеціальність «Агрономія». На дошці, 

виконавши рисунок «Основні фактори життя рослин та їх взаємодія» (навчальний 

посібник «Введення до спеціальності» за І.Д. Примака), запропонувати пояснити 

послідовність виконання схеми з наведенням прикладів по кожній позиції та 

оцінити за критеріями: 

– послідовність порядку побудови схеми; 

– цілісність зображення; 

– чіткість коментування кожного блоку схеми (виділення та логічний 

зв’язок головного і другорядного); 

– забезпечення максимальної виразності оповіді.  

 
 

 

 

 

Додаток розроблено автором. 
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Додаток М 

Анкета 

 

Шановний магістранте! 

 

Просимо Вас відповісти на запитання анкети, мета якої виявити  

потреби у професійно-педагогічній самоосвіті і саморозвитку. 

Висновки та узагальнення, зроблені за результатами анкетування,  

будуть мати важливе наукове значення. 

 

Серед запропонованих варіантів оберіть та позначте лише одну відповідь, яку Ви 

вважаєте правильною 

 

 

 1. Чи усвідомлюєте Ви особисту та суспільну значущість безперервної 

освіти в педагогічній діяльності?  

а) так                                б) ні                       г) вагаюсь з відповіддю 

 2. Чи  вбачаєте Ви за доцільне, щоб агрономи-дослідники володіли 

специфічними педагогічним знаннями, уміннями й навичками? 

а) так                                б) ні                       г) вагаюсь з відповіддю 

 3. Просимо висловити свою думку щодо значущості наведених тверджень, 

які характеризують певні аспекти особистісної потреби в професійно-педагогічній 

самоосвіті: 

а) можливість збагачувати професійно-педагогічний досвід з подальшою 

трансляцію в майбутній професійній діяльності: 

а) так                                б) ні                       г) вагаюсь з відповіддю  

б) прагнення до творчої самореалізації у професійно-педагогічній діяльності: 

а) так                                б) ні                       г) вагаюсь з відповіддю  

 4. Чи цікавить Вас пізнавальний матеріал щодо сучасних досягнень науки, 

розвитку наукового знання?  

а) так                                б) ні                       г) вагаюсь з відповіддю 
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5. Чи виникало у Вас бажання розширити межі професійно-педагогічної 

підготовки та ґрунтовно ознайомитися з основами дисциплін: «Педагогіка», 

«Професійна педагогіка», «Психологія», «Основи педагогічної майстерності»? 

а) так                                б) ні                       г) вагаюсь з відповіддю 

 

6. Чи  бажали б Ви брати  участь у науковій роботі? 

а) так                                б) ні                       г) вагаюсь з відповіддю 

 

7. Просимо висловити свою думку щодо значущості наведених тверджень, які 

характеризують певні аспекти професійно-педагогічного саморозвитку. 

Значущі аспекти професійно-педагогічного 

саморозвитку т
а
к

 

н
і 

Н
е 

в
п

е
в

н
е
н

и
й

 

1. 
Захопленість значущою професійно-педагогічною 

діяльністю у закладі вищої аграрної освіти, аграрному 

ліцеї/коледжі, центрах аграрного дорадництва 

   

2. Здатність виходити за межі самого себе, віднаходити 

нові смисли у професійно-педагогічній діяльності  

   

3. 

Здатність до прояву оригінальності, нешаблонності, 

творчого мислення, художньо-творчого 

самовираження, індивідуального й неповторного 

художнього стилю у художньо-педагогічній 

діяльності 

   

4. Здатність до самопізнання, рефлексії, 

самовдосконалення упродовж життя 

   

 

Дякуємо за відповіді. 

 

Додаток розроблено автором. 
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Додаток Н 

Діагностична картка самооцінки 

професійно-педагогічної підготовленості 

 

 

№ 

з/п 

Критерій / компоненти 

Рівні оцінювання 

високий середній низький 

1 2 3 4 5 

1. Критерій професійно-мотиваційний    
  стійкість інтересів до професійно-педагогічної 

діяльності 

   

 усвідомлення значущості професійно-

педагогічної культури в системі вищої аграрної 

освіти 

   

 усвідомлення себе в ролі педагога професійної 

освіти 

   

 наявність внутрішньої потреби щодо 

здійснення педагогічної діяльності 

   

2. Критерій когнітивно-змістовий    

  теоретична обізнаність у галузі професійної 

педагогіки 

   

 системність та усвідомленість знань з 

дидактики вищої школи 

   

 орієнтація в цілях та завданнях професійно-

педагогічної діяльності, розуміння її сутності  

   

 повне розуміння необхідності застосовувати 

професійно-педагогічні знання при виконанні 

професійних завдань, повна обізнаність із 

змістом, методами та способами 

   

3. Критерій операційно-діяльнисний    

  уміння планувати та організовувати 

професійне навчання в системі ступеневої 

аграрної освіти 

   

 оволодіння навичками організації педагогічної 

взаємодії (з студентами, колегами, 

адміністрацією закладу) 

   

 уміння чітко та зрозуміло ставити навчальні 

завдання 
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Додаток Н (продовження) 
 

  володіння методичним апаратом і уміннями 

проектування навчального процесу на засадах 

сучасних технологій навчання 

   

4. Критерій особистісно-рефлексивний    

  здатність до самооцінки    

 наявність власного стилю викладання в 

контексті професійного навчання. 

   

 здатність до аналізу, синтезу, узагальнення, 

систематизації навчального матеріалу 

   

 сформованість навичок контролю за освітнім 

процесом у системі суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

   

 

 

Примітка: за результатами оцінювання обраний рівень позначте (+) 

 

 

Оцінювання здійснюється за рівнями: високий (В); середній (С); низький (Н). 

 

 

 

 

Дякуємо за відповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток розроблено автором. 
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Додаток Р 

 

 

Програма навчально-методичного семінару 

«Школа молодого викладача» 

 

 

№ 

з/п 
Назва тем модулів 

Кількість годин 

Разом Лек. СР. Пр. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.  
Педагогічний процес у закладі вищої 

аграрної освіти 
8 4 4  

2.  

Історичні аспекти професійно-

педагогічної підготовки агрономів-

дослідників 

8 4 4  

3.  

Психолого-педагогічні основи 

підготовки фахівців аграрного 

профілю 

10 4 4 2 

4.  
Сучасні технології навчання у закладі 

вищої аграрної освіти 
14 6 4 4 

5.  
Науково-педагогічні дослідження у 

системі вищої аграрної освіти 
12 4 4 4 

6.  
Педагогічна майстерність викладача 

закладу вищої аграрної освіти  
8 4 4  

 УСЬОГО 60 26 24 10 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ 

 

 

Тема модулю 1. Педагогічний процес у закладі вищої аграрної освіти  

 

Поняття вищої освіти. Закон України «Про вищу освіту». Педагогічний 

процес як категорія педагогіки. Мета та завдання педагогічного процесу у вищому 

навчальному закладі: виховання, навчання, розвиток, професійна підготовка. 

Сутність поняття «професійна педагогіка» (за Ю. К. Бабанським). Діалектика 
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педагогічного процесу у вищій школі: цілісність, загальність, єдність. Особливості 

організації педагогічного процесу в сучасному закладі вищої аграрної освіти. 

Субʼєкт-субʼєктна взаємодія у системі вищої освіти. Проблема формування 

гармонійно розвиненої особистості фахівця. Напрями педагогіки вищої школи: 

університетський (академічний), післядипломний. Проблема гуманізації сучасної 

вищої освіти. 

Закономірності та принципи педагогічного процесу в сучасному закладі 

вищої педагогічної освіти. Залежність педагогічного процесу у закладі вищої 

освіти від науково-технічного прогресу країни. Соціальні умови професійного 

розвитку майбутніх фахівців аграрної галузі. 

Особливості змісту педагогічної освіти у закладах вищої освіти 

непедагогічного профілю. 

 

Основні поняття теми: педагогічний процес, зміст педагогічної освіти, 

педагогічна освіта  у вищому навчальному закладі аграрного профілю, 

професійний розвиток майбутніх агрономів-дослідників. 

 

Рекомендована література: [5], [6], [10], [14], [17], [19], [28], [30], [31], [33], [40]. 

 

 

Тема модулю 2. Історичні аспекти професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників 

 

Історія розвитку та становлення аграрної (сільськогосподарської) освіти, 

перші прояви поширення професійно-педагогічних знань в агрономічній освіті та 

формування певних уявлень про систему підготовки агрономів-дослідників. 

Ретроспективний аналіз професійно-педагогічної підготовки агрономів-

дослідників у межах етапів: дореформеного (1790–1861 рр.), дореволюційного 

(1862–1917 рр.), колективізації (1918–1945 рр.), планового господарства (1946–

1990 рр.) та модернізаційного (1991 р. – до сьогодні). 

Історичний розвитк аграрної освіти у реалізації наукового та практичного 

аспектів: запровадження системи професійно-педагогічної підготовки фахівців 

агрономічного профілю; створення галузевої педагогічної освіти для підготовки 

фахівців-педагогів сільськогосподарського профілю (агроном-педагог, інженер-

педагог та ін.). Аналіз автентичних першоджерел про реалізацію програми 

професійно-педагогічної підготовки фахівців агрономічного профілю, які 

базувалися на наскрізному введенні психолого-педагогічних дисциплін у системі 

агроної освіти. 
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Основні поняття теми: становлення агарної освіти, ретроспективний аналіз, 

етапи ретроспектив професійно-педагогічної підготовки агрономів-дослідників, 

автентичні першоджерела. 

 

Рекомендована література: [1], [2], [15], [29], [34], [38]. 

 

 

Тема модулю 3. Психолого-педагогічні основи підготовки фахівців аграрного 

профілю 

 

Зв'язок педагогіки і психології у педагогічній діяльності. Основні категорії 

психопедагогіки (розвиток, формування, навчання, виховання).  

Особливості професійного становлення сучасного фахівця в умовах 

інноваційного розвитку суспільства. Роль психопедагогіки у підготовці фахівців 

аграрного профілю до професійно-педагогічної діяльності.  

Закономірності пізнавальних психічних процесів динаміки формування 

знань, умінь і навичок, природи мотивації та ін. (від змісту освіти до оцінки 

результатів освітнього процесу). Провідні тенденції суспільного розвитку в 

умовах модернізації аграрної освіти та ринкових економічних відносин. 

Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього магістра-аграрія до 

професійно-педагогічної діяльності через аналіз і синтез взаємозв’язаних 

компонентів структури процесу навчання в системі неперервної освіти. 

Міжетнічна толерантність у системі професійної підготовки агронома-

дослідника. Нестандартні підходи до розв'язання проблем. 

 

Основні поняття теми: психопедагогіка, психолого-педагогічні основи 

підготовки майбутніх агрономів-дослідників, толерантність, нестандартні підходи 

розв’язання проблем. 

 

Практичне заняття № 1. Відтворення проблемних психолого-

педагогічних ситуацій та аналіз результатів вирішення 

 

Рекомендована література: [4], [8], [9], [14], [19], [21],[24], [29], [31], [38], [40]. 

 

Тема модулю 4. Сучасні технології навчання у закладі вищої аграрної освіти 

 

Освітня технологія як форма єдиного освітнього простору. 

Функціональність освітніх технологій: прогнозування, проектування, планування, 

факторний аналіз. 

Сутність поняття «технологія навчання». Класифікація технологій навчання: 

інформаційні технології навчання, технологія проблемного навчання, технологія 
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ігрового навчання, кредитно-модульна технологія навчання, технологія 

дистанційного навчання, модульно-рейтингова технологія навчання (за 

В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко). Класифікація педагогічних технологій за 

Г. К. Селевко. Відмінність понять «методика» і «технологія» навчання. Інновації в 

системі вищої освіти. Поняття «педагогічні інновації». Показники технологій 

навчання: системність, відтворювальність, система зворотного зв’язку. 

Особливості реалізації особистісно-орієнтованої освіти у вищому навчальному 

закладі. Диференційоване навчання у вищій школі. 

 

Основні поняття теми: технології навчання, класифікація технологій навчання, 

педагогічні технології. 

 

Практичне заняття № 2. Опанування сучасними технологіями 

навчання в закладі вищої аграрної освіти: ігрового навчання, проблемного 

навчання, дистанційного навчання та ін. 

 

Рекомендована література: [3], [11], [13], [21], [23], [27], [29], [37], [40]. 

 

Тема модулю 5. Науково-педагогічні дослідження у системі вищої аграрної 

освіти 

 

Основи науково-педагогічного дослідження у системі вищої освіти. 

Педагогічні дослідження у системі ступеневої аграрної вищої освіти. Проблема, 

тема та актуальність дослідження. Об’єкт і предмет науково-педагогічного 

дослідження (за С. У. Гончаренко). 

Наукові дослідження професійної педагогіки. Діагностика у науково-

педагогічних дослідженнях. 

Наукова культура викладача вищого навчального закладу. Стилістика 

наукової мови (за О. М. Семеног). Етапи підготовки наукової статті. Правила 

цитування та посилання на використані джерела. 

Форми і методи специфічного опрацювання та вивчення літературних 

педагогічних першоджерел: вміння здійснювати науковий огляд систематизованих 

першоджерел, користування прийомами швидкого, уповільненого, вибіркового та 

змішаного читання, засобами накопичення матеріалів у процесі критичного 

аналізу літератури. 

 

Основні поняття теми: наукове дослідження, науково-педагогічне дослідження, 

наукова культура, стилістика наукової мови, форми, методи науково-

педагогічного дослідження. 
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Практичне заняття № 3. Відпрацювання методики організації форм 

та методів швидкого, уповільненого, вибіркового та змішаного читання, 

засобами накопичення матеріалів у процесі аналізу літератури 

 

Рекомендована література: [14], [19], [21], [22], [23], [31], [32]. 

 

Тема модулю 6. Педагогічна майстерність викладача закладу вищої аграрної 

освіти 

 

Сутність поняття «педагогічна майстерність». Проблема розвитку 

педагогічної майстерності у працях А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, 

І. А. Зязюна. Елементи педагогічної майстерності (за І. А. Зязюном). Педагогічна 

техніка: внутрішня і зовнішня. Майстерність педагогічного спілкування. 

Мовлення і комунікативна поведінка викладача. Стилі педагогічного спілкування. 

Елементи акторської та режисерської майстерності у педагогічній дії 

викладача закладу вищої освіти. Техніка педагогічної взаємодії у системі 

ступеневої аграрної освіти. 

Елементи педагогічної майстерності (згідно з теорією педагогічної 

майстерності І. Зязюна): педагогічна техніка та групи її складників (уміння 

керувати своєю поведінкою: техніка володіння своїм організмом (мімікою, 

пантомімікою); керування емоціями, настроєм для зняття психічного напруження, 

збудження творчого самопочуття; опанування умінням соціальної перцепції 

(техніка керування увагою, уявою); техніка мовлення (керування диханням, 

дикцією, гучністю, темпом мовлення); уміння вплинути на особистість і колектив: 

техніка організації контакту, управління педагогічним спілкуванням; техніка 

навіювання тощо). 

Технологія самовдосконалення педагогічної майстерності викладача вищого 

навчального закладу аграрного профілю. 

 

Основні поняття теми: педагогічна майстерність, елементи педагогічної 

майстерності, майстерність педагогічного спілкування, педагогічна техніка, 

складники педагогічної техніки, самовдосконалення педагогічної майстерності.  

 

Рекомендована література: [7], [12], [16], [17], [20], [25], [26], [29], [35], [40]. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть 

годин 

1.  

Педагогічний процес у закладі вищої аграрної освіти. 

1. Законспектувати та проаналізувати: 

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.») 

(зміст освіти, стратегічні завдання і шляхи реформування змісту 

освіти.); 

Закон України «Про вищу освіту» (Розділ ІІ. Рівні ступені та 

кваліфікації вищої освіти; Розділ VІ. Вищі навчальні заклади). 

2. Обґрунтувати необхідність у процесі вивчення навчальних 

дисциплін здійснювати внутрішньопредметні і міжпредметні 

зв’язки.  

4 

2.  

Історичні аспекти професійно-педагогічної підготовки 

агрономів-дослідників. 

Скласти чотири тестові завдання з теми. Результати знань 

перевірити та оцінити на практичному занятті. 

4 

3.  

Психолого-педагогічні основи підготовки фахівців аграрного 

профілю. 

Розробити план-конспект лекції у формі диспуту на тему:  

«Яку роль відіграє психопедагогіка у підготовці фахівців 

аграрного профілю до професійно-педагогічної діяльності?» 

4 

4.  

Сучасні технології навчання в закладі вищої аграрної освіти. 

1. Розробка мультимедіа-презентації (Power paint) для 

проведення лекційного заняття з використанням гри-дискусії на 

тему: «Які сучасні технології навчання є доцільними при 

навчанні фахівців аграрного профілю з фахових дисциплін?» 

2. Скласти план-конспект будь-якої лекції з дисципліни 

Вашої спеціальності, наприклад, «Вступ до спеціальності. 

Агрономія». 

3. Розробити фрагмент заняття з фахової дисципліни 

«Біотехнологія рослин», формою проведення якого була б 

рольова гра. 

4 

5.  

Науково-педагогічні дослідження у системі вищої аграрної 

освіти. 

Здійснити пошук. Записати визначення та проаналізувати у 

різних джерелах тлумачення основних понять: «навчання», 

«процес навчання», «навчальний процес». Виокремити їх суттєві 

ознаки на працями різних авторів та записати у таблицю. 

Сформулюти власний варіант з використанням виокремлених 

4 
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ознак. 

6.  

Педагогічна майстерність викладача закладу вищої аграрної 

освіти. 

1. Підготувати доповідь за вибраною темою. Теми:  

«Самовдосконалення, що передбачає постійний процес 

підвищення рівня власної професійної майстерності»; 

«Професійна культура, що полягає в інтелігентності, 

педагогічній етиці, педагогічному такті, емоційній стійкості та 

ін.»; «Рівні педагогічної майстерності».  

2. Користуючись предметним покажчиком творів 

А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського, виписати 4-5 позицій-

цитат про педагогічну майстерність вчителя. 

4 

Усього 24 

 

 

Рекомендована література: 

 

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підруч. для 

аспірантів та молод. викладачів вищ. навч. закл. / Анатолій Миколайович 

Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 557, [1] с. 

2. Бабанский Ю. К. Избраные педагогические труды / сост. М. Ю. Бабанский. – 

М.: Педагогика, 1989 – 560 с.  

3. Бандурка О. М. Основи педагогічної техніки: навч. посіб. / О. М. Бандурка, 

В. О.  Тюріна, О. І. Федоренко. – Харків: ТИТУЛ, 2006. – 176 с. 

4. Беляева А. П. Методология и теория профессиональной педагогики / Антонина 

Павловна Беляева. – СПб.: Ин-т профтехобразования РАО, 1999. – 480 с. 

5. Бордовская Н. В. Педагогика /  Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб: Питер, 

2000. – 432 с.  

6. Буряк В. Методологічні основи розвивального навчання / В. Буряк // Рідна 

школа. – 2009. – № 5. – С. 3–7. 

7. Васянович Г. Педагогічна етика / Г. Васянович. – Львів: Норма, 2005. – 343 с. 
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8. Гладуш В. А., Педагогіка вищої школи: теорія практика, історія: навч. посіб. / 

В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. – Д., 2014. – 416 с. 

9. Гончаренко С. У. Методологічні засади побудови педагогічної теорії / Семен 

Гончаренко // Шлях освіти. – 2007. – № 2. – С. 2–9. 

10. Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень; [заст. голов. 

ред. О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – К.: 

Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

11. Загвязинский В. И. Теории обучения: современная интерпритация: учеб. 

пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Владимир Ильич Загвязинский. – 2-е изд., 

испр. – М.: Академия, 2004. – 187 с. 

12. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: кн. для учителя / 

Виктор Абрамович Кан-Калик. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с. 

13. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий: пособ. для 

преподавателей / Александр Кузьмич Колеченко. – СПб.: КАРО, 2002. – 368, [1] с. 

14. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / Анатолій Іванович 

Кузьмінський. – 2-ге вид., стер. – Київ: Знання, 2011. – 486 с.  

15. Лавріненко О. Історія педагогічної майстерності: навч. посіб. для студ. пед. 

ВНЗ, аспірантів, викладачів / Олександр Андрійович Лавріненко. – Київ, 2009. – 

328 с. 

16. Лимаренко Л. І. Від театру до майстерності (формування педагогічної 

майстерності учителів художньої культури на прикладі вивчення циклу 

театральних дисциплін): монографія / Лідія Іванівна Лимаренко. – Херсон: 

Видавництво ХДУ, 2006. – 116 с. 

17. Мозговий В. Л. Режисура педагогічної дії: теоретичний і методичний аспекти: 

[монографія] / Віктор Мозговий. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 492 с. 

18. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – 3-є вид., допов. – 

Київ: Книж. д-ка, 2001 р. – 608 с. 
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19. Нісімчук А. С. Педагогіка: підр. / Андрій Сергійович Нісімчук. – Київ: Атіка, 

2007. – 344 с. 

20. Основи педагогічної майстерності: навч. програма / [уклад.: І. А. Зязюн, 

І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич]. – Київ: Богданова А. М., 2009. – 48 с. 

21. Педагогіка: навч. посіб. / [упоряд.: І. М. Богданова, І. В. Бужина, Н. І. Дідусь, 

Н. А. Кавалерова, З. Н. Курлянд, В. Г. Орищенко, Р. І. Хмелюк, О. С. Цокур, 

Н. А. Шевченко, О. М. Яцій]. – Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2001. – 357 с. 

22. Педагогіка: навч. посіб. / [З. Н. Курлянд та ін.]; Півд. укр. держ. пед. ін-т. ім. 

К. Д. Ушинського. – Харків: Бурун Книга, 2009. – 303 с. 

23. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / [Бартєнєва І. О.; Богданова І. М.; 

Бужина І. В.; Дідусь Н. І.; Дмитрієва М. С.; Курлянд З. Н.; Левіна І. А.; 

Ліненко А. Ф.; Ломонова М. Ф.; Орищенко В. Г.; Осипова Т. Д.; Семенова А. В.; 

Хмелюк Р. І.; Шевченко Н. А.; Цокур О. С.; Яворська Г. Х.; Яцій О. М.]. – Одеса: 

ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2002. – 344 с. 

24. Педагогіка: навч. посіб. / О. А. Пермяков, В. А. Морозов. – Київ: Знання, 

2006. – 171 с. 

25. Педагогічна майстерність викладача вищої школи: навч. посіб. / 

В. М. Теслюк, Л. М. Шовкун, П. Г. Лузан. – Київ: НУБіП України, 2009. – 194 с. 

26. Педагогічна майстерність: підр. / [І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, 

І. Ф. Кривонос та ін.]; за ред. І. А. Зязюна. – 3-є вид., допов. і переробл. – Київ: 

СПД Богданова А. М., 2008. – 376 с. 

27. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. / І. П. Підласий – Київ: Вища 

шк., 1989. – 320 с. 

28. Про вищу освіту / Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/go/1556-18. – Загол. з екрану. – Мова укр. 

29. Проценко О. Б. Професійна підготовка викладача вищої школи у магістратурі 

в Україні / О. Б. Проценко // Зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука та освіта в 
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ПРАКТИКУМ 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АГРОНОМІВ-

ДОСЛІДНИКІВ 

 

Тема: Педагогічні вміння професійно-педагогічної діяльності викладача аграрного 

університету. 

Тема: Тренінги з розвитку комунікативних умінь викладача аграрного 

університету. 

Тема: Творчі завдання на уміння організовувати професійно-педагогічну 

діяльність. 

Тема: Оцінно-реалізаційна імпровізація: взаємовідвідування магістрантами занять 

один одного з обговоренням проведеної роботи, написання розгорнутої рецензії на 

одне відвідане заняття. 
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Практична частина 

Тема: «Педагогічні вміння професійно-педагогічної діяльності викладача 

аграрного університету». 

Практичне заняття № 1 

Розробити фрагмент заняття з фахової дисципліни «Біотехнологія рослин», 

формою проведення якого є рольова гра (увага акцентуватиметься на вирішенні 

питань як методичного так і практичного характеру). 

Мета: вміння вирішувати питання методичного і практичного характеру. 

Інструкція. Кожний з магістрантів за 10 хвилин презентує інноваційні 

форми, які є доцільними для проведення заняття з даної теми. Інший магістрант 

протягом 6-12 хвилин на основі презентованого фрагменту уроку визначає основні 

інноваційні аспекти його реалізації. 

 

Практичне заняття № 2 

Розробити комп’ютерну презентацію фрагменту заняття на тему «Світові 

агротехнології». 

Мета: вміння моделювати майбутню професійно-педагогічну діяльність. 

Інструкція. Вивчивши навчальний матеріал з даної теми; здійснивши 

повторення і обговорення найбільш складних моментів заняття, підготувати 

комп’ютерну презентацію фрагменту заняття означеної теми.  

 

Практичне заняття № 3 

Спроектувати й провести фрагмент навчальної гри «Я – організатор 

виробничої практики з агрономії». 

Мета: вміння моделювати майбутню професійно-педагогічну діяльність. 

Інструкція. Спланувати проведення навчальної гри «Я – організатор 

виробничої практики з агрономії» після вивчення та повторення навчального 

матеріалу з даної теми. 
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Практичне заняття № 4 

На основі змісту лекції з теми «Екологічні права та обов’язки громадян» 

дисципліни «Аграрне та екологічне право» підготувати каталожні картки у формі 

коротких тез, опорних сигналів. 

Мета: вміти створити пізнавально-розвивальне середовища заняття. 

Інструкція. Використовуючи мультимедійні можливості комп’ютерів та 

Інтернету (графічних вставок, анімації, звуку, якщо необхідно, тощо), 

проаналізувати емоційно-образне викладення навчального матеріалу. 

 

Тема: «Тренінги з розвитку комунікативних умінь викладача аграрного 

університету». 

Практичне заняття № 1 

Провести тренінги, орієнтовані не лише на передачу інформації та засвоєння 

знань, а й на запитання та пошук у процесі неформального, невимушеного 

спілкування. 

Мета: уміння використати знання базових комунікативних вмінь, прийомів 

педагогічного спілкування. 

Інструкція. Беручи за основу принципи (за Г. Сотською): принцип 

активності (участь у групових дискусіях, у рольових іграх, виконання вправ); 

принцип емоційного комфорту; принцип творчої позиції учасників (самостійність 

розв’язання проблеми, ситуацій, пошук нестандартних рішень); принцип 

партнерського спілкування (враховуються інтереси інших учасників, їхні почуття, 

можливість помилятися і самим або з допомогою інших виправляти ці помилки); 

принцип «Я» (зосередженість на самопізнанні, самоаналізі, рефлексії), провести 

тренінги, які б передбачали індивідуальну і групову роботу з обов’язковою 

рефлексією на початку і в кінці заняття. 
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Практичне заняття № 2 

Виконати ряд тренінгових вправ, наприклад: «Репліки та висловлювання 

викладача», «Моя проблема в спілкуванні», «Візуальне відчуття», «Управління 

ініціативою» (за А. Леонтьєвим). 

Мета: здатність встановлювати стосунки співробітництва у процесі 

освітнього процесу; впливати на об’єкт комунікації, підпорядковувати процес 

спілкування його меті, відчувати й підтримувати зворотний зв'язок у спілкуванні у 

площині «суб'єкт-суб'єкт»; уміння створювати нові прийоми для вирішення 

конкретної комунікативної ситуації. 

Інструкція. До першої вправи навести приклади реплік і висловлювань 

(наприклад, «не говори зі мною таким тоном (–)»; «дивись мені в очі. Підніми 

голову (–)» ; «Ви на правильному шляху (+) тощо.), які позитивно впливають на 

процес комунікації, а які створюють бар’єри комунікації. 

Виконуючи вправу «Моя проблема в спілкуванні», на окремих аркушах 

паперу в короткій, лаконічній формі написати відповідь на питання: «У чому 

полягає твоя основна проблема в спілкуванні?». При цьому необхідно зберегти 

анонімність. Листки згорнути і скласти в кошик. В подальшому кожен учасник 

довільно бере будь-який листок, читає його і намагається знайти прийом, за 

допомогою якого він зміг би вирішити проблему. При цьому група вислуховує 

пропозиції та оцінює правильність усвідомлення проблеми і запропонований 

прийом, який сприяє її вирішенню. 

При виконанні вправи «Візуальне відчуття» сісти колом, уважно 

вдивляючись в обличчя інших учасників. Через 2-3 хв. всі закривають очі і 

намагаються уявити собі обличчя інших учасників групи. Впродовж 1-2 хв. 

магістранти фіксували в пам'яті обличчя, яке вдалося найкраще уявити 

(запам'ятати).  

У ході виконання вправи «Управління ініціативою» учасники по черзі 

грають роль лідера контакту, який керує бесідою. Інший партнер перехоплює 
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ініціативу, змінивши свою роль пасивного учасника розмови (такого, що 

погоджується, подає репліки) на роль лідера.  

 

Практичне заняття № 3 

Спроектувати й провести тренінг-імпровізацію на тему «Я – особистість 

викладача». 

Мета: оволодіння основами педагогічної комунікації. 

Інструкція. Використовуючи метод ланцюжка, «перетворитися» на педагога, 

якому потрібно увійти в уявну аудиторію зі студентами, привітатися з ними й 

сконцентрувати на собі увагу без вербального спілкування (засобами міміки, 

пантоміміки, зору). Потім необхідно звернутися до студентів, використовуючи 

різні прийоми (прохання, вимога, попередження, похвала, питання, побажання і 

т.п.), знаходячи необхідні інтонації, пластику міміко-пантомімічного інтонування, 

правильне положення тіла (стежити за м'язовою свободою і знімати надлишкову 

м'язову напругу). 

 

Тема: «Розвиток імпровізаційно-педагогічних умінь на практичних 

заняттях» (на прикладі тем: «Творчі завдання на уміння організовувати 

професійно-педагогічну діяльність», «Педагогічна ситуація»). 

Практичне заняття № 1 

Розробити кілька варіантів задач-ситуацій різного спрямування. 

Запропонувати результати їх вирішення. 

Мета: активізація творчого потенціалу магістрантів; уміння доцільно 

добирати форми й методи навчання для досягнення поставлених цілей, здатність 

управляти собою та іншими людьми, вміння організовувати різні види освітньої 

роботи. 

Інструкція. Учасники розділяються на дві групи. Одна з них пропонує 

приклади педагогічних ситуацій; інша – демонструє результати їх вирішення 
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(Наприклад: під час пояснення нового матеріалу змісту лекцій студент звертається 

до Вас із запитанням, яке не пов’язане із змістом того, що вивчається. Як Ви 

вирішите дану ситуацію. У ході вивчення нової теми студент ставить до Вас 

(викладача) запитання: «Чому саме ці знання мені потрібні і де їх можливо 

використати у майбутній професійній діяльності?». Визначити головну причину 

такої ситуації; під час виконання практичних завдань Ви (викладач) помітили, що 

одні студенти справляються з її розв’язанням, а інші – ні). Проаналізувати 

ситуацію та підібрати такий підхід, форми і методи, які забезпечать ефективність 

освітнього процесу і т.д. 

 

Практичне заняття № 2 

Проведення майстер-класів, у процесі якого використати двосторонній 

процес з безперервним контактом «майстер-викладач закладу вищої освіти 

аграрного профілю – агроном-дослідник – майбутній викладач аграрного 

університету». 

Мета: визначення завдань саморозвитку, формування індивідуальної 

програми самоосвіти й самовдосконалення. 

Інструкція. При проведенні майстер-класу застосувати одну із форм, 

наприклад, імітаційну гру, де викладач-«майстер» проводить навчальне заняття з 

агрономами-дослідниками як майбутній викладач аграрного університету, 

демонструючи прийоми ефективної роботи зі студентами. Слухачі одночасно 

виконують роль студентів експериментальної групи й «експертів-викладачів», які 

присутні на відкритому занятті з аграрних дисциплін. Продемонструвати 

послідовність дій, прийомів, форм та авторських технологій викладання означених 

дисциплін, спільного відпрацювання методичних підходів до організації 

освітнього процесу. Здійснити рефлексію власної професійно-педагогічної 

майстерності учасниками майстер-класу. 
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Тема: Оцінно-реалізаційна імпровізація: взаємовідвідування магістрантами 

занять один одного з обговоренням проведеної роботи, написання розгорнутої 

рецензії на одне відвідане заняття. 

Задача: За домовленістю декана, кафедри, за згодою викладача 

підготуватись і провести 3-4 пробних занять. 

Мета: розвиток у магістрантів критичного мислення, аналізу помилок з 

метою корегування подальшої професійно-педагогічної діяльності.  

Інструкція. Розробити до кожного запланованого заняття план його 

проведення, підготувати наочні посібники, дидактичний матеріал, технічні засоби 

навчання. Під час проведення занять ефективно використовувати різні методичні 

прийоми, форми та засоби навчання, що активізують пізнавальну діяльність 

студентів (розповідь, бесіда, рольові ігри, проблемні ситуації, дискусії, 

керівництво самостійною роботою студентів, використання презентацій тощо). 

Примітки:  

 на останніх 2-3 заняттях практикуму кожен учасник навчального процесу 

(після проведення усих запланованих занять магістрантами) до самостійно 

проведеного практичного заняття за вказаною темою, подає його аналіз, вказавши: 

досягнення мети заняття; навчально-розвивальне значення заняття; виконання 

плану; рівень сформованості знань, умінь та навичок (повнота,усвідомлення, 

дієвість); аналіз позитивних результатів, тенденцій, що відбуваються в діяльності 

викладача; шляхи закріплення та вдосконалення позитивних якостей заняття; 

оцінка причин негативних результатів та шляхи їх ліквідації; 

 залежно від мети заняття, розроблений план можна використовувати 

повністю або частково, змінюючи аналіз послідовності; при аналізі самого 

заняття, охарактеризувати зв'язок неврахованих елементів плану цього заняття; 

 аналізуючи проведене заняття, врахувати сучасні вимоги до викладання 

конкретної дисципліни. 


