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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ 
ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Системотворним компонентом підготовки майбутніх аграріїв 
до професійної діяльності є комплекс педагогічних умов, які 
сприяють організації ефективного педагогічного процесу у вищих 
аграрних закладах освіти, впливають на освітній процес, дозволяють 
ефективно керувати цим процесом відповідно до завдань, із 
застосуванням обраних форм, методів, прийомів. Відповідно де 
цілей дослідження проаналізуємо тлумачення понять «умова» та 
«педагогічна умова».

У філософському словнику [4] термін «умова» розглядається як 
фактор (лат. factor -  чинник), тобто рушійна сила, причина будь- 
якого процесу. У філософському аспекті умова -  це сукупність 
об’єктів (речей, процесів, відносин), що необхідні для виникнення, 
існування або зміни даного об'єкту [3, с. 286]. Отже, умова -  це 
сукупність змінних зовнішніх та внутрішніх впливів, природних« 
соціальних, що впливають на психічний, фізичний, моральний 
розвиток людини, його поведінку, виховання і навчанні, 
формування особистості [2, с. 36].

Дослідники педагогічні умови підрозділяють на зовнішні та 
внутрішні в залежності від способу впливу на освітній процес. Так. 
автор В. Жернов стверджує, що зовнішні умови є продуктом 
функціонування соціально-економічної, політичної, освітньої та 
інших систем зовнішнього середовища. Ці умови реалізуються через
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фактори. До внутрішніх умов автор відносить такі 
умови, які є сукупністю педагогічних заходів, що 

ть ефективне вирішення поставлених педагогічних 
с. 85].
з наукових джерел показав, що, як правило, науковці у 
ідженнях виділяють від трьох до шести педагогічних 
забезпечують ефективність та покращення підготовки 

^вторами охоплений досить широкий спектр педагогічних 
можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні, 

умови впливають на організацію освітнього процесу, а 
на зміст підготовки фахівців. Крім того, розглядаючи 

[і умови в дещо іншій площині, можна виділити два види 
іьш загального характеру, що притаманні більшості 
досліджень, та, які є універсальними для різних наукових 
га вузькоспецифічного характеру, що відображають певні 
текти підготовки фахівців.
іналізувавши підходи різних науковці ми виділяємо 
організаційно-педагогічні умови, які, на нашу думку, 

ефективно впливають на процес підготовки майбутніх 
до професійної діяльності на засадах праксеологічного

икористання нетрадиційних форм та методів організації

ктивізація пізнавальної діяльності за допомогою 
шх та технічних засобів навчання;
)рганізація дистанційного навчання на базі системи Сократ 
ник комп’ютерно орієнтованої освіти майбутніх аграріїв, 
ні традиційні форми, методи і засоби не завжди якісно 
ються із завданнями, які поставлені переди ними сучасним 
, тому викладачі все частіше звертаються до нетрадиційних 
та форм навчання, що стають невід’ємною частиною 

эго процесу. Специфіка аграрної діяльності характеризується 
що уміння користуватися сучасними іноваційними 
)ГІЯМИ входить до переліку основних професійних якостей 
нього фахівця.
іаліз навчальних планів підготовки студентів аграрних 
[ьностей дає підстави стверджувати, що змісту дисциплін 
юосвітньої та фундаментальної і загальноосвітньої підготовки 
ачала включення до цих дисциплін завдань технологічного, 
іічного, інженерно-технічного, фінансового змісту. Відзна-
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щ

чимо, що внесення змін у робочі програми та освітній прої 
дисциплін загальноосвітньої та фундаментальної підгої 
здійснювалось у тісній співпраці з викладачами спеціаг 
дисциплін.

Окремою групою засобів, що використовуються в освіта 
процесі підготовки майбутніх аграріїв, є мультимедійні з< 
навчання -  це допоможе одночасне застосування різних 
представлення інформації представляють собою сукуг 
прийомів, методів, способів і засобів збору, накопичення, обр 
зберігання, передачі, створення візуальної, аудіо- та відео, текс 
графічної інформації в умовах інтерактивної взаємодії користуЕ 

Урахування результатів науково-теоретичного ш 
реального стану підготовки майбутніх фахівців аграрного нап 
до професійної діяльності на засадах праксеологічного підхс 
власного практичного досвіду роботи дозволило зр 
припущення, що формування готовності до професійної діял 
може бути забезпечено шляхом створення таких організаі 
педагогічних умов: використання нетрадиційних форм та м 
організації навчання; активізація пізнавальної діяльнос 
допомогою вербальних та технічних засобів навчання; оргаї 
дистанційного навчання на базі системи Сократ як ckj 
комп’ютерно орієнтованої освіти майбутніх аграріїв.
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