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llPa е систеиФ[ проБлЕмнЕ нАвчАння як IHHOBAItrIЙHA пЕдАгогrчпндТЕХIIОЛОГШ У ШАВЧАЛЪНОМУ ШРОЦЕСI ЬЕггелiв. в}шаг,Д Розвиток суспiльства потребуе удосконшIеннrI та сугтевих зпдiн впаосвiти,ЩФдагропроN{исловому комплексi Украiни. на сьогоднi icнyc".brrp, потребаpi навча,тьr". забезпеченнjI аграрног0 сектору держави висококвалiфiкованими
rry) освiткьа,,пконкурентоспроможними фахiвцяьа"" А цr, в'свою чеРг1,, сilснукае до пошуку
}'гнiх BTrTeTh iННОВаТIiйНих методiв i теiнологiй у педагогiчношry ;dц;;i ffi** внз зiу IФофесifu метою удоскон€l"ленruI прсцесу навчання мuИфнiх i;*;;БB-MexaHiKiB

аграрноi гатузi.
майбутнi iнженери-механiки IIовиннi володiти глибокими професiйними

) столiтгя: 5 ЗНанн,Iмиl високо розвиненим аналiтичним мисленням, iнтелЪкryельнимиькоi Еа1r(ФйD вмiннями та навичками, мати високий творчий потенцiал.
t основ змiет Такими вченими, як д.с" Гирдев, с.А. Климов, к.к. Г[гrатонов було
D столiтгяи проаналiзовапо змiст та психолсго-педагогiчнi аспекти iнженерноi дiялъностi,п.м. Воловиком, р.с. Гчревичем, о.с. Пада,ткою, о.м. -п.*urоr, 

с.о.
до HoBoi Сисоевою було дослiджено cyracH'i педагогiчнi технологii у професiйнiй
i}& 4З; .1\g &r пiДготовцi майбутнiх фа,,iвцiв, С.Ф. Артюх, с.Е. кова:енко, B.i. п;;;;;;
5l,аiверсrГелш ДОСЛiджувмИ професiЙну дiяльНiсть .iнженера та його пiдготовки. Зокрема,
РСE-Геry i_ц( - ДеЯКi аСПеКТИ ПiДГОТовки маЙбутнiх iнжен*д" 

" а|рарних внз III_IV piBHiBакредитацil дослiдлqували I.M. Буцик, П"Г. Лран, в.м. Манъко, ю.п. Нагiрний.
! J-pa шед_ БагатО питанЬ пiдготовкИ шrайбутнii фахiвцiВ аграрню{ внЗ булоШ Уryаiяш |::глянуто, ;ule проблема розвитку аналiiичних здiЕнЪстеИ майбутнiхiHx<eHepiB-Mexa'iKi' залишаеться актуirльною.

ПОСiбкгп ОДНИМ З НаЙбiЛЬШ ефективних методiв ýавчання, якi забезпечуrоть
формування i розвиток а*йir"*пr"rо мислення та аналiтичних здiбностеймайбутнiх iHжeHepiB-MexaHiKiB, е проблемне навчаfiня.

ГtrроблеМне цавчаннjI - це cиcTel}ta наВЧання, що передбачае ствOреt{ня внавчапънO-педагогiчномУ проiдесi умов, за яких ст}дент засвоюс зFIанruI i вмiння
шJIяхоМ проблемних ситуацiй i оволодiння.по.обr*и ix вирiшеннrl. ПроблемненавчаннЯ передбаЧас послiДовнi Й цiлеспрямованi пiзнавальнi завдання, якiстуденти розв'язують пiД керiвництвоМ викладача й активн0 засвоюлотъ HoBiзнання [3].

проблемна сиryацiя це психiчний стан людини, яка перебувае упiзнавалЪномУ утрудненнi, це протирiччя, що виrIвилося у формi питання,
заданого самое4у собi. В результатi вирiкirення системи таких сиryаuir'л студеfiти
вiдкриваrоть для себе HoBi знанЕя i слособи дiй з ними, опановуOть загальнi
принципИ вирiшlекНя задач. ПроблеМнi ситуацiТ мають бути д"*оу.r*ч"*и дjIястудентiВ, враховУвати ix пiзнавацънi та практичнi можливостi [1].
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Щодо способiв розв'язання видiпяють TaKi прOблеми:

1) фронтальнi проблеми, якi ставляться перед групою i вирiшуютlд 1,

вирiшуе iх сryдент ýамостiйно [4].
проблемнi сиryацii створюютъ рiзними способами:

1l зiткнеНIUIм стуДентiВ iз життеВими явиIцами, фактами,

K.:Bl
2

ап механ
http:l/,

з
якi потребуоlr ryман

зусилJIями Bcix студентiв; -

2)груповi - вирilrrуrоться оIФемою групою.студентiв у колективi;

з) йивiдуальнi - проблеми, якi ётавить сам сryдент або викJIадач,

теоретшIIIого обrрунryванЕя ;

2) використанням навчальних i rкиттевих ситуацiй;

3) постановкою дослiдницьких завданъ студентам;
4) спонуканням сryдентiв до аналiзу фактiв i явищ дiйсностi,

з жит€вими уявленнrIми i науковими поняттями про чi факти;

Добр:
4

пiдго,
зiткненнпril ocBiTi

l

5) висуненням гiпотез i органiзшliеIо ix дослiдх<ення;
6) спонукання сryдентiв до порiвняння, зiставлення, протиставJIеГ

фактiв, явищ, правиJI, дiй, внаслiдок яких виникають проблемнi ситуацii;

7) ознайомлення сryдентiв з фактами [5].
Проблемне навчаннlI стаtsить перед собою TaKi завдання:

1lрозвиток аналiтиrlного мислення, здiбностей i творчих yMiHb студентiц
2) засвоення студентами знань та BMiHb, здобутих в ходi активного пошуf5r

i самостiйного вирiшення проблспл;

3) вихован}uI творчоТ особистостi студента, що BMic вирiштуваш

нестандартнi професiйнi проблеми [2].
Видiляють три ocHoBHi меiоди проблемного навчанЕя: 1) проблемd

викJIад; 2) частково-пошукова дiяльнiсть; з) самостiйна дослiдниlшп
дiяльнiсть.

При пр9блемному викладi матерiалу на лекцii викJIадач ставить проблеrd
запитанIuл, Ъибудовуе проблемнi завдання i сам ix вlтрiшryе, СтУДеНТИ JItrIIЕ i

подумки включаються в процес поцIуку вирiшення,
частково-пошуковий метод пOступово загryчас студентiв до самостiйпшr

вирiшенrrя проблем в ходi проблемних ceMiHapiB, практичних занщ
."l".rrr"r* бесiд. Викладач повинен забезпечити систему проблеlиш
,un"r*"' вiдповiдi на якi спираютЬся на наявнУ базу знаНъ студентiв, але тrF
цьому не мlстятьоя в наявних знанЕях.

,,Щослiдницький метоД передбачае, що студенти самостiйно форrчrулюlов
проблему i вирiшгуrоть it' з подЕlльшим контролем викJIадача, а це забезпеч5в

продуктивну дiялънiсть (творчiсть) i найбiльш ефективнi i мiцнi знання [5].

Висновок. Розвиток аналiтичних здiбностей майбутнiх iнженерЬ
MexaHiKiB можна здiйснювати за допомогою методу проблемнОГО НаВЧаЯПа

iндивiдуалъних навчмьно-дослiднlос завдань, iнтерактивних iгровrос xl
неiгрових занjIтъ.
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dшеwэmfr, в епOху пOширення перiодичноi лiтераryри, телебачення та
!пiш.т--*..ш коМil'ютерних технологiй студент 0тримуе величезну кiлькiсть iнформацii з

навксдишньOго cBiTy, таким чиFtом, прощес навчання переста€ для ньсг0 бути
единим джерелом знань. В ацрарнOму вузi прощес навчан}ш передбачас,
ГОЛОВНИМ ЧИНОМ, пРOГраМЕе оtsолоДiння знанняtv{и, вмiннями i навичками, а
ТаКОЖ РеПРОДУКТиВНу дiяльнiстъ студентiв щодо застOсуваннrI отриманих знань
На ПРаКТИЦi. Вахс"чиво зillначити, Iцо ана*цiз стану професiйно'i пiдготовки
майбутнiх аграрiiЪ шок€lзу€, цtrо iснують суперечностi мЬк творчою
ПiЗНава,тьrrою дiялънiстю i репродуктивним характерФм навчання. Сапrе творча
ДiЯЛьнiсть с визнача"тIъною в прощесi самовдосконыIеннrI" Тому необхiдно, шдоб
ВНЗ Став оДним з етапiв безперервноi освiти в пiдготовцi молодих лrOдей до

ЦгJшсеtr:ъ сашlостiЙного вдоскOна.тIення, спрямованOг{} на розвиток iх професiйних
Jсgпеч*,*ч ЯКОСТеЙ. Саме в процесi са}fорOзЕитку молодъ стверджуетьýя в обранiй
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професiТ, розширюе cBoi пiзнавалънi iнтереси.
Стосовно вишу проблема сап,tовдФсконыIення висryпа€ як завдання

фОРМУвання готовностi до професiйнсг0 ý&мсвдосконыIення. Як визначити
дену категорirо? TaKi автори наук$вих праць, як: БабанськиЙ Ю.К.,
Ковальов В.А., Рувинский л.I., Скаткин М.Н., Громцева А.К. дослiджlтоть
педагогiчнi поняття, tsзаемопов'язанi мiж собою - caмoocBiTa, самовиховання i

Москменко r.B.,
викпадач кафедри

укралЪсъкоi та iноземних мов, ВЕАУ

свете ryманизации и
под общ. ред. М"Е.


