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УДК 371 (17) 
Терзиев В.К., доктор наук Высшего училища агробизнеса и развития регионов 
г. Пловдива, Болгария 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЬI К РАЗВИТИЮ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ 

АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ БОЛГАРИИ 
 

I. Подходы к разработке методов обучения 
Существуют множество различных подходов к разработке программ и методов обучения. 

Трудно научиться применять эти методы эффективно, единственно читая о них. В идеальном 
варианте, обучающий должен их пробовать и быть готовым допускать ошибки. Обучающие 
преподаватели не должны удивляться, если ситуация развивается не так, как они ожидали. 
Разумно, чтобы обучающий вел досье о применяемых им методах, в котором делился бы  
своим опытом во время их применения, чтобы помогать себе при их адаптации и улучшении. 
Было бы еще лучше, если обучающий попросил бы своих коллег и друзей наблюдать за 
ним, пока он применяет различные методы, чтобы  знать их мнения и получать обратную 
информацию. Участники  обучающих  курсов,  стажировок и практик тоже могли бы 
высказывать свои мнения и давать  оценки  относительно применяемых  методов. В конечном 
счете, они являются теми людьми,  которым следует получать пользу от обучения. 

Самые подходящие методы обучения и разработки обучающих программ следует 
подбирать в связи с содержанием и обучающими материалами, которые необходимы, чтобы 
добиться желаемого отношения  к учебе. Даже, если данный преподаватель развил умения 
применять широкий набор методов, он не должен вводить себя в искушение использовать все 
интересные методы одновременно в одной сессии. Учащимся они могут  сначала нравиться, 
но чрезмерное разнообразие может внести растерянность  и напряжение. Методы обучения  
применяются, чтобы сделать учебу доступной, а не чтобы доказать, как хорошо может 
представиться данный преподаватель. 

 
КАК УЧАТСЯ ЛЮДИ 
 
Лучше Медленно 

Настоящий опыт 
Симулированный опыт 
Демонстрации 
Образцы Видео/телевидение/ 
Фильмы Фотографии Время 
Письмо Лекции 

 
 
Хуже   Быстро 
 
Люди учатся лучше, когда делают и когда видят, и хуже, когда слушают, нюхают или 

ощущают. Лучшие методы обучения будут стараться включать в себя несколько органов 
чувств, но в фокусе демонстрации и практики. 

Очень часто, однако, эти методы требуют больше времени для реализации и  
большинство обучающих предпочитают вместо этого представить тему теоретически или как 
презентацию перед аудиторией, подкрепляя ее письменными материалами. В образовательном 
процессе обычно принято следовать определенным дидактическим принципам: 

§ Принцип активного и осознанного усвоения  знаний и умений- этот принцип 
выражается в необходимости показать активное и осознанное отношение к учебному 
процессу со стороны обучаемых; оно также создает у них предпосылки для углубленного и 
креативного понимания обсуждаемых тем, избегая при этом механической, формальной учебы. 
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Упрощенные представления или определение категорий ведет к  путанице и неточным 
интерпретациям. Таким образом, обучающий преподаватель должен конкретизировать условия, 
которые определяют данный феномен, причины его появления или эволюцию некоторых 
индикаторов, определяющих его, и прочие; 

§ Принцип развития интуиции или принцип объединения реального и 
абстрактного, рационального и сенсорного. Он выражает требования, связанные с фактом, 
что необходимо, чтобы обучающий  процесс начинал с реального контакта с преподаваемым 
предметом или феноменом, со специфической реальности с целью придать субъективный 
характер восприятиям, полученным различными органами чувств, чтобы успешно реализовалась 
деятельность по интенсивному умственному определению решений сложных ситуаций; 

§ Принцип связи  теории и практики естественно связан с принципом развития 
интуиции и предполагает, что усвоение  знаний следует реализовать путем их 
непосредственной связи с практическими деятельностями. Таким образом, человек уклоняется 
от аккумулирования формальных кусочков знаний. Существует много модальностей 
использования этого принципа: представление домейна применения знания и иллюстрация 
конкретными примерами; решение проблем и упражнений, специфических для каждого 
объекта; использование подходящих методов в процессе «учеба-преподавание», типа казусов, 
фирменных игр; посещение компаний; лабораторные работы и практическая деятельность. 
 В рамках принципа связи теории и практики происходит улучшение знаний и 
жизненного опыта обучаемых. Доли получаемых знаний приобретаются и формируются в 
умения и способности. Развивается также и целенаправленность со стороны обучаемых по 
отношению к наблюдению, рассуждению, воображению и вниманию; формируются новые 
отношения, мотивации и верования. 

§ Принцип доступности с учетом возраста и индивидуальных особенностей  
участников обучения означает, что организацию системы учебы следует выполнять, 
учитывая реальные возможности обучаемых студентов. Ее следует объективно приспособить к 
их возрасту, к уже аккумулированным знаниям, к физическому и интеллектуальному 
потенциалу. Доступность не есть отрицание необходимости  интеллектуального усилия со 
стороны обучаемых, а обучение их в рамках продолжительного и устойчивого усилия 
проводится с целью накопления новых знаний, умений и способностей. Дозировка усилия, в 
сущности, необходима, потому что превышение возможностей обучаемых ведет к 
механической учебе, к отсутствию интереса и, в конечном счете, к провалу. Специалисты 
(Postelnicu C., 2001, стр.300) говорят о серии индивидуальных особенностей, специфических 
для каждого обучаемого: психологические особенности, включающие черты психики 
(темперамента, характера) и отличительные чувственно-эмоциональные особенности 
(интересы, аспирации, потребности, верования). Также и нейропсихологические особенности, 
включающие функциональные особенности нервной системы и органов чувств; 
интеллектуальная мощность, включающая функциональные особенности нервной системы, 
органов чувств; объем знаний, умений и способностей  конкретного обучаемого студента; 
жизненный опыт, семейная среда и стиль учения конкретного обучаемого. 
Принцип систематизации и последовательности знаний, в соответствии с которым 
содержание следует преподавать и усваивать в специфическом научном и педагогическом 
порядке, что гарантирует доступность информации и ассимиляцию в логической 
последовательности. Соблюдение этого принципа начинается с организации содержания в 
логической последовательности: главы, подглавы, темы, примеры. 

§ Принцип взыскательного и устойчивого усваивания знаний, способностей и 
умений состоит в требовании  сохранения основных знаний, способностей и умений на 
долгий срок, с целью их воспроизводства и применения в случае необходимости. Если другие 
принципы акцентируют  на  ассимиляцию знаний, этот рассчитывает на сохранение 
усвоенного. 

§ Принцип гарантии обратной связи в системе обучения касается продолжительного 
улучшения результатов, рассчитывая на предыдущие  достижения. Во время процесса 
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преподавания обратная связь имеет исключительное значение для эффективности 
образовательного акта. Преподаватель или наставляющий должен гарантировать, что за весь 
период обучения преподаваемое им знание обучаемым являлось понятным, и они могли 
пользоваться им.  

Этим дидактическим принципам надо следовать, не взирая на конкретный учебный метод, 
который выбран: коллаборативное обучение, исследовательское обучение, обучение, 
основывающееся на игровых ситуациях, виртуальные эксперименты, обмен практиками и 
методологией, основывающейся на проектах. 

Чаще всего коллаборативное обучение определяют как ситуацию, в которой два или 
больше участника учат, или пробуют учить, вместе. По мнениям Smith и MacGregor (1992) 
«коллаборативное обучение является термином- зонтиком, который охватывает разнообразие 
обучающих подходов, включающих совместные интеллектуальные усилия со стороны 
обучаемых студентов или обучаемых и преподавателей». Коллаборативное обучение связано с 
подходами, которые представляют учение как активный, конструктивный и социальный 
процесс, в котором индивид активно конструирует знания путем взаимного обучения, оценки и 
сотрудничества. Коллаборативное обучение описывает ситуации, в которых субъекты  взаимно 
осознанны по отношению совместной цели и работают интерактивно в группе для ее 
достижения, приводя в движение, таким образом, механизмы учения. Существуют множество 
деятельностей, связанных с коллаборативным обучением, как в аудитории или зале семинаров, 
так и онлайн. Деятельности коллаборативного обучения могли бы включать коллаборативное 
письмо, групповые проекты, совместное решение проблем и задач, использование web-
инструментов и софтов, дебатов или даже команд для обучения. 

В обучающих практиках или стажировках коллаборативное обучение является полезным и 
по такой педагогической причине как формирование характера, например. Уверяют, что 
коллаборативное обучение способствует культивированию навыков принимать участие в 
определенной общности, так как оно поощряет обучаемых приобрести  «активный голос» и 
«чувствительное ухо». Другим ценным преимуществом, которое обучаемые могут иметь и 
практиковать благодаря коллаборативному обучению, является способность распознавать и 
разрешать расхождения, различия, с которыми могли бы столкнуться и другие участники во 
время их совместной работы. Стоит отметить тот факт, что нет гарантии, что преимущества 
коллаборативного обучения будут выявлять себя при каждой попытке реализовать такое. Как 
заявляет Βennett (1996, цитированный в Chronaki, 2003 г.) факт, что обучаемые  
распределены по группам, не гарантирует обязательное развитие отрудничества. Группы 
легко могут преобразиться в ситуации, в которых члены групп работают отдельно и совсем не 
обязательно коллаборативно. 

Как известно, обучаемые, которые включены в практическое обучение на рабочем месте, 
обучаются делая. Они интегрируют теорию в аудитории в опыт реальной жизни. В своей самой 
простой форме коллаборативное обучение дает обучаемым возможность делать что-то другое, 
кроме того, чтобы только слушать чью-то лекцию. Так, например, их можно попросить 
составить или решить задачу (пузель, вопросы и ответы, игру в опасностях и прочее), что 
продемонстрирует, как обучение достигает своей цели и реализуется. Обучаемым можем 
предложить и задачу, хотя бы и на несколько минут, войти в роль обучающих. Они преподают 
группе, формулируют вопросы и генерируют дискуссии. В дополнение обучаемых можно 
распределить на подгруппы различной величины, с которых потребуем различных результатов, 
опять с целью продемонстрировать степень усвоения. 

Кроме того, важно для обучаемых обладать чувством собственности и ответственности 
перед группой. Этого можно достичь, предлагая обучаемым записать основные правила курса и 
создать свои собственные предложения по поводу того, чему они хотят учиться. Одним из 
важных основополагающих правил является то, чтобы обучающий или преподаватель 
стимулировал обучаемых на каждом уроке садиться на разные места, обеспечивая, таким 
образом, сближение в рамках группы. Другое важное основное правило относится к 
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применению мобильных телефонов, к опозданиям, отсутствиям, разговорам во время занятий, 
уважению к другим и прочее. 

Важно сказать обучаемым, что руководству обучающей институции или университета 
последнее слово по отношению к основным правилам. Ожидания  могут включать больше 
информации об общности, об активном гражданском участии и получении преимуществ от 
участия в  практических программах, об источниках учебного содержания. От обучаемых 
требуется подписаться под основными правилами, что покажет их готовность и желание 
принять их. В конце каждой сессии курса обучения организуется «смотр ожиданий». 

В современных обучающих теориях обучаемый описывается как «активный учащийся, 
получающий информацию». Идеи, которые стоят в основе исследовательского обучения, 
находятся в соответствии с этими пониманиями. Обучение, открывающее, исследующее, 
ищущее ответы и находящее их – это все подходы, охватывающие идею исследования и 
получения знаний, что лежит в основе широко применяемого термина «исследовательское 
обучение». Этот тип обучения является стратегией, в которой обучаемый исследует проблему с 
целью приобретения знаний. Несмотря на то, что различные специалисты предлагают 
различные определения в связи с изучением и исследованием, они, в конце концов, сходятся в 
одном мнении. А именно, что существуют хотя бы четыре конкретные шага, которые следует 
сделать при проведении подобного типа обучения: генерирование  гипотезы, сбор данных, 
интерпретация доказательств, выявление заключений и др. 

Papert (1993 г.) утверждает, что плохо структурированные проблемы и полузаконченный 
контекст ситуаций, которые обучаемым следует решать, имеют для обучаемых  значение 
большее, чем лучше структурированные. Так они предоставляют больше возможностей 
обучаемому использовать различные стратегии для решения проблем и задач и принимать 
активную роль в процессе обучения через исследование, развитие и конструирование. Подход 
полузаконченных игр принимает точку зрения Рapert (1993). В сущности, полузаконченные 
игры являются незаконченным контекстом, нацеленным провоцировать обучаемых изменить 
свои правила. Идею полузаконченного подхода  считают идеально подходящей для курсовых 
и образовательных проектов, где существует необходимость в гарантии рамки, в которой 
обучаемые будут конструировать и изучать специфические концепции с образовательной 
целью и играть активную роль. Полузаконченная природа этого подхода, кроме того, может 
гарантировать, что обучаемым можно предоставить определенный уровень свободы развития 
независимого мышления и самостоятельности в действиях. Оставляя части  учебных 
деятельностей и дизайна  курса «открытыми», что является провокацией для обучаемых, с  
другой стороны, эту полузаконченную природу можно считать хорошим способом сохранения 
знаний обучаемых. Когда применяется подобный подход, обучаемые вольны проводить 
эксперименты различными частями обучающего действия в реальной среде. Таким образом, 
обучаемые стимулированы активно включаться в образовательный процесс, и их  не  считают 
просто потребителями образовательной игры, а исследующими создателями, разработчиками 
правил, стоящими в основе игры. 

За последнее десятилетие наблюдается все более утверждающийся консенсус по вопросу, 
что следует обратить более серьезное внимание на развитие креативных учебных способностей, 
которые присущи всем.Рассказывание можно считать одним из этих способностей. 
Значительных результататов добиваются обучающие, применяя эту технику осмысленным и 
логическим путем. Использование «рассказывания  историй» как средства обучения и 
преподавания вызывает интерес обучаемой  общности. Большинство дебатов сосредоточены на 
чертах описания, которые «вделаны» в технику рассказывания. Mott и др. (1999) определяют 
описание как «эффективное средство исследования структуры и процессов формирования 
тезисов, не имея значения, является ли анализируемый объект повседневным опытом, романом 
или фильмом». Эта концепция не является новой. Потенциал контекстуализировать обучение 
рассказыванием историй и описательными практиками тоже идентифицирован Wells (1986) 
пишет: «Оформление историй в сознании, или рассказывание историй (как его называют), 
является одним из самых фундаментальных средств формирования смысла; в качестве 
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такого оно есть деятельность, которая проникает во все аспекты обучения. Обмениваясь 
историями, преподаватели и обучаемые могут делиться своими пониманиями различных тем и 
сближать свои смысловые модели». 

Дигитальный мир, в котором мы живем, позволяет и вызывает появление дигитальной 
практики рассказывания. Это ни в коем случае не должно означать, что традиционное 
рассказывание исчезает, а просто подтверждает тот факт, что появляется на образовательной 
сцене одна новая и обогащенная форма этой практики, благодаря применению таких 
дигитальных медийных приемов, как изображения, аудио и видео. 

Продолжительность каждой истории разная. То же относиться к типологии историй. 
Истории могут играть роль средств представления исторических событий (документальных), 
представляющих информацию или знания, относительно конкретной концепции, или просто 
обмена личным опытом (личные рассказы). Поднимается критический вопрос по поводу того, 
кто мог бы придумывать эти истории? Ими могли бы быть как обучающие, так и обучаемые. 
Исследования доказывают, что «использование подготовительных данных в начале занятия» 
дает обучаемым возможность, создавать связи между существующим и новым знанием 
(Ausbel, 1978 цитирован в Robin n.d) и включаться плавно в процесс обучения (Robin, n.d, 
Burmark, 2004, Ormrod 2004). 

Учение, основывающееся на проектах (УОП) предлагается как стратегия и 
методология обучения и учения, которая вовлекает обучаемых в устойчивое совместное 
исследование и включает подлинное содержание, подлинные оценки, медиацию, но не и 
наставления преподавателя, имеет ясные образовательные цели, использует коллаборативное 
обучение и рассуждения. Проектами являются долгосрочные деятельности, объединяющие 
идеи и принципы множества различных тематических областей. Преподавание и учение на 
основе проектов определенно  сложная и ангажементная деятельность, как для обучающих, так 
и для обучаемых. 

Как метод обучения и учения, УОП больше всего ссылается на современные учебные 
теории, в соответствии с которым знания, мышление, составление и контекст обучения 
неразрывно связаны. Учение, в немалой своей части, является социальной деятельностью, 
которая реализуется в контексте культуры, общности и жизненного опыта. Конструирование 
знания превратилось в ключевой термин описания более активной роли обучаемого в 
развитии и создании собственного знания. Оно имеет большое значение при описании 
процесса учения в рамках базированного на проблемные ситуации и проекты контекста. Оно 
основывается на педагогических идеях, пришедших от J.Dewey и на определенных 
конструктивистских перспективах. 

Идеи конструкционизма (Papert, 1991г.), относящиеся к: обучаемому, активно 
формирующему знания; к созданию учебной среды, сфокусированной на обучаемом; к 
постановке акцентов на создание артефактов как части результатов обучения, 
основывающегося на комбинации подлинных переживаний и опыта с множеством перспектив, 
нашли свое отражение в УОП. Конструирование знаний означает активное и рефлективное 
искание информации среди обучаемых, при котором преподаватель не является основным или 
единственным источником информации. В рамках этого теоретического контекста учение 
рассматривается как социальный процесс, при котором обучаемые должны осуществить связь 
между собой с целью реализовать задачи. Одна из целей проектной работы – пролить свет на 
то, как обучаемые работают по конструированию знаний, применяя различные деятельности и 
реальные среды. УОП – модель деятельности для аудитории, слегка уклоняющейся от 
практики краткими, изолированными, сосредоточенными на преподавателе лекциями. И ,  
вместо этого, фокусирующейся на долгосрочность обучающей деятельности, 
интердисциплинарной, направленной на обучаемого и интегрированную с проблемами и 
практиками реальной жизни. УОП придает смысл учебе и делает ее полезной для обучаемых 
студентов, устанавливая связи с жизнью вне лекционного зала, адресует реальные проблемы 
и развивает реальные умения для жизни. УОП помогает обучаемым в развитии разнообразных 
умений, включая способность работать хорошо с другими, принимать обдуманные решения, 
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брать инициативу и решать реальные проблемы. В лекционном зале УОП создает множество 
уникальных возможностей для преподавателей коммуникировать и устанавливать отношения 
со своими обучаемыми студентами. От преподавателей требуется готовность меняться 
ролями руководителя и модератора с участником учения. Преподаватели и обучаемые 
студенты могут обсуждать происходящее, изучая продукты и разработки, реализованные 
обучающимися. 

Дополнительно могут применяться следующие методы и практики обучения с целью 
представления обучаемым более широкого набора дисциплин: тематические 
многодисциплинарные семинары для изложения перед обучаемыми междисциплинарных тем 
и взаимодействий; гостевые лекции специалистов о представлении дисциплинарных 
перспектив и резюме дисциплинарного вклада; ориентированные на конкретные проблемы 
уоркшопы, занимающимися решением реальных проблем, используя тематические казусы; 
подкрепленное преподавателем участие во встречах в государственных инстанциях с целью 
представить обучаемым общественное участие в политическом процессе и рабочую реальность  
правительства; видео, записанные ролевые игры для смотра и обсуждение динамики 
групповых взаимодействий, отношений и умений, связанных с реальными ситуациями жизни; 
семинары, интегрированные в курсы. 

Молодые люди группы риска и молодые люди в неравноправном положении должны 
преодолевать множество барьеров в своем походе к достижению  академического успеха. 
Одним из таких барьеров, которым можно с легкостью пренебрегать, является стереотип, 
который поставщики профессионального образования и обучения формировали у себя по 
отношению к данной подгруппе обучаемых. Эти стереотипы следует иметь в виду, чтобы 
формировать активную и успешную учебную среду. Стереотипы могли бы включать 
негативные личные убеждения, связанные с этническим, с социально-экономическим 
происхождением, отсутствием академического образования и с  дисфунцкиональной 
семейной средой. «Обучаемые группы риска не нуждаются в различной программе. Им нужны 
те же самые квалификации со стороны обучающих, которые успешны и для большинства 
остальных среднестатистических обучаемых». 

II. Опыт создания и внедрения программ профессионального обучения молодых 
людей различного уровня подготовки в высшем аграрном образовании. 

Положительный опыт проведения данной практики реализован в Болгарии в рамках 
проекта «Студенческие стажировки в высшем аграрном образовании – связь между обучением, 
наукой и бизнесом» по оперативной программе «Развитие  человеческих ресурсов» 2007-2013 
гг., финансированного Европейским Социальным фондом 2007-2013 гг.  

 В рамках проекта «Студенческие стажировки в высшем аграрном образовании – связь 
между обучением, наукой и бизнесом» 62 студента проводят 30-дневную преддипломную 
стажировку в институтах, которые являются партнерами по проекту: Институт растительных и 
генетических ресурсов г. Садово; Институт овощных культур «Марица» г. Пловдив; Институт 
садоводства – г. Пловдив; «Балкан Биосерт» ООД – г. Пловдив и Институт земледелия – г. 
Карнобата. 

В период реализации этой студенческой стажировки осуществлены следующие общие 
цели проекта: 
§ достижение высокого уровня практических умений и профессиональной компетенции 
будущих специалистов аграрных специальностей в соответствии с требованиями единого 
европейского рынка и стандартами стран – членов Европейского Союза; 
§ изучение и получение инновационных знаний и умений в агротехнологии выращивания 
и селекции выведения новых сортов полевых, фруктовых и овощных культур, 
совершенствование биотехнологий, контроля и сертификации  биологических продуктов; 

§ применение усвоенных знаний в практике; 
§ развитие профессиональной культуры и умений работы в команде; 
§ приобретение новых профессиональных компетенций, обеспечивающих более высокую 

конкурентоспособность на рынке труда. В результате стажировки студенты имеют право на: 
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§ полное академическое признание проведенной стажировки; 
§ 10 кредитных баллов при  защите отчета по стажировке перед соответствующей 

экзаменационной комиссией (результат/отметка/ заносятся в выписку из диплома при 
получении  степени «Бакалавр»); 

§ возможность  профессиональной реализации; 
§ дневной заработок для каждого участника стажировки; 

В рамках реализации проекта разработаны конкретные документы: 
§ программы стажировки для заканчивающих учебу студентов аграрных специальностей  

высших училищ; 
§ эффективные методики проведения и оценки программ стажировки, интегрированные в 

учебные планы и включенные в кредитную систему соответствующего высшего учебного 
заведения; 

§ создание и утверждение прочных отношений с партнерами проекта. 
Опыт проведения стажировки в Институте садоводства  г. Пловдив 
Институт садоводства г. Пловдив является одним из постоянных и ведущих научных 

центров Сельскохозяйственной академии при Министерстве  земледелия и продовольствия 
Республики Болгария по вопросам научной, прикладной и обслуживающей деятельности в 
области садоводства. 

Институт является национально представительным в области болгарской садоводческой 
науки. Институт садоводства в г. Пловдив располагает  разнообразием сортов различных 
сроков спелости и качества плодовой продукции. В садах сочетаются традиционная 
агротехника и специализированная сельскохозяйственная техника и инвентарь, современные 
системы орошения и контроля водного режима, защита почвенной поверхности от сорняков и 
применение специфических гербицидов. Это способствует восприятию положительных сторон 
применяемой технологии и формированию прочных навыков у студентов. Преддипломную 
стажировку в Институте садоводства провели 22 студента, которые добились следующих 
достижений: 

§ студенты имеют возможность познакомиться с преимуществами сертификации 
посадочного материала и возможностями  производства подвоев и прививок для семечковых 
видов и черенков для косточковых видов; 

§ в лаборатории агротехники и агрохимии студенты усваивают практические знания 
оптимизации применения минеральных удобрений и методологии уменьшения расходов. 
Студентам известен научный подход к применению удобрений, как способ гарантии охраны 
почвы от загрязнения и шаг к экологическому производству  плодовой продукции; 

§ в селекционной лаборатории биотехнологии студенты знакомятся с с а м ыми 
современными методами селекции: эмбриокультурой, соматической регенерацией, 
сомаклональным варьированием и генетической трансформацией; 

§ практическое обучение  растительной защите проводится как в полевых условиях, так и 
в существующих современных лабораториях фитопатологии и иммунитета садовых культур и 
вирусологии. 

Конкретные знания и умения, связанные с (со):  
§ приобретением опыта посадки  черешни и подвоев; 
§ схемами насаждения, формирования, орошения, ухода за почвой; 
§ основными принципами обрезки плодовых деревьев; 
§ методами контроля засоренности черешневого сада; 
§ деятельностью лаборатории вирусологии; 
§ сортами грецкого ореха, яблони, груши; 
§ работой в ламинарном боксе – микро размножение груши и яблони; 
§ приобретением практических навыков в области селекции основных плодовых культур – 

изучение этапов селекционного процесса, методики проведения и получения конечного 
результата; 

§ статистической обработкой научных исследований; 



  

 

 
12

§ приемами формирования кроны плодовых деревьев; 
§ строением плодовых деревьев, этапами формирования кроны – прироста, видов веток, 

плодовой древесины; 
§ методиками биометрических измерений, дегустационной оценки, химического анализа, 

фенологическим наблюдением; 
§ визуальным обследованием сливы, айвы и груши по вопросу наличия  симптомов  

вирусных инфекций; 
§ отчетом испарения и определением поливных норм; 
§ измерением объема кроны одногодового прироста; 
§ фитопатологией – подготовкой изолятов и посевов различных патогенов; 
§ вирусологией – проект «Шарко», подготовка проб; 
§ энтомологией – учет интенсивности нападения; 
§ определением эффективности гербицидов количественно-весовым методом; 
§ подготовкой проб почв к биотестированию для остатков; 
§ пикировкой саженцев фруктовых деревьев; 
§ подготовкой и автоклавированием питательных сред; 
§ обрезкой 

III. МЕТОДЬI И ПОДХОДЬI К РАЗВИТИЮ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЬIХ 
ЛЮДЕЙ В НЕРАВНОПРАВНОМ ПОЛОЖЕНИИ В БОЛГАРИИ   

 
«Нам непрерывно говорят, что мы должны делать, но никто не говорит, как делать» 

(Мнение молодого человека, участвующего в программе непрерывного обучения)   
 

При всех различных подходах обучающих и профессиональных мер к молодым людям в 
неравноправном положении всегда применяются следующие методы: 

а. помощь для укрепления  социальных компетенции и усвоение стратегий действия; 
б. обучение для поиска работы; 
в. индивидуальные разговоры об определении целей и планов поддержки, 

адаптированных в соответствии с индивидуальными потребностями; 
г. помощь при управлении повседневной жизнью, например консультации по 

обязанностям, по зависимостям, по жизненному пространству; 
д. индивидуальная поддержка так называемого личного «ассистента»; 
е. накопление  опыта путем  практических занятий 
В Болгарии существует ряд национальных программ, направленных на обеспечение 

профессионального обучения и занятости безработных молодых людей, более старшего 
возраста, выпавших из состава рабочей силы из-за реструктурирования производства, лиц с 
недугами. Такими программами являются  программа «Старт карьеры», программа «Активация  
неактивных лиц», программа «От социальных пособий – к обеспечению занятости», программа 
«Новая возможность для занятости», программа «Ассистенты людям с недугами», 
Национальная программа занятости и обучения людей с постоянными недугами. Появился и 
ряд проектов, по которым работали как структуры государственной администрации, так и 
частные, и неправительственные организации, направленные на профессиональное 
образование молодых людей, лиц с основным и более низким образованием, ромов/цыган/, 
лиц с нарушенной трудоспособностью, женщин и лиц, которым за 50 лет. 

В Болгарии решение о выборе конкретных обучающих подходов предоставлено лицам 
(организациям), осуществляющим обучение. Это, с одной стороны, позволяет больше 
адаптироваться к целевым группам, дает свободу выбора, апробацию большого числа практик 
и поиск самых подходящих конкретных целей и методов  обучения. Кроме того, следует 
иметь в виду, что государственные проекты и программы ссылаются на аккредитированных  
поставщиков профессионального образования, что в определенной степени гарантирует 
качество предоставляемых услуг. С другой стороны, однако, отсутствие конкретных 
параметров использованных методов обучения скрывает их недостатки. В Болгарии редко 
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дают конкретную оценку качеству результата учебного процесса, не оценивается и его 
социально-экономическая эффективность. Включение работодателей в деятельность по 
разработке учебных программ, в оценку результатов обучения, в оценку необходимости  
обучения  профессиям и специальностям все еще недостаточно развито. 

В Болгарии все еще существует дисбаланс: с одной стороны, оказание услуг по  
обучению значительно превышает спрос на него, с другой стороны, предлагаемые услуги по 
обучению, его качеству, видам и тематике расходятся со спросом. Это особенно показательно на 
региональном уровне. Налицо недостатки предложения услуг в сфере профессионального 
образования и обучения, в контексте обучения в течение всей жизни/непрерывное обучение/, а 
именно охват предлагаемых профессий и специальностей и качества обучения, 
характеризующееся, прежде всего, реализацией учебных программ учебными методами. 
Легитимность обучения и сертифицирование результатов тоже являются серьезной 
проблемой. 

В рамках проекта «Инновационных подходов к идентификации и ответу на потребности 
профессионального обучения молодых людей в неравноправном положении», осуществляя 
сотрудничество, попробуем трансферировать некоторые из хороших практик в область 
профессионального обучения молодых людей в неравноправном положении в аграрном 
секторе. Таким образом, опыт в профессиональной подготовке молодых людей в группе 
риска и в социально-экономической изоляции тоже будет усвоен на территории Болгарии. 
Основная цель – работать по внедрению концепции с конкретной направленностью к 
индивиду, который нуждается в помощи, как с точки зрения определения необходимости в 
обучении, так и с точки зрения разработки программ профессионального обучения. 
Одностороннее представление о целевых группах как гомогенных подгруппах, к каждой из 
которых  одинаково относятся общие цели и методологические подходы, затрудняет 
обеспечение  точного и эффективного предложения  конкретному человеку, как и его гибкий 
перевод к другому виду необходимой помощи или направлению профессиональной 
интеграции. Нам  хотелось  бы обратить внимание на систему оценки  и на результаты 
обучения, как с точки зрения поставленных конкретных целей, так и с точки зрения их 
эффективности в социально-экономическом плане, включительно и для конкретного 
индивида. 

Принципы и конкретные подходы к разработке программ обучения являются, скорее 
всего, элементами каждой отдельной инициативы, а не являются, как в других странах, 
утвержденной государственной практикой.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
УДК 633.31/37:631.461 
Писанко М.А.,ГБОУ СПО «Прасковейский сельскохозяйственный техникум», 
заместитель директора по учебно-методической работе 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ В ТЕХНИКУМЕ 

 
Для полноценного существования в интенсивно меняющейся конкурентной среде 

современному человеку все чаще приходится проявлять исследовательское поведение. 
Это заставляет сосредоточить усилия на проектировании способов вхождения 
исследования как типа деятельности в сферу образования.  

Практика показывает, что если во время учебы студенты занимаются 
исследовательской деятельностью, то в дальнейшей работе они более компетентны, 
активны, наблюдательны. 

Поэтому одним из условий развития каждого учебного заведения является 
исследовательская деятельность студентов. В процессе исследовательской работы 
обучение избранной профессии теснее связывается с применением и углублением знаний 
по учебной дисциплине, профессиональному модулю,  а также дает студентам знания и 
умения по внедрению передовых методов в практику, представление о различных 
отраслях АПК. 

Агропромышленный комплекс (АПК) страны нуждается в выпускниках 
техникумов и колледжей, прошедших школу научно-технического творчества, знакомых с 
практикой постановки и проведения опытов и исследований.  

Целесообразность исследовательской работы в учебном заведении еще иногда 
вызывает сомнения у педагогических работников. В качестве основных аргументов 
против научных исследований студентов выступают доводы о чрезмерной их перегрузке 
и о сомнительности новизны, научной значимости результатов таких работ. Логика 
противников исследовательской работы студентов представляется несостоятельной, 

http://www.coe.uh.edu/
http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/evaluation.htm
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поскольку основана на неверных посылках. Полезная, интересная и правильно 
организованная деятельность студентов не создает перегрузки. 

Что же касается тезиса о сомнительности новизны и научной значимости 
результатов студенческих работ, то не следует подходить к этим работам с мерками 
академической науки. Учебная исследовательская работа, как правило, преследует цель не 
достижения нового научного результата, а обучения алгоритму проведения такого 
исследования. Иными словами, первостепенной задачей является обучение студентов 
постановке цели и поиску оптимальных путей достижения поставленной цели. 

В процессе студенческого исследования действительно иногда можно получить 
научные данные, соответствующие требованиям актуальности, новизны и практической 
значимости исследования, предъявляемым к научным работам разного уровня.  

 Развитие творческого потенциала личности студента является одним из ведущих 
направлений деятельности ГБОУ СПО «Прасковейский сельскохозяйственный 
техникум». В нашем учебном заведении сложилась определенная система работы с 
одаренной молодежью: это работа кружков, проведение конференций, семинаров, 
олимпиад, конкурсов, дней науки. На сегодняшний день накоплен серьёзный опыт 
организации исследовательской деятельности обучающихся в студенческом научном 
обществе «Импульс» (далее НСО). 

 НСО было создано с целью организации научно и учебно-исследовательской 
деятельности одаренных студентов, формирования у них исследовательского типа 
мышления, научного мировоззрения. 

Работа в научном студенческом обществе даёт студентам огромные возможности 
для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

• развивает у студентов творческие способности и вырабатывает  у них 
исследовательские навыки; 

• формирует аналитическое  и критическое мышление  в процессе творческого 
поиска и выполнения исследований; 

• даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, 
готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

• воспитывает  целеустремленность и системность в учебной и трудовой 
деятельности; 

• благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 
результатов способствует их самоутверждению. 

Кроме того, студенты получают  дополнительную научную информацию, которая 
существенно помогает им при освоении наук не только образовательной  программы 
СПО, но и в дальнейшем обучении в высших учебных заведениях. 

Следует отметить, что необходимость создания НСО студенческой молодежи 
продиктована всем ходом развития техникума. Идея создания общества принадлежит 
администрации, методическому совету техникума. 

 С 2002 года началось его организационное оформление. Создание научного 
общества студенческой молодежи включало два этапа.  

Первый этап предусматривал знакомство коллектива техникума, инициативной 
группы с историей создания и деятельностью подобных обществ в нашей стране. 
Несколько месяцев было посвящено сбору материалов, обобщению имеющегося опыта, 
изучению нормативных документов. В состав методического совета техникума была 
введена должность заместителя директора по научно - методической работе.  

В результате второго этапа деятельности сформировалась организационная 
структура исследовательского общества студентов, были определены цели и задачи НСО. 

Возглавляет Совет НСО председатель из числа студентов, который утверждается 
методическим советом техникума. Девиз общества «Жизнь - это стремление!», 
«пропуском» в НСО является личный интерес студента. 
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Деятельность общества регламентируется Положением. В нем определена основная 
цель общества - активизация познавательной деятельности студентов, развитие 
интеллектуальных качеств будущих специалистов, их творческих способностей, развитие 
навыков научно - исследовательской работы. 

При обществе создаются секции и кружки, работу которых координирует 
председатель и заведующие кабинетами (лабораториями). Студенты, занимающиеся в 
них, выполняют исследовательские и опытнические работы, связанные с 
профессиональной деятельностью. Тематика работ является разнообразной и актуальной: 

• влияние различных типов пленок на приживаемость черенков; 
• разработка рецептур и приготовление ликероводочных напитков на основе 

натурального плодово-ягодного пряно-ароматического и растительного сырья; 
• технология приготовления булочек «Здоровье» с добавлением масла расторопши 

пятнистой; 
• получение хлебобулочных изделий из замороженных полуфабрикатов; 
• исследование методов обработки мезги при производстве красных вин и их 

влияние на качество готовой продукции и др. 
Результаты исследований наших студентов рассматриваются на заседаниях 

методического совета, научного студенческого общества. 
 Творческий молодежный потенциал общества принимает активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводимых как внутри техникума, так и за его 
пределами на краевом, региональном и всероссийском уровнях.  

Творчески работающему специалисту всегда присуща исследовательская 
направленность. Поэтому такая работа студентов является важным средством 
эффективной организации образовательного процесса. 

Очень важно выявить одаренных студентов и обеспечить реализацию их 
творческих способностей, предоставить студентам возможность самореализоваться  в 
различных областях, в том числе в научно - исследовательской деятельности. 

С целью обеспечения интеграции образования, производства и науки учебным 
заведениям необходимо расширять рамки сотрудничества с предприятиями, 
являющимися их социальными партнерами, научно -исследовательскими институтами и 
лабораториями, высшими учебными заведениями соответствующих профилей для 
совместной разработки актуальных проблем. 

 
Литература 
1.Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов.- М.: Инфра-М, 
2011 
2.Пушкарь Е.В. Учебно-исследовательская работа студентов // Специалист, 2011, №2  
3.Фризен О.И. Первые шаги в науку // Специалист, 2011, №5 
 
УДК 
Ключенко В. В., кандидат с/х наук,  
заместитель директора по учебно-производственной практике,  
преподаваль-методист Крымского агропромышленного колледжа 
НУБиП Украины 
     
Фосфатмобилизующие бактерии в агроценозах озимои пшеницы Южной степи Украины  

 
В агротехнологиях выращивания сельскохозяйственных культур важное значение имеет 

регулирования питания растений, которое достигается при применении минеральных и 
органических удобрений. Однако, резкое снижение интенсификации земледелия, которое 
произошло в условиях перехода экономики Украины на рыночную основу, привело к 
значительным потерям в почвах питательных веществ и снижению количества гумуса. 
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Особенно острой  является проблема обеспечения растений фосфором. С целью сохранения и 
восстановления плодородия почвы необходимо применять методы, которые обеспечивали бы 
рациональное использования почв и стабильность с.- х. производства.  

Среди таких методов важная роль принадлежит применению микробных препаратов в 
технологиях выращивания с.-х. культур.  

Однако, вопросы совместного применения минеральных удобрений и биопрепаратов на 
основе фосфатмобилизующих бактерий в агротехнологиях выращивания пшеницы озимой в 
условиях Южной Степи Украины не изучались и исследования в этом направлении являются 
актуальными. Работа выполнена в соответствии с научно-технической программой 
Национальной академии аграрных  наук Украины «С.-х. микробиология» по заданию 
«Обосновать применение биологических препаратов на основе фосфатмобилизующих 
микроорганизмов и удобрений (кроме фосфорных) в агроэкосистемах Южной Степи 
Украины». Цель наших исследований состояла (слайд 2) в определении  оптимальных 
параметров совместного применения биопрепаратов на основе фосфатмобилизующих бактерий 
и минеральных удобрений в технологиях выращивания пшеницы озимой в условиях юга 
Украины. 

Научно-исследовательская работа проводилась в течение 2008 – 2010 годов и была 
направлена на решения следующих задач:  

Анализ полученных результатов показал, что применение препаратов способствует 
стабилизации микробоценоза чернозема южного в ризосфере: увеличению численности КОЕ 
важных с агрономической точки зрения сообществ бактерий, которые трансформируют 
соединения азота и фосфора. В фазу кущения количество фосфатмобилизующих бактерий , 
которые трансформируют труднорастворимые фосфаты,  колебалось в пределах 5,0 – 12,6 млн. 
КОЕ /г сухой почвы. 

Фазу выхода в трубку численность бактерий, которые трансформируют 
труднорастворимые минеральные фосфаты: в 1,5- 2,2 раза превышала контроль. Наиболее 
эффективным было применение Фосфоэнтерина и Полимиксобактерина при внесении 
удобрений из расчета Р30 и Р60, количество КОЕ выросло в 2-2,5 раза по сравнению с 
контролем.  Необходимо отметить, что только Фосфоэнтерин способствовал стабильному 
увеличению численности бактерий, которые трансформируют труднорастворимые 
органические фосфаты не зависимо от фона удобрений. 

Подобные результаты получены и для бактерий которые утилизируют соединения азота 
в ризосфере пшеницы озимой.  В фазу весеннего кущения их численность составила 3,4 – 8,4 
млн. КУО/ 1г сухой почвы (для амонифицирующих бактерий) и 3,3 – 10,0 млн. КУО для 
бактерий, которые минерализуют соединения азота.  

В фазу выхода в трубку наблюдаемая тенденция сохранилась.  Установлено, что 
наиболее оптимальными условиями для функционирования микроорганизмов формируются в 
фазу выхода в трубку. Это можно объяснить как благоприятными температурными 
показателями, влажностью почвы, так и наличием в ризосфере разноплановых корневых 
экссудатов растений, которые активно развиваются в эту фазу.  

Бактеризация способствовала увеличению численности бацилл и целлюлозолитических 
микроорганизмов в ризосфере, что свидетельствует об уровне окультуренности почвы. 
Установлено, что бактеризация способствует фитосанитарному оздоровлению ризосферной 
почвы за счет снижения общей численности микромицетов. Полученные данные могут 
применяться при разработки экологических мероприятий обновления и сохранения 
агроценозов при выращивании с.-х. культур. 

В основе предпосевной бактеризации семян микроорганизмами входит принцип их 
активного размножения в ризосферной почве. Результаты исследований с применением 
антибиотикорезистентных мутантов штамма Энтеробактер нимипресуралис 32-3 
свидетельствует о размножении бактерий в ризосфере пшеницы озимой и о высокой 
численности их в течение двух месяцев в условиях вегетационного опыта (показатели 
превышали контроль от 2 до 8 раз). 
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Активность фосфатазы явл. важным критерием, который свидетельствует о фосфатазной 
активности штаммов. Анализ полученных результатов показал, что фосфатазная активность 
ризосферной  почвы была высокой в фазу выхода в трубку, при применении каждого из трех 
препаратов как на участках без удобрений так и на фонах Р30 и Р60 она превышала контроль в 
1,3 – 1,7 раза.  

Выделение углекислого газа или «дыхание» почвы это один их важных показателей ее 
биологической активности. Наиболее стабильные результаты отмечались при инокуляции 
семян Фосфоэнтерином: интенсивность выделения диоксида углерода выросла на 25% по фону 
Р30 и на 60 % по фону Р60. В тоже время лучший результат был получен при внесении 
удобрений из расчета Р30.  

Таким образом, трехлетние данные исследования свидетельствуют о том, что 
совместное применение биопрепаратов на основе фосфатмобилизивных бактерий и 
минеральных удобрений способствует активизации биологической активности почвы в 
ризосфере пшеницы озимой: наиболее важных, с агрономической точки зрения эколого-
трофических групп микроорганизмов, активности фосфатазы и выделению диоксида углерода. 
Полученные нами результаты могут применяться при разработке экологических мероприятий 
при выращивании с-х культур. 

Одним из важных показателей плодородия почвы является содержание подвижных 
соединений Р в ней, в частности Р2О5. Анализ полученных результатов показал, что в фазу 
кущения не выявлено влияние бактеризации на содержание Р2О5 в ризосферной почве. В фазу 
выхода в трубку отмечено увеличение Р2О5 как на неудобренных участках, так и при внесении 
минеральных удобрений в ризосфере бактеризованных растений. Наиболее четкие результаты 
получены при внесении Р30. 

Наши показали, что бактеризация способствует увеличению органического вещества в 
ризосфере пшеницы озимой. Так, в фазу выхода в трубку этот показатель превышал контроль 
на участках без удобрений на 7 – 17 % и при внесении удобрений Р30 и Р60 на 3-25 %. Однако 
наивысшие показатели отмечены на фоне Р60. Таким образом бактеризация положительно 
влияет на питательный режим чернозема южного, увеличивает количество доступных 
соединений фосфора и органического вещества. Наиболее рациональным является совместное 
применение биопрепаратов и минеральных удобрений из расчета Р30. 

Рассмотрим влияние бактеризации на развитие и продуктивность растений пшеницы 
озимой. Применения микробных препаратов имеет, большее значение в процессе 
формирования урожайности сельскохозяйственных культур. Так, количество продуктивных 
стеблей у бактеризованных растений увеличилось по сравнению с контролем на фоне Р30 на 15 
% и на фоне Р60. 

Важными показателями структуры урожая является масса зерен и их количество в 
колосе. Полученные данные показали, что бактеризация способствовала увеличению 
количества зерен как на неудобренных участках, так и при внесении удобрений. Масса 1000 
зерен выросла по сравнению с контролем. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют, что Фосфоэнтерин и Полимиксобактеринпри бактеризации растений 
увеличивают продуктивное кущение, массу зерен, что свидетельствует об увеличении зерновой 
продуктивности пшеницы озимой. 

Результаты представленные в таблице свидетельствуют о том, что наивысшая прибавка 
урожайности отмечена при совместном применении биопрепаратов и минеральных удобрений  
из расчета Р30. Она выросла от 17 – до 37% в зависимости от препарата. Сочетание 
бактеризации семян  Фософоэнтерином и Полимиксобактерином с внесением удобрений по 
фону Р30 можно считать оптимальным.  

В тоже время важно не только увеличить урожайность растений, но и получить 
качественную продукцию. Среди показателей качества зерна пшеницы озимой особое значение 
имеет содержание в нем белка и клейковины. Полученные ре6зультаты свидетельствуют о том, 
что без удобрений хороший результат отмечен под действием Полимиксобактерина (при 
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контроле 10% по данному препарату произошло увеличение до 13,5%) Содержание белка 
увеличилось по трем препаратам на фоне Р30. 

Известно, чем выше клейковина в зерне, тем лучше качество хлеба. Содержание 
клейковины в зерне увеличилось при применении всех биопрепаратов  на фоне удобрений Р 30 
-  Полимиксобактерин на 12,5% Альбобактерина на 10,8 % Фосфоэнтерина на 8,2 % 

Не менее важное значение для оценки качества продовольственного зерна имеет 
аминокислотный состав белков. Анализ полученных результатов показал, что совместное 
применение бактеризации и минеральных удобрений способствует увеличению содержания 
незаменимых аминокислот в зерне пшеницы озимой,  

Среди заменимых аминокислот особое внимание заслуживает глутаминовая кислота, 
которая участвует в транспорте азотных соединений в растениях.  

В количественном отношении показатели суммы аминокислот в зерне бактеризованных 
растений на фоне Р30 превышают суммарный состав аминокислот при внесении удобрений из 
расчета Р90. 

Таким образом бактеризация семян пшеницы озимой способствует повышению качества 
зерна: увеличению содержания белка, клейковины и аминокислот. Применение биопрепаратов 
и минеральных удобрений из расчета Р30 способствуют улучшению качества зерна пшеницы в 
количестве, которая эквивалентна при внесении мин. удобрений по фону Р90. 

Расчет экономической эффективности совместного применения биопрепаратов и 
минеральных удобрений на фоне Р30 свидетельствуют об увеличении размера прибыли на 1 га 
площади, увеличению уровня рентабельности и снижению себестоимости продукции.  

Аналіз проведених расчетов енергетичної ефективності совместного применения 
Поліміксобактерину і Фосфоентерину та мінеральних добрив у дозі Р30 при вирощуванні 
пшениці озимої сорту Фантазія одеська в умовах півдня України показав, що ці препарати є 
високоефективними  як в економічному, так і в енергетичному аспектах. Так, коефіцієнт 
енергетичної ефективності у контрольному варіанті становить 3,6, а при застосуванні 
Поліміксобактерину – 4,75; Фосфоентерину – 4,75; Альбобактерину – 4,25. 
 

 
НАУКОВІ ІННОВАЦІЇ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ЯК СКЛАДОВІ   

СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ 
 

УДК 371(075.8) 
Русин М.О., ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж», 
голова циклової комісії юридичних дисциплін 
 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ЮРИДИЧНІЙ ОСВІТІ 
 
Система викладання у вищій школі дисциплін юридичного напряму є темою постійного 

дискутування. 
Вітчизняним освітнім інституціям бракує ефективних форм управління, застосування 

дієвих засобів заохочення і стимулювання роботи науково-педагогічних працівників, передусім 
викладачів-новаторів у їх творчих пошуках, конструюванні оригінальних авторських програм, 
створенні власних технологій навчання, допомоги у плануванні й організації педагогічних 
експериментів, організації системних міжнародних обмінів та стажувань у різних 
університетах світу, забезпеченні сприятливих можливостей та умов для підвищення фахово-
педагогічної кваліфікації;більш демократичних засад організації навчально-виховного процесу 
(збільшення дисциплін вільного вибору та самостійної роботи у навчальному навантаженні 
студентів, самостійності у побудові власної концепції та плануванні навчання тощо). 
Відчутною є дистанція не на нашу користь і в плані матеріально-технічного, зокрема 
комп'ютерного забезпечення навчального процесу. Так, далеко не кожен ВНЗ, що готує 
юристів, має власну довідково-пошукову систему з проблем освітніх інновацій, обладнані на 
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основі сучасних технічних досягнень навчальні аудиторії, електронні та мультимедійні 
програми й підручники хоча б з основних дисциплін.  

Водночас українською педагогічною наукою, академічними установами та провідними 
ВНЗ створено доволі потужний інноваційний потенціал насамперед у формі цікавих наукових 
та науково-методичних праць з актуальних освітніх проблем, зокрема, монографій 
колективних та авторських, дисертацій, спеціальних тематичних видань з проблем інновацій у 
вищій освіті, збірників статей, доповідей та інших матеріалів наукових конференцій і семінарів 
з актуальних проблем розвитку сучасної освіти як в Україні, так і за її межами, методичних 
рекомендацій, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів та оригінальних 
авторських програм, які можуть слугувати прикладом творчого інноваційного пошуку для 
різних галузей вищої професійної освіти, включаючи юридичну. Разом у своїй сукупності вони 
являють собою науково-методичну базу і водночас містять потенційні ресурси для подальшого 
пошуку і впровадження освітніх інновацій [2]. 

У вищій школі конкретного профілю не виникає питання «Чому вчити?», дефіциту змісту 
освіти немає. Виникає питання «Як вчити?». Можна мати достатню кількість і хорошу якість 
методичного, технічного, матеріального забезпечення і не навчити майбутніх фахівців формам 
і прийомам використання першоджерел, критичному аналізу законодавства, самостійному 
пошуку розв'язання юридичних питань,  не навчити працювати [3]. 

Відповідно до цього виникає ствердження: майбутнього юриста треба готувати до 
постійної самостійної роботи, до самовдосконалення через призму нових «неакадемічних» 
форм і методів викладання [1]. 

Інноваційна юридична освіта повинна бути спрямована на формування у випускників не 
абстрактних певних знань та умінь, відірваних від повсякденного життя, а й особливих 
компетенцій, сфокусованих на здатності застосування знань та умінь на практиці, в реальній 
справі.  

На особливу увагу заслуговують інтерактивні методики, які передбачають навчання у 
співпраці: і студент, і викладач – обидва є суб'єктами навчального процесу; викладач виступає  
у ролі більш досвідченого організатора.  

Дослідження впливу на рівень засвоєння матеріалу виду методики довели, що таке 
навчання, як, наприклад, практика через дію, або навчання інших, тобто негайне застосування 
отриманих знань, дозволяє «середньому студенту» засвоїти 75-90 % знань, у той час, як 
отримання матеріалу через лекцію-монолог – лише 5%.  

Існують різні засоби професійно спрямованого навчання, які дозволяють моделювати 
елементи професійної діяльності юриста. До них належать навчальні судові процеси, ділові 
ігри, участь у роботі клінік, де студенти отримують професійні навички захисту інтересів 
клієнта в суді першої інстанції або в апеляційному суді, консультування, розв'язання задач і 
т.д. 

Сучасний ринок праці все більше висуває вимоги не до конкретних знань, а до 
компетенції працівників. Особливо ця тенденція виявляється в юридичній діяльності, де 
поточна ділова практика потребує постійного відстеження змін у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі. 

До інтерактивних навчальних методик слід віднести: творчі (проблемні) завдання, роботу 
в малих (5-7 осіб) групах, участь у соціальних проектах. Корисним є «живе» спілкування із 
запрошеними на заняття спеціалістами-практиками. Метод «займи позицію» дозволяє виявити 
усі наявні погляди, побачити прибічників та супротивників тієї чи іншої позиції.  

Найбільш поширеним прийомом інтерактивних занять виступає рольова гра (імітація, 
ділова гра, моделювання), яка пропонує усім учасникам «зіграти» іншу людину або «розіграти» 
певну проблемну ситуацію.  

Володіння цими методиками і формами роботи може стати у нагоді не тільки під час 
навчальних занять, але й безпосередньо у професійній діяльності. Більше того, якраз із 
моменту закінчення вищого навчального закладу починається найдовший період навчання, а 
саме - підвищення професійної компетенції в ході практичної діяльності. І від того, як спрацює 
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цей алгоритм у навчальному процесі сьогодні, буде залежати зростання компетентності юриста 
завтра. 
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Європейський досвід використання дуальної моделі допрофесійної 
 і професійної освіти молоді 

 
В статті розкрити особливості дуальної моделі побудови допрофесійної та професійної  
підготовки учнівської молоді до праці на прикладі Німеччини.  
Ключові слова: дуальна модель, допрофесійна освіта, професійна освіта, загальноосвітні 
навчальні заклади. 
Актуальність теми. Науково-технічний прогрес кінця ХХ-ХХІ століття, докорінно змінив 
людське суспільство. Швидкі темпи зміни техніки та технологій вплинули на всі сфери 
життєдіяльності людства. Відповідно загострились різні проблеми, в тому числі і проблема 
підготовки підростаючого покоління до входження у світ праці. У зв’язку з цим, формування 
нової системи загальної та професійної освіти, характерна для всіх країн Західної Європи. Але 
слід зауважати, що пошук нових теоретичниі підходів та практичних заходів, лежить в площині 
соціально-економічних відносин та історичних передумов розвитку освітніх систем.  
 Досвід європейських країн слід врахувати вітчизняній педагогічній науці для виришення 
глобальної проблеми реформування освіти в Україні. Конструктивний аналіз змісту 
західноеврепейських інновацій у галузі професійної підготовки кадрів є важливою складовою 
порівняльної педагогіки. В авангарді розвинутих країн Європи стоїть Німеччина. Отже, є 
доцільним дослідити особливості дуальної моделі допрофесійної та професійної освіти в цій 
країні. 
Мета статті- розкрити особливості функціонування дуальної моделі допрофесійної та 
професійної підготовки учнівської молоді. 
Виклад матеріалу дослідження. Аналіз концепції професійної освіти Німеччини показує, що 
протягом багатьох років основний акцент ставився на вихованні у робітника громадянських 
якостей, що повністю відповідає німецький традиції надавати гарну освіту в гімназіях 
меншості, втой час як більша частина молоді вступала у народні школи (Volksschule), які 
згодом стали називатися основними, масовими (Hauptschule), а потім, після закінчення школи, 
ця частина молоді поступала в систему учнівства. Тільки незначна частина кчнів, відібраних 
для гімназій, отримує середню (повну) загальну освіту (Abitur) і вступає до університету. Для 
більшості – учнівство є єдиним вибором. 
 Реальна школа дає загальну освіту та торохи більш високому рівні, але надає разом з тим 
кращу можливість підготуватися до професії службовця або більш престижної робочої 
професії. 
 Незважаючи на обмежений прийом, число учнів гімназій і студентів університетів 
зростає з року в рік. 
 У 1980 році налічувалося 972 тисячі університетських студентів і 2716 тисяч учнів 
дуальної системи, а через десять років відповідно – 1559000 і 1500 тисяч. У 1990 році вперше в 
історії Німеччини студентів було більше, ніж учнів у дуальній системі. Роботодавці повідомили 
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про це під заголовком: «Брак кваліфікованої робочої сили».через півтора роки (1992), вони 
пішли ще далі і заявили, що «освіта та зайнятість вийшли зі стану рівноваги», а також про 
інфляцію середньої та вищої освіти [5]. 

На початку 90-х років на території Німеччини відбулися відомі політічні зміни, що 
наклали відбиток на функціонування системи професійної освіти. Після обєднання обох частин 
Німеччини Ірми стали приватними, а професійні школи – державними. Система професійної 
освіти Східної Німеччини була адаптована до західнонімецької триланкової системи загальної 
шкільної освіти. 

Парламент, уряд і Федеральний інститут професійної освіти проголосували за ведення 
професійного навчання на підприємствах, тобто в ситемі учнівства. Десятилітня школа НДР 
була замінена на традиційну Західнонімецьку три ланкову систему загальної середньої освіти 
[2]. 

Таким чином, поєднання професійної підготовки з отриманням одночасно середньї 
(повної освіти (Abitur), як це було в НДР, не виявлялося можливим. До обєднання близько 6% 
однієї вікової групи в Східній Німеччині одержувала таку подвійну освіту, однак більша їх 
частина продовжувала навчання у вищах. Об’єктивно оцінюючи з економічної точки зору 
отримання молоддю кваліфікації і загальної освіти, державні та громадські відомства ФРН 
визнали це не раціональним. Тим не менш, слід зауважити, що система професійної освіти і 
підготовка в НДР не відрізнялася від західнонімецької в такому ступені, як система шкільної 
освіти. Вона була організована на підприємствах і в професійних школах, які в більшості 
випадків відносилися до  підприємств, пов’язаних з ринком праці, що є однією з 
найважливіших ознак дуальної форми навчання [2]. 

У рамках загальноосвітньої щколи Німеччини підготовка учнів до зайнятості 
здійснюється через предмет «Працезнавство», перші спроби введення якого в практику шкіл 
ФРН мали місце вже в 50-60 роки. 

Пізніше в рамках різних теоретичних концепцій були розроблені варіанти курсу для 7-
9/10 класів, в деяких землях 5-9/10 класів головної та об’єднаної шкіл. Цей загальноосвітній 
предмет має неоднакові назви в різних землях (наприклад «Введення у світ економіки та 
праці», «Теніка/Економіка», «Трудове навчання»тощо). 

Необхідно відзначити, що курс «Працезнавство» широко вводиться сьогодні у навчання 
в нових землях, де він фактично замінює існуючі раніше предмети, такі як «Введення в 
соціалістичне виробництво» та ін. 

Допрофесійна підготовка здійснюється також через виробничу практику, яка є 
обов’язковою для учнів 8-9/10 класів головної, об’єднаної та спеціальної шкіл. В останні роки 
юридично закріплена необхідність здійснення виробничої практики в реальній школі і гімназії, 
за наявності в них певних умов. 

Важливою формою реалізації широкої базової професійної освіти, необхідної 
сьогоніосвіту і повну професійну. Крім того, обєднанні школи, в яких на цей час навчається 
близько 4% учнів, пропонують поєднання загальноосвітньої і початкової професійної 
підготовки. 

Дуальна форма професійної освіти в Німеччині – це освітній процес, що поєднує 
практичне навчання з частковою зайнятістю на виробництві та навчання в традиційному 
освітньому закладі. 

Дуальність означає «Двоєдність, подвійність», «єдине організаційне ціле». Подібна 
форма професійної освіти виникла як продукт соціального партнерства, що представляє собою 
механізм тісної взаємодії держави, роботодавців, профспілок і різних громадських обєднань з 
підготовки висококваліфікованих кадрів відповідно до потреб ринку праці. 

У рамках дуальної форми (на підприємстві і в професійній щколі) за навчання молоді 
відповідають викладачі професійних шкіл та майстри виробничого навчання, які вирішують 
різні, але взаємодоповнюючі завдання. При цьому під співпрацею розуміється горизонтальна 
координація професійного навчання, коли викладачі і майстри виробничого навчання 
погоджують свої дії на всіх етапах. 
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У цілому у ФРН з числа вступників в систему професійної освіти, дуальною формою 
охоплено 60% учнів. Підприємства, на яких здійснюється професійне навчання, є у всіх галузях 
економіки. З 550 тисяч молодих людей залучених у дуальну форму в промисловості і торгівлі 
навчаються 51%, в ремеслі – 33%, в так званих вільних професіях (помічники лікарів, аптекарі, 
помічники архітекторів) – 9%, у сільському господарстві – 2%, в інших сферах економіки – 1% 
[3]. 

Німецькі професійні школи повного дня, на наш погляд, яскраво демонструють 
диверсифікацію організаційно-педагогічної системи підготовки до зайнятості, ії 
багаторівневість, ступінчастість, варіативність, гнучність і багатофункціональність. 

До їх числа відносяться професійно-технічні школи, що не надають робочої кваліфікації, 
їх метою є розширення загальноосвітньої підготовки, повідомлення деяких професійних знань, 
а в кінцевому результаті – підготовка учні до вибору конкретної професії та шляхів ії 
отримання. 

Професійні школи – надбудови, що виконують функцію супроводу профшколи в рамках 
дуальної системи, виступаючи сполучною ланкою між головною школою та системою 
професійної освіти. Тривалість навчання в них – не менше одного року, випускники отримують 
свідоцтво, рівноцінне закінченню реальної школи, яке дає право вступу до професійного 
училища або професійної гімназії. 

Спеціальні обер-школи створено з метою підготовки до вступу у вищі професійні 
навчальні заклади, навчання в них триває не менше двох років. Спеціальні академії – школи 
повного дня, для вступу в які потрібно закінчення реальної школи або отримання рівноцінної 
освіти. Термін навчання – не менше двох років; основна мета – розширення загальноосвітньої 
та спеціальної підготовки за профілем академії, підготовка до вступу у вищі професійні школи. 

Професійні обер-школи, це школи повного дня, для вступу до них потрібне свідоцтво 
про закінчення реальної школи або рівноцінного навчального закладу, наявність професійної 
освіти чи практики за фахом. Навчання у щколах – не менше двох років. Після закінчення 
школи випускник має право вступу до вищого професійного навчального закладу. 

Професійні коледжі – школи повного навчального дня, для вступу в які потрібне 
свідоцтво про закінчення реальної школи або рівноцінного навчального закладу. Навчання 
може тривати від одного року до трьох років. Наприкінці навчання випускники здають іспит та 
отримують кваліфікацію асистента, що дозволяє займати посаду середньої ланки. 

Професійні академії займають проміжне положення між середніми профшколами та 
вищими навчальними закладами. Навчання триває три роки. Для вступу до них потрібне 
свідоцтво про закінчення реальної школи або рівноцінної освітньої установи.  Після успішного 
складання іспиту випускники отримують кваліфікацію фахівців середньої ланки (майстре, 
асистент та ін.). 

Професійні і технічні гімназії диференційовані за профілем підготовки (промислові, 
технічні, сільськогосподарські, домознавські та ін.). для вступу до них необхідно закінчення 
реальної школи або деятого коасу звичайної гімназії. Після здачі іспиту видається «атестат 
факультетської зрілості», який дає право вступу до вищих професійних шкіл. 

Висновок. У цілому необхідно відзначити, що навчальні заклади виконують лише 
допоміжну функцію в системі професійної підготовки, в більшості випадків не надаючи 
професійної кваліфікації, а лише готуючи для отримання подальшої професійної освіти як 
середньої, так і вищого ступеня, але в той же час сприяють розширення можливостей вибору 
типу кваліфікації та форми ії отримання. 

Перспективи подальших досліджень. Виявити компоненти дульної моделі допрофесійної 
та професійної освіти учнівської молоді, що необхідно запровадити у вітчизняній системі 
підготовки підростаючого покоління до праці. 
 
УДК 378.141  
Рожко В.І., кандидат с.- г. наук, доцент, ВП НУБіП України «Немішаївський 
агротехнічний коледж», директор 
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Загальні витрати, млрд.грн.
% до ВВП

Костенко Т.В., ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний колледж», 
заступник директора з навчальної роботи та організаційних питань 

 
ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

Демографічна криза в Україні в останньому десятиріччі, а саме різке падіння кількості 
народжених дітей, дає зараз свої наслідки у вигляді скорочення кількості випускників середніх 
шкіл – наших потенційних абітурієнтів. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Чисельність  

народжених Чисельність випускників середніх шкіл  
(У 2011 р. тільки 60% випускників 9-х класів перейшли до 10-х класів, 17% вступили до 

професійно-технічних навчальних закладів і 19% - до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації). 

На графіках чітко видно пряму залежність між чисельністю народжених і чисельністю 
випускників середніх шкіл – майбутніх абітурієнтів. 

Якщо врахувати, що у 2013 році до вищих навчальних закладів вступили випускники 
1996-1999 року народження, очевидно, що це не критична точка, це відбудеться не раніше 2017 
року, коли чисельність випускників шкіл в Україні, за розрахунками, не перевищуватиме 250 
тисяч. Перший негативний фактор – наслідки демографічної кризи буде негативно впливати ще 
не менше 5-6-ти років, другий 
чинник-сучасний фінансовий 
стан вищих навчальних 
закладів. 

Видатки із зведеного 
бюджету в цілому на освіту  в 
2012 році складали 2 % від 
ВВП і взагалі не 
перевищували значення 2,3%, 
незважаючи на те, що 
відповідно до Закону України 
про освіту і науково-технічну 
політику чітко визначено, що 
відсоток від внутрішнього валового 
продукту, який витрачається на освіту, не може бути 
нижче 10%, третина з якого виділяється на вищу освіту.  

Незначне зростання загального обсягу 
фінансування не компенсує підвищення тарифів на комунальні послуги та цін на матеріали й 
обладнання. Сучасні обсяги бюджетного фінансування покривають не більше 65% витрат на 
навчання студентів-бюджетників. Решта витрат покривається за рахунок коштів студентів-
контрактників. 
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Формування якісного, а в сучасних умовах «демографічної ями» – й кількісного, 
професійно орієнтованого студентського контингенту, здатного навчатися у сучасному вищому 
навчальному закладі не просте завдання. Адже прорахунки та невиконання державного 
замовлення призводять не лише до проблем у самому навчальному закладі, але й викликають 
певний суспільний резонанс. «Виживати» вищим навчальним закладам в сучасних умовах 
доводиться виключно за рахунок внутрішніх можливостей –надходжень коштів за рахунок 
надання додаткових освітянських послуг і ефективного управління фінансовими ресурсами. 

Одна з них обумовлена необхідністю забезпечення моніторингу та якості процесу 
навчання, друга – підвищенням ефективності управління фінансовими ресурсами ВНЗ в рамках 
поточного та середньострокового планування. 

Третій важливий чинник для нашого коледжу – регіональне розміщення та велика 
кількість ВНЗ різного профілю, що складає конкуренцію та певний ризик у формуванні 
студентського контингенту, змушує шукати нові форми та методи для зацікавленості та 
обрання абітурієнтами нашого коледжу. В результаті цього професійне самовизначення 
випускників шкіл відбувається стихійно. Про низьку результативність профорієнтаційної 
роботи з випускниками шкіл свідчать суперечності, що пов’язані з професійним 
самовизначенням випускників. 

Процес переходу від середньої освіти до вищої – це один із ключових моментів, що 
визначає подальшу долю особистості. Професійна орієнтація випускників була і залишається 
одним з важливих завдань освітнього процесу. Вивчення питання професійної орієнтації учнів - 
випускних класів середньої школи дало змогу сформулювати її сутність як суспільної 
проблеми, виявити суперечності між об’єктивно існуючими потребами суспільства в 
збалансованій структурі кадрів і неадекватними цьому явищу сформованими суб’єктивними 
професійними бажаннями молоді. Провідним мотивом вибору професії для більшості 
випускників є престижність професії, а не власні мотиви чи потреби ринку праці (домінування 
прагнення здобути професію юриста, економіста, а не робітничу професію,  в якій відчувається 
гостра потреба).  

Ефективні процедури прийому є ключовим компонентом, що забезпечує здатність 
закладу втілювати освітню місію та досягати цілей, а в широкому контексті – здатність вищої 
освіти зробити внесок у національний розвиток і досягнення соціальних цілей: соціальній 
мобільності, професійній компетентності, стимулювати економічний розвиток країни і 
зрештою подолати проблеми освіти у глобальному масштабі. 

Зміна системи прийому до вищих навчальних закладів на сучасному етапі розвитку 
вищої освіти приводить до зміни підходів у формуванні студентського контингенту, його 
кількісних і якісних характеристик. Останні роки система прийому до вишів змінюється з 
метою її оптимізації, але ці зміни, на наш погляд, приводять до певних ризиків, а саме - в 
формуванні мотивованого, професійно орієнтованого контингенту першокурсників.  

Використання інформаційно-методичної системи якісного відбору абітурієнтів до ВНЗ 
дає змогу забезпечити працівників приймальної комісії можливістю оперативно обробляти 
інформацію та ефективно приймати рішення під час приймальної кампанії, значно підвищити 
якість обробки вхідної інформації та автоматизувати більшість операцій, на які витрачалась 
велика кількість часу і які можуть призводити до помилкових рішень.  

Формування контингенту студентів в коледжі здійснюється в обсязі наданих ліцензій на 
умовах компенсації замовниками підготовки витрат, пов’язаних із здійсненням навчального 
процесу. 

Результати моніторингу показали, що найбільш ефективним буде урахування 
визначених умов, як складових моделі формування якісного контингенту студентів, який 
передбачає чотири взаємопов’язаних етапи (підготовчий, проміжний, основний та 
підсумковий).  

Ефективність обраних форм і методів профорієнтаційної роботи, що проводяться постійно 
протягом року, забезпечили збільшення студентів - кількість вступників зросла до 497 осіб, що 
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для деяких ВНЗ складає весь контингент закладу. Профорієнтаційна робота у школах 
дозволила підняти якісний рівень абітурієнтів, що зараховуються на бюджетні місця.  

Результати анкетування засвідчують, що, навчаючись в старших класах середньої 
школи, 75% респондентів не мають чіткого уявлення, ким вони хочуть стати, а головне – чому, 
що більшість з них під впливом різних факторів обирають майбутню спеціальність, яка є 
привабливою зовні (рівень заробітної плати, назва, престижність, приклад успішних фахівців, 
імідж установи та ін.).  

За результатами проведеного анкетування визначено, що основою формування якісного 
контингенту студентів є професійна орієнтація, яка містить в собі: планування рекламно-
інформаційної та агітаційної діяльності, аналіз результатів вступних кампаній попередніх років, 
участь викладацького складу коледжу у роз’яснювальній роботі серед молоді, визначення 
організаційних дій щодо залучення до вступу професійно орієнтованих абітурієнтів. У 
результаті організації роботи з професійної орієнтації педагогічними кадрами зміщується 
акцент із загального знайомства зі світом професій на конкретні варіанти вибору, що робить 
цей процес більш ефективним, забезпечує „безболісний” перехід випускників шкіл до реальних 
умов життя, впливає на рівень знань про світ професій, на самооцінку особистих здібностей і 
можливостей, якості знань, що є одним із інструментів моніторингу якості освіти, тобто 
механізмом контролю якості освіти. 

Перша умова – якісна професійна орієнтація майбутніх абітурієнтів;  
друга – ефективна організація конкурсного відбору за загальним рейтингом абітурієнта; третя - 
регулювання прийому абітурієнтів за спеціальностями; четверта – стимулювання навчальної 
активності студентів. 

Інформаційно-методична система якісного відбору абітурієнтів до коледжу включає 
різноманітні методи та форми: розміщення інформації у ЗМІ (телебачення, газети, журнали, 
довідники, Інтернет); участь у міжнародних виставках; участь у «Ярмарках вакансій»; виїздні 
бригади з профорієнтації в районні центри, лекції з профорієнтації у школах; ознайомлювальні 
екскурсії з  коледжем, проведення Днів відкритих дверей з метою поглибленого ознайомлення з 
професійними напрямами підготовки майбутніх фахівців;  зустрічі з провідними фахівцями 
коледжу, з відомими випускниками; організація виставок науково-технічної творчості 
викладачів і студентів; ознайомлення з досягненнями студентів, їх участю в міжнародних 
проектах, форумах; участю в художній самодіяльності, культурно-масовій та спортивній 
роботі; організація навчально-пізнавальної індивідуально зорієнтованої діяльності (бесіди, 
пояснення, практикуми, самостійна робота); підготовчі курси тощо. 

На першому етапі адаптації студентів виявлено наявність розбіжностей у рівні знань 
вступників шкіл: оцінок шкільного атестата, оцінок, які отримані на вступних екзаменах та 
зрізах залишкових знань, що вказує на розбіжність у рівні підготовки та оцінюванні знань у 
школах. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел виокремив коло питань щодо формування 
якісного контингенту студентів, розв’язання яких допоможе підвищити рівень підготовки та 
професійної компетенції майбутніх спеціалістів.  

Основою в заходах з формування контингенту студентів є індивідуальна зорієнтованість 
на набуття професійних знань та навиків через організацію навчально-пізнавальної діяльності 
для формування конкуренто спроможних фахівців, що дає змогу отримати більш ґрунтовні 
знання з профільних (для даного ВНЗ) дисциплін, зменшити розрив між рівнем знань, 
отриманих у середніх навчальних закладах та рівнем знань, необхідних для якісного навчання у 
вищій школі; створює оптимальні умови майбутнім студентам вищих навчальних закладів для 
якісного завершення середньої освіти, підготовки до вступу і адаптації до подальшого 
навчання. 

Багаторічний досвід роботи показав, що основними напрямами у формуванні 
контингенту студентів є: якісна професійна орієнтація майбутніх абітурієнтів; ефективна 
організація конкурсного відбору; регулювання прийому абітурієнтів; використання 
інформаційно-методичної системи якісного відбору абітурієнтів до ВНЗ; стимулювання 
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навчальної активності студентів; системи безперервної освіти на основі принципів наступності, 
взаємодії та розвитку для формування конкуренто спроможних фахівців. 

 
 
НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО АГАРНОГО ВУЗА 
УДК 624.042.27 
Базарная Е.А., магистр,ВП НУБиП Украины  
«Бахчисарайский колледж строительства,  
архитектуры и дизайна»,  
заместитель директора по воспитательной работе 
 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
• Пассивный дом, энергосберегающий дом или экодом (нем. Passivhaus, англ. passive house) 
— сооружение, основной особенностью которого является отсутствие необходимости 
отопления или малое энергопотребление  — в среднем около 10 % от удельной энергии на 
единицу объёма, потребляемой большинством современных зданий. В большинстве развитых 
стран существуют собственные требования к стандарту пассивного дома. 
• В Европе существует следующая классификация зданий в зависимости от их уровня 
энергопотребления: 
“Старое здание” (здания построенные до 1970-х годов) — они требуют для своего отопления 
около трехсот киловатт-часов на квадратный метр в год: 300 кВтh/(м²a). 
“Новое здание” (которые строились с 1970-х до 2000 года) — 150 кВтh/(м²a). 
“Дом низкого потребления энергии” (с 2002 года в Европе не разрешено строительство более 
низкого стандарта!) — 60 кВтh/(м²a). 
“Пассивный дом” (уже принят Закон, согласно которому с 2019 года в Европе нельзя строить 
дома за стандартом ниже, чем пассивный дом!) — 15 кВтh/(м²a). 
“Дом нулевой энергии” (здание, архитектурно имеющее тот же стандарт, что и пассивный дом, 
но инженерно оснащенное так, чтобы потреблять исключительно только ту энергию, которую 
само и вырабатывает) — 0 кВтh/(м²a). 
“Дом плюс энергии” (здание, которое с помощью установленного на нем инженерного 
оборудования: солнечных батарей, коллекторов, тепловых насосов, рекуператоров и т.п. 
вырабатывало бы больше энергии, чем само потребляло.  [2, с. 1] 
• При этом, следует заметить, что дома нулевой или плюс энергии не отличаются от 
пассивного стандарта ни своими архитектурно-планировочными приемами, ни основными 
принципами проектирования и строительства. В них увеличивается только количество и 
мощность инженерного оборудования. Достигается снижение потребления энергии в первую 
очередь за счет уменьшения теплопотерь здания. 
• Архитектурная концепция пассивного дома базируется на принципах: компактности, 
качественного и эффективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах 
примыканий, правильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света. Из 
активных методов в пассивном доме обязательным является использование системы приточно-
вытяжной вентиляции с рекуперацией. 
• В идеале, пассивный дом должен быть независимой энергосистемой, вообще не 
требующей расходов на поддержание комфортной температуры. Отопление пассивного дома 
должно происходить благодаря теплу, выделяемому живущими в нём людьми и бытовыми 
приборами. При необходимости дополнительного «активного» обогрева, желательным является 
использование альтернативных источников энергии. Горячее водоснабжение также может 
осуществляется за счёт установок возобновляемой энергии: тепловых насосов или солнечных 
водонагревателей. Решать проблему охлаждения/кондиционирования здания также 
предполагается за счет соответствующего архитектурного решения, а в случае необходимости 
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дополнительного охлаждения — за счет альтернативных источников энергии, например, 
геотермального теплового насоса. 
• Строительство пассивного дома немного сложнее, чем обычного, ввиду того, что стадия 
проектирования требует повышенного влияния ко всем деталям. Например, для уменьшения 
тепловых потерь недостаточно просто взять как можно толстый утеплитель и покрыть им 
наружную поверхность здания. Необходимо еще ликвидировать так называемые мостики тепла. 
Мостиками тепла обозначают те места, в которых в результате нарушения непрерывности 
теплоизоляционной оболочки происходит повышенная теплоотдача. Мостик тепла может 
привести к образованию конденсации, влажности, росту грибков, и наконец, – к тепловым 
потерям помещения. 
• Более точное определение пассивного дома такое: пассивный дом - это дом, который не 
потребляет энергию на отопление при температуре 0 °С. Чтобы достичь этого необходимо 
осуществить такие мероприятия в доме: 
♦ сильно утеплить стены дома; (Для стен использовали утеплители на основе 
минерального волокна, которые защищают дом не только от зимнего холода, но и от летнего 
перегрева. Одно из требований к стенам и крышам зданий с низким энергопотреблением — 
абсолютная воздухонепроницаемость. Это важно не только для теплосбережения, но и для 
сохранности конструкций: необходимо беречь их от увлажнения, особенно парами из дома, 
которые находятся под повышенным давлением. Поэтому изнутри стены изолированы 
паронепроницаемой, а снаружи — водонепроницаемой пленкой. При монтаже защитных 
пленок особое внимание необходимо уделить местам соединения конструкций: их 
герметичность провереятся приборами, фиксирующими инфракрасное излучение.) 
♦ осуществить теплую конструкцию фундамента; 
♦ сделать необычное крепление окон; 
♦ установить двойные стеклопакеты; 
♦ провести основательную теплоизоляцию крыши; 
♦ оборудовать приточно-вытяжную механическую вентиляцию с возвратом тепла;  
♦ с рекуперацией тепла и системой подземных воздуховодов. 
• В результате существенно уменьшатся потери тепла зимой и нагрев дома летом.  Воздух 
в доме будет постоянно иметь влажность 50%, температуру + 20 °С круглый год. [1, с. 1] 
• В малоквартирных домах и коттеджах можно отказаться от системы центрального 
отопления и горячего водоснабжения от внешних источников (ТЭЦ), подводки газа. 
Источником энергии будет электричество из расчета 10 кВт мощности на квартиру. Этого 
достаточно для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи,  работы бытовых 
приборов и вентиляции. 
• Для обеспечения пассивного дома энергией используются любые источники тепла - 
температура, выделяемая человеком, теплота от приготовления пищи, а также энергия 
возобновляемых источников энергии – солнечная энергия, энергия теплоты грунта. 
• Первое экспериментальное энергоэффективное здание было построено в 1972 году в г. 
Манчестер, штат Нью-Гэмпшир, США. Оно обладало кубической формой, что обеспечивало 
минимальную поверхность наружных стен при данном объёме, площадь остекления не 
превышала 10%, что позволяло уменьшить потери тепла за счёт объёмно-планировочного 
решения. По северному фасаду отсутствовало остекление. На кровле здания были установлены 
солнечные коллекторы. 
• В 1973 - 1979 был построен комплекс "ECONO-HOUSE" в г. Отаниеми, Финляндия. В 
здании, кроме сложного объёмно-планировочного решения, учитывающего особенности 
местоположения и климата, была применена особая система вентиляции, при которой воздух 
нагревался за счёт солнечной радиации, тепло которой аккумулировалось специальными 
стеклопакетами и жалюзи. Также в общую схему теплообмена здания, обеспечивающую 
энергоэффективность, были включены солнечные коллекторы и геотермальная установка. 
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Форма скатов кровли здания учитывала широту места строительства и углы падения солнечных 
лучей в различное время года. 
• Впервые схему оборудования пассивного дома предложили в мае 1988 г. доктор 
Вольфганг Файст, основатель «Института Пассивного дома» в Дармштадтe (Германия), и 
профессор Бо Адамсон из Лундского университета (Швеция). Концепция разрабатывалась в 
многочисленных исследовательских проектах, финансируемых землёй Гессен, Германия. 
• В 1996 г. создан «Институт Пассивного дома» в городе Дармштадт. 
• В Германии в рамках специальной государственной программы возведено уже более 6 
тысяч «пассивных» зданий. На эти цели немецкий застройщик может получить 50 тыс. евро 
ссуды по специальной процентной ставке 2% в год. В Дании уже сейчас возводятся здания, при 
эксплуатации которых расходуется 16 кВт.ч/кв. м в год.  Аналогичные программы действуют и 
в других европейских странах и США. В Иране в 2011 году компания Energy Payesh House 
совместно с тремя другими фирмами начала строительство типового «нулевого» здания для 
последующего тиражирования по всей стране. В том же году в Тегеране начали строительство 
24-этажного офисного центра, который будет энергонезависимым за счет собственных 
солнечных батарей и ветрогенераторов. Во всём мире к 2006 году построено более 6000 
пассивных домов. В Австрии 15% пассивных домов (2010 г.) В Европе 20 тыс.(2012 г.) 
энергосберегающих домов. Больше всего их в Германии и Австрии (17 тыс.). В Эстонии в 2009 
году реновирован детский сад по принципам пассивного здания. В Таллинне под руководством 
ученых Таллиннского технического университета ведется подготовка к перестройке 60-
квартирного жилого здания также по принципам пассивного дома. В Вимси (Эстония) строится 
первый многоквартирный дом, спроектированный по экологическому принципу. Его 
энергосбережение будет класса Б (50% экономии потребления тепло- и электроэнергии). В 
Москве уже построено несколько экспериментальных зданий с использованием технологии 
пассивного дома (жилой дом в Никулино-2). [3, с. 1] 
Литература:  
1. http://www.pro-passivhaus.com/ 
2. http://www.ernst.kiev.ua/klasifikation_ru.html 
3. http://termosol.com.ua/passivnyj-dom 
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Олейник М.А., ассистент кафедры философии, истории и культурологи. 
 
Использование видеоматериалов как способ эффективного обучения на практических 

занятиях. 
 
 Хореография - танцевальное искусство в целом. Один из древнейших видов творчества, 
выразительным средством которого служат движения человеческого тела, связанные с 
музыкальным сопровождением. 
 Специфической особенностью искусства хореографии является ее непосредственная 
связь с музыкой, которая помогает раскрыть хореографический образ во всей яркости и 
полноте, влияет на его темпо - ритмичное построение.  
 В современных танцах существенным является попытка исполнителя выстроить связь 
между формой танца и своим внутренним состоянием. Большинство стилей современных 
танцев сформировалось под влиянием какой-либо четко изложенной философии или 
определенного видения мира, что часто можно наблюдать на фестивалях современного танца, в 
шоу-программах, конкурсах.  
  При сочинении рисунка танца надо использовать все возможности,для того чтобы 
добиться наибольшей выразительности, полнее раскрыть образ, характер, настроение. Рисунок 
танца должен развиваться логично, быть тесно связан с танцевальной лексикой, способствовать 
наиболее яркому выявлению на сцене танцевального текста. 
 Развитие видео, компьютерной сети Интернет в настоящее время происходит в 
соответствии с концепцией «покажи себя», что сформировало своеобразное социальное 

http://www.pro-passivhaus.com/
http://www.ernst.kiev.ua/klasifikation_ru.html
http://termosol.com.ua/passivnyj-dom
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явление – стремление показать в видеоматериалах лучшие достижения, уникальные свойства, 
неповторимые моменты [3]. Таким образом, возникла возможность ознакомления с наиболее 
современными течениями, с признанными достижениями, что способно влиять на становление 
профессиональных предпочтений и навыков, существенно расширяя кругозор и степень 
ознакомления с предметом. 
 Описанное явление, связанное с популярностью видео, в большей мере отражает 
ситуацию с развитием наиболее молодых танцевальных направлений и возникающих новых 
стилей хореографии, связанных с эстрадными выступлениями и экспериментами в области 
синтеза различных хореографических школ. Устоявшиеся формы хореографии также широко 
используют видео в качестве основы для создания методических материалов [1]. Это в большей 
степени связано с упрощением в настоящее время процесса их использования и постоянным 
пополнением списка видеозаписей семинаров, мастер-классов и различных вступлений.  
Создание нового хореографического произведения - процесс многоступенчатый, требующий 
совместных усилий представителей разных творческих профессий. И одним из этапов в этой 
цепи творческих связей является видеоматериалы.  Это потому, что видео, как мы говорили, на 
данный момент является одним из важных этапов для создания танца. 

Таким образом, создание видеоматериалов в области хореографии является наиболее 
удобной формой, требующей минимальных ресурсов при наибольшей эффективности 
использования. Распространение цифровых технологий видеозаписи намного упрощает 
использование такой формы учебных материалов, делает его общедоступным. Учебные 
видеоматериалы получили широкое распространение в области хореографии. 
  Процесс пополнения хореографической лексики происходит в танце за счет обогащения 
танца пластическими мотивами национальной характерности, рационального использования  
пантомимических  выразительныхсредств, элементов спорта, художественной гимнастики, 
акробатики,творческого восстановления и использования обширного арсенала академического 
танца в большей степени взятых из видеоматериалов. 
 Видео дает ритмическую основу, оно определяет эмоциональный строй, характер, 
образную выразительность.  
 Большую пользу в художественном воспитании студентов принесет изучение танцев 
других народов.Постановка хореографических произведений, вошедших в «золотой» фонд 
хореографии, оказывает большое эстетическое воздействие. В данном случае необходимо 
помнить о возможностях исполнителей. Недопустимо искажение замысла номера, упрощение 
танцевальной лексики. И здесь все зависит от качества видеоматериала, от того, как он будет 
преподнесен студентам.  
 Видео имеет множество технологий записи, обработки, передачи, хранения и 
воспроизведения визуального или аудиовизуального материала, а также собственно 
видеоматериала или кинофильма, в том числе записанного на физическом носителе 
(видеокассете, видеодиске и т.п.).  
 Использование технологии включения видеоматериалов в методическую основу 
учебного курса позволяет разрешить множество проблем, сформулированных ранее – единый 
цифровой источник видеоматериала упрощает хранение и обновление, а использование 
сетевых технологий позволяет решить задачу распространения информации. Благодаря такой 
форме представления видеоматериала, для учащихся создаются более комфортные условия 
процесса обучения в сравнении с групповым просмотром или использованием видеотеки. 
Возможность просматривать видеоматериалы, размещенные в рамках электронного курса, 
позволяет студентам выбирать удобное время просмотра, индивидуальный темп, возможность 
повторения нужных фрагментов, а благодаря инструментам взаимодействия, сохраняется 
элемент причастности к групповой работе, позволяющий создать аналог обсуждения 
просмотренного материала. Преподаватель может управлять открытой дискуссией, формулируя 
опорные вопросы [2]. 
 Практические занятия можно условно разделить на основные, дополнительные и формы 
самообразования. К основным относятся: просмотр балетных спектаклей, прослушивание 
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музыки, знакомство с творчеством мастеров хореографии. Такой работой можно охватить весь 
коллектив во время занятий, репетиций. Полезен совместный просмотр и совместное 
обсуждение концертных программ, спектаклей как профессиональных, так и любительских 
коллективов, просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки. Коллективный 
просмотр сближает студентов и педагога. Появляется общая тема для разговора, в котором 
педагог умно и тактично направляет в русло правильных рассуждений. 
 Также очень важен просмотр и анализ концертных выступлений самого коллектива.  
Руководитель обязан остановиться как на положительных, так и на отрицательных моментах 
программы. Преимущества технологий электронного обучения не ограничиваются 
использованием технологий цифровой видеозаписи для просмотра уже готового материала. 
Благодаря развитию мобильных устройств, возможность записи видеороликов в достаточно 
высоком качестве, присутствует в большинстве современных моделях сотовых телефонов, 
распространённость которых, особенно в молодёжной среде, является повсеместной. Если 
рассматривать возможность применения технологий записи цифрового видео, то записанные с 
помощью мобильного телефона видеоролики могут использоваться в качестве формы 
промежуточного контроля процесса подготовки танцевальных номеров. Отснятый на 
репетиции файл публикуется в рамках электронного курса, где его можно просматривать и 
обсуждать, получая, таким образом, консультацию педагога и помощь со стороны других 
учащихся. В случае использования устройств видеозаписи, позволяющих записывать видео в 
более высоком качестве, нежели мобильный телефон, например, бытовая цифровая 
видеокамера, возможна публикация отснятого материала в рамках электронного курса в 
качестве итоговой формы контроля выполнения задания. Способ контроля выполнения 
итогового задания на основе публикуемых студентами видеоматериалов позволяет представить 
на оценку лучший вариант исполнения. Он может быть всесторонне оценен, учитывая уже 
описанные преимущества использования технологий цифрового видео – возможность 
многократного просмотра и просмотра в удобное время, что позволяет преподавателю 
сохранить чистоту восприятия, которая может снижаться при оценке множества работ, 
показываемых на зачете подряд. 
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Інтерактивні технології як засіб активізації професійно-пізнавальної діяльності  
студентів-агрономів у ВНЗ 

 
Проблема пов’язана з тим, що існують різні погляди на застосування інтерактивних 

технологій, а активізація навчально-професійної діяльності студентів-агрономів засобами 
інтерактивних технологій ще й досі не була предметом наукового розгляду. 

Метою дослідження є обґрунтування  проблеми активізації професійно-пізнавальної 
діяльності студентів-агрономів засобами інтерактивних технологій.  

На підставі мети  визначені завдання дослідження: 
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1). На основі аналізу педагогічної  літератури виявити рівень розробленості даної 
проблеми; 2). Дослідити застосування інтерактивних технологій у вищій школі. 

Актуальність дослідження обумовлена теоретичними і практичними завданнями 
вдосконалення активізації професійно-пізнавальної діяльності студентів-агрономів як 
майбутніх фахівців нового типу, що орієнтуються у сучасному світі, де професійне 
вдосконалення є постійною потребою особистості.  

У процесі модернізації сучасної системи освіти основним завданням педагогічного 
процесу у ВНЗ стає формування у студентів умінь самостійно здобувати знання, а також 
застосовувати їх у професійній діяльності. Систематичне включення студентів у інтерактивні 
технології навчання забезпечує формування у них ключових компетенцій: ціннісно-смислової, 
загальнокультурної, навчально-пізнавальної, інформаційної, комунікативної, соціально-
трудової, особистісного самовдосконалення. 

Дослідження інтерактивних  технологій у вищій школі, їх реалізація у практиці 
професійної підготовки студентів-агрономів ВНЗ є метою даної роботи.  

У професійній підготовці майбутніх фахівців застосовуються різні елементи 
інтерактивних технологій: лекції та семінари доповнюються дискусіями, дебатами, роботою в 
мікрогрупах, ігровими методами, тренінговими вправами, проектами та іншими методами і 
прийомами. Інтерактивне навчання безсумнівно є цікавим, творчим і перспективним 
напрямком у педагогіці. Дана технологія змінює вимоги до роботи педагога і студента як на 
етапі підготовки до заняття, так і під час самого заняття . 

Розглядаючи проект як один із методів інтерактивних технологій, необхідно зазначити, 
що методологічну основу проектного навчання складають дослідження американських 
педагогів Дж. Дьюї, У. Кілпатріка, Е. Коллінгса, а також праці вчених-дослідників В.С. 
Безрукова, Е.С. Заір-Бек, І.А. Колесникової, М.П. Горчакової-Сибірської. У зазначених роботах 
розкриваються концептуальні засади, принципи й етапи організації проектного навчання . Але, 
на думку багатьох дослідників, основоположником методу проектів є У. Кілпатрік, який 
позначив його як « від усього серця проведену доцільну діяльність, яка проявляється у відомих 
суспільних умовах…» [1; с.42]. 

У даний час у ВНЗ до інтерактивних технологій звертається багато вчених-педагогів (Є. 
С. Полат, Моїсеєва, А. Є. Петров, Н. Ю. Пахомова, Л. Б. Переверзєв, І. Д. Чечель, і багато 
інших). Аналіз науково-методичної літератури показав, що інтерактивні  технології широко 
застосовуються в освіті педагогами-практиками. На нашу думку, найбільш повно методологія 
навчальних проектів як інтерактивної технології розглянута в працях сучасних дослідників Є.С. 
Полат [3] і Н.Ю. Пахомової [4].  

«Метод проектів» як інтерактивне навчання у трактуванні Н.Ю. Пахомової звучить 
наступним чином: «Метод навчального проекту - це одна з особистісно орієнтованих 
технологій, спосіб організації самостійної діяльності учнів, спрямований на вирішення 
завдання навчального проекту, що інтегрує в собі проблемний підхід, групові методи, 
рефлексивні, презентативні, дослідницькі, пошукові та інші методики» [4; с.30].  

Є.С. Полат визначає цій метод як «спосіб досягнення дидактичної мети через детальну 
розробку проблеми (технологію), яка повинна завершитися цілком реальним, відчутним 
практичним результатом, оформленим тим або іншим чином» [3; с.66]. 

Дослідження показують, що інтерактивні технології як засіб активізації професійно-
пізнавальної діяльності мають широку сферу застосування в освіті у найрізноманітніших 
галузях знань, під час вивчення майже будь-якого предмета. Багато дослідників відзначають 
величезну роль даних технологій у навчанні. Л.Б. Переверзєв вважає, що «метод проектів», як 
один з методів інтерактивного навчання,  є «засобом, що дає надію успішніше поратися з 
 "вічними" освітніми проблемами [5; с.107]. Серед таких проблем - підвищення навчальної 
мотивації і розвиток пізнавального інтересу, подолання труднощів, пов'язаних з організацією 
власної навчальної діяльності учнями і студентами, розвиток творчих здібностей та інші. Разом 
з тим, використання інтерактивних технологій розвиває власне професійні вміння та навички, 
які є необхідними якостями особистості в сучасних умовах, коли проектування знаходить своє 
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застосування в різноманітних сферах життя і діяльності людини й суспільства. На думку Н.Ю. 
Пахомової, «метод проектів - це чудовий дидактичний засіб для активізації професійно-
пізнавальної діяльності,  вміння знаходити вирішення різних проблем, які постійно виникають 
у житті людини, що займає активну життєву позицію» [4; с. 30]. 

Аналіз різних систем цілей використання інтерактивних технологій, сформульованих у 
сучасній науково-методичній літературі, показує їх багатоцільовий характер, так як дані 
технології сприяють досягненню різних педагогічних цілей: освітніх, виховних, розвиваючих. 

Викладачам, що впроваджують інтерактивні технології, доводиться виступати в різних 
ролях і виконувати різноманітні функції. Зокрема, при впровадженні проектних технологій 
викладач виконує нові, незвичні для нього обов'язки, включаючи роботу як  організатора, 
психолога, ігротехніка (розробника), експерта і т.д. Кожен з цих нових видів діяльності 
вимагає розвитку конкретного вдосконаленого набору навичок, вербальної і невербальної 
компетентності, комунікативної та інтерактивної грамотності. 

На підставі вищесказаного, нами було проведено дослідження рівня засвоєння знань 
студентів ПФ НУБіП України «КАТУ» третього курсу спеціальності «Агрономія» і 
«Плоовочівництво і виноградарство», де були впровадженні інтерактивні методи навчання. У 
даному дослідженні брали участь 28 студентів спеціальності «Агрономія» і 30 студентів 
спеціальності «Плоовочівництво і виноградарство» 

Результатами контрольного зрізу знань з дисципліни «Рослинництво», з теми «Якість і 
втрати с/г продуктів, наочні основи зберігання і переробки продукції рослинництва» після 
впровадження проектного методу були отримані дані, які ми відобразили у таблиці 1.  
Таблиця 1. 
Групи Кількість 

студентів 
Результати проведення зрізу знань з теми 

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 
Ег 28 8(28,6%) 16(57,1%) 4(14,2%) - 
Кг 30 4(13,3%) 8(26,6%) 16(53,3%) 2(6,6%) 

Ег експериментальна група (впровадження методу проектів); 
Кг контрольна група ( без впровадження методу проектів). 
Отже, за результатами дослідження студентів ПФ НУБіП України «КАТУ» третього 

курсу спеціальності «Агрономія» можна зробити такі висновки: у групі, де був впроваджений 
проектний метод, успішність студентів значно вища, ніж у групі, де не було впровадження 
цього методу. Контрольний зріз знань з теми доводить ефективність засвоєння професійних 
знань за вивченою темою студентами - агрономами.  

Отже, застосування інтерактивних технологій у навчально-професійній підготовці 
студентів-агрономів дозволяє студентам об’єднати теорію і практику, навчає вільному 
спілкуванню з колегами і найголовніше - активізується професійно-пізнавальна активність, що 
сприяє закріпленню професійних знань, умінь і навичок. 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ТЕОРЕТИЧНОГО 

НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
УДК 633.31/37:631.461 
Глова В.С., ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний  коледж ім. Є. Храпливого, 
директор 
 
РОЛЬ САДІВНИЧОЇ ШКОЛИ В ЗАЛІЩИКАХ У СТАНОВЛЕННІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ 

ТА ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ КРАЮ 
Становлення сільськогосподарської освіти та розвитку господарської діяльності в нашому 

краї  відбувалося в процесі загального розвитку сільськогосподарської освіти. Освітні вимоги 
того часу визначали її у формі створення системи підготовки фахівців і кваліфікованих 
працівників для сільського господарства у звичайних навчальних закладах (нижчих, середніх, 
вищих).  

Сільськогосподарська освіта на Західноукраїнських землях, які входили до складу 
Австро-Угорщини, була слабо розвинена. Єдиною вищою школою була Академія рільнича в 
Дублянах біля Львова (1919 року перетворена на факультет Львівської Політехніки) з 
польською мовою викладання. Середня рільнича школа в Кіцмані на Буковині  була довгий час 
єдиною середньою сільськогосподарською школою з українською мовою навчання [6, с.43]. 
Серед нечисленних нижчих шкіл тоді ж постають садівничо-городнича школа в Заліщиках та 
школи, що їх організували українські товариства: «Просвіта» в Миловані (Товмацького повіту) 
і в Угерцях Винявських (Рудківського повіту), «Маслосоюз» створив молочарську школу в 
Стрию, де також проходили кількамісячні курси [10, с.81]. 

Відомо, що рішення про відкриття школи садівників у Заліщиках прийнято крайовим 
сеймом 15 лютого 1898 року. Метою її роботи мало стати піднесення розвитку садівництва у 
південному краї  держави. Відкриття школи започатковано у 1899 році. У книзі  Георга 
Гінріхзена „Листи з Галіції” (1913 рік) зустрічаємо ще одну інформацію про заснування школи. 
Він писав: „Внаслідок теплого і сухого клімату в Заліщиках цвітуть фруктові дерева, особливо 
абрикос звичайний, плодами якого забезпечують все місто (край). У місті існує заснована в 
1898 році місцева фахова школа з вирощування фруктових дерев, а також фабрика з переробки 
фруктів” [12, с.142]. 

У нарисі Івана Стернюка „Спогади про Заліщики" (1902-1907 роки) [8,с.17], та в 
історично-мемуарному збірнику "Чортківська округа", згадується, що в 1902 році Крайовий 
відділ королівства Галіції та Лодомерії (таку назву носила тоді Східна Галичина, як адмі-
ністративна одиниця імперії) відкриває в Заліщиках дворічну городничо-садівничу школу [9, с. 
296]. 

Типове приміщення для школи було збудоване і стало до ладу в 1900 році [2,с.73]. Саме 
цей будинок зберігся до наших днів і зараз тут розташований навчальний корпус №2 нашого 
коледжу.  

Слід сказати, що будівництво школи відбувалося завдяки активності тодішнього голови 
Заліщицької повітової ради Тадеуша Цінського. Як пишуть дослідники, саме він спричинився 
до значного господарського піднесення краю, бо в часи його керівництва збудовано біля 200 
кілометрів доріг, перший повітовий шпиталь та садівничу школу в Заліщиках [13, с.14]. 

Першим директором школи в Заліщиках став Казімєж Бжезінський, який приділяв велику 
увагу вирощуванню карликових груш французьких сортів. [13,с.12]. 

З січня 1917 року в документах зустрічається також назва Помологічний інститут  в 
Заліщиках. З того часу дійшов до нас один з небагатьох фактів діяльності закладу. У квітні 1917 
року Міністерство рільництва виділило державну дотацію 5000 крон для фінансування 
тимчасового ремонту та утримання спеціалістів даного закладу на господарський рік [1, с.3]. 
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Була це значна сума, а сприяв у її виділенні Леон Бєлінський - міністр фінансів Галицького 
краю, уродженець міста Заліщики. Відомо, що саме до нього зверталися неодноразово 
представники школи у 1917 - 1923 роках в справах відновлення і відбудови закладу після 
першої світової війни. 

У перші післявоєнні роки господарське життя краю пожвавилося. Не стала винятком і 
галузь садівництва. У 20-х роках на Заліщанщині виник цілий ряд приватних шкілок  
(розсадників) плодових дерев: у 1921 році в селі Кошилівці (власник Неміров), у 1925 році в 
Заліщиках (Митрофан Дехтєрьов), у 1929 році в Хмелеві (Роман Коцик).  

У цих розсадниках  вирощували саджанці не лише для Поділля, але також на експорт до 
всієї Польщі і за кордон. До праці в них, безумовно, ставали і випускники Заліщицької 
садівничої школи. У цей період її директором був Владислав Кучера [7, с.126]. Ім'я цього 
керівника пов'язане з активізацією політичної боротьби українців повіту на початку 20-х років, 
1922 року його було заарештовано за участь в акції  бойкоту виборів. [7, с.186].  

У 1926-1928 роках директором школи був Владислав Кубік. Це була цікава і різнойчно 
обдарована особистість. Він заклав найбільші в Польщі виноградники. У 20-х роках навчальний 
заклад носив назву "Державна садівнича школа". Тут готували садоводів-декораторів для 
панських садиб та індивідуальних господарств. Учні вчилися три роки. На навчання приймали 
до тридцяти чоловік (здебільшого хлопців) з освітою 6-7 класів, різних національностей 
(поляки, євреї, українці та інші) [4, с.14].  

Розвиток життєдіяльності школи в 30-х роках проходив в умовах загострення суспільно-
політичної та економічної ситуації в польській державі. Складним було становище і в 
сільському господарстві. На західноукраїнських землях були створені спеціальні земельні 
фонди для польських, румунських і чеських колоністів. Протягом 20-х років лише польський 
уряд виділив для цього понад 500 тисяч гектарів для 77 тисяч колоністів, продовжуючи це 
робити і в наступні роки. Колонізація ще більше загострювала і без того складну проблему 
аграрного перенаселення та безземелля західноукраїнського селянства [11, с.126]. 

За цих умов розвиток нових галузей ставав головним засобом виходу з економічної 
скрути та економічного виживання населення. Для частини Східної Галичини, зокрема 
Заліщанщини, такими галузями господарства в 30-х роках стає сільське господарство і туризм.   
З 1931 по 1936 роки роботою навчального закладу керував директор інженер Мар'ян 
Літинський [3, с.28]. Тогочасна школа була створена і функціонувала за зразком державних 
шкіл садівництва, котрі вже діяли на той час у містах Варшава та Вільно [5, с.92].  

У цей період активізується  діяльність школи з розвитку виноградарства  в нашому краї. У 
1930 році  з ініціативи  Малопольського агрономічного товариства в Заліщиках створено 
„Інструкторат виноградарства” для південних повітів Поділля і Покуття. 

За чотири роки в 1934 році  в повіті та околицях вже було біля п’ятдесяти  виноградників, 
а в 1936 році їх площа досягла 150 гектарів. Виноградарство розвивається досить бурхливо і в 
цілому краї. Через десять років виноградниками планувалося засадити 1,5 тисяч гектарів [14, 
с.12]. 

Фактором розвитку галузі були не лише сприятливі кліматичні умови, але й „надмір 
дешевої робочої сили”. Як писали польські дослідники „за розрахунками праця була такою 
дешевою, що жодна механізація не була „оплачувальна”. Для порівняння: в середині 30-х років 
вартість саджанців, кілків, добрива та інших матеріалів потрібних для закладення 1 гектара 
виноградника складала біля 2000 злотих. Натомість вартість праці: вирівнювання площі під 
посадку, розмітка насаджень, викопування ямок i посадка кущів – що потребувало затрат понад 
тисячу людиногодин, складала аж .... 90 злотих [14, с.18]. 

Хоча були складнощі й чисто бюрократичні, про що в 1936 році писала польська преса: 
„Найбільші перешкоди в розвитку виноградників створила як завжди наша бюрократія, між 
іншим тим, що від кожного літра виробленого вина вираховувано великий „податок 
споживчий” – 1 злотий 2 гроші”. Вивіз солодкої продукції став масовим. За даними польських 
авторів, у 1937 році із Східної Галичини до Польщі щорічно ввозилося винограду близько 600 
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вагонів. Ціна його складала 50 грош за 1 кілограм десертного винограду. До того часу, як 
відомо країна купувала виноград в Угорщині, Румунії та Іспанії [13, с.12].  

Справу виноградарства школа широко популяризувала і серед сільського населення, про 
що свідчить проведення курсів, де навчали як правильно вирощувати виноградну лозу. Такі 
курси проходили у 1927/1928, 1928/1929, 1929/1930 навчальних роках. Як приклад можна навести 
цифру із статистичних даних про роботу школи, де вказується, що 25 учасників цих курсів 
походили з селян [4, с.32]. 

Одним із завдань, які стояли в той час перед школою, був також розвиток її зв'язків із 
сільськогосподарською працею в суспільстві. Основну роботу з вирощування продукції 
виконували учні, які під керівництвом інструкторів займалися посадкою, закладанням 
парників, доглядом за культурами, внесенням добрив, обрізкою дерев та інших [5, c.48].  

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що діяльність садівничої школи в Заліщиках, 
особливо в 30-х роках ХХ століття справила суттєвий вплив на господарський розвиток  
регіону. Важливу роль діяльність її викладачів, інструкторів, учнів та випускників  відігравала 
в галузях садівництва (зокрема виноградарства), овочівництва та переробки продукції. Саме 
функціонування школи, організація та методика  навчальної діяльності й практичної підготовки 
заклала добрі основи і  традиції становлення та розвитку аграрної освіти в нашому краї. 
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У новітню епоху великих соціально-економічних перетворень український народ вступив 
без власної держави. Після скасування кріпосного права  в Україні виникають різні форми 
економічної самооборони громадянства, які ґрунтувалися на багатовікових народних традиціях. 
Найважливішою з них стає кооперація, як рух самооборони економічно слабких і соціально 
принижених верств населення.  

Окремою сторінкою в історії кооперації став західноукраїнський кооперативний рух. 
Перед західноукраїнською кооперацією від самого початку її заснування було поставлено 
завдання - створити внутрішній ринок для національних товаровиробників. Перше 
західноукраїнське кооперативне товариство - торгове підприємство „Народна торгівля” було 
організоване у 1883 році у Львові. У 1907 році воно перетворилось на союзне об’єднання 
споживчих кооперативів [3, c.90]. 

Представники селянства, інтелігенції та духівництва у 1899 році організували в Олеську 
на Золочівщині місцеве товариство „Сільський господар”, яке в 1905 році перейшло до Львова і 
стало крайовим органом кооперації. У тому ж  1899 році у Перемишлі було організовано Спілку 
для господарства і торгівлі. Протягом короткого часу спілка охопила всі українські кооперативи 
цього типу в Галичині й стала Крайовою спілкою для господарства і торгівлі. Об’єднанням у 
1911 році цієї спілки з торговим відділом „Сільського господаря” було створено Крайовий союз 
господарсько-торгових спілок, який до 1913 року організував 28 сільських господарсько-
торгових спілок [1, c. 43]. 

Значного розвитку в Західній Україні досягла кредитна кооперація. У 1898 році було 
створено Крайовий кредитний союз - перший західноукраїнський кооперативний союз, який 
об’єднав і підпорядкував собі значну частину українських кредитних кооперативів. 

З усіх видів виробничої кооперації в Галичині найбільше розвинулася молочарська, яку 
започаткував о. О. Нижанківський. До першої світової війни існувало близько 100 молочарських 
кооперативів. 

Провідна роль в організаційному та політичному спрямуванні західноукраїнських 
кооперативів належала Крайовому союзу ревізійному. Через спеціалізовані кооперативні 
об’єднання („Крайовий союз кредитовий”, „Народна торгівля”, „Крайовий господарсько-
молочарський союз” та ін.) він підпорядкував собі близько 600 українських кооперативів [6, 
c.203].  

Після ухвали 29-го жовтня 1920 року польським сеймом кооперативного закону.  
Крайовий союз ревізійний з великим запалом приступив до відбудови воєнних руїн і 
відновлення діяльності всіх видів українських кооперативів на всій території Галичини, 
окупованій поляками. 

Головною групою західноукраїнських кооперацій були споживчі кооперативи для 
загального закупу і збуту. Їхня розбудова охоплювала 3-ступеневу організаційну схему: місцеві 
низові кооперативи по селах, Окружні або Повітові союзи, верхове крайове об’єднання західної  
закупно-збутової кооперації – “Центросоюз” – Союз Кооперативних Союзів  був створений 
1924 року на базі передвоєнного крайового союзу господарсько-торговельних спілок. З кінця 
1938 року “Центросоюз” об’єднував 189 членів, мав загальних оборотів в сумі понад 32 міліони 
злотих. Працювало в ньому 171 постійних робітників та близько 40 практикантів, з них 80% 
мали повну вищу або середню освіту. Від 1930 року головою Ради ЦС був Остап Луцький, 
головним – Юліан Шепарович, членами дирекції – інженери М. Творидло та І. Мартюк [6, 
c.201]. 

Найбільш динамічною групою сільських кооперативів були молочарні, що мали по селах 
близько 2000 збірень молока. У них скооперовано коло 41% усіх українських господарств. Під 
кінець 1938 року діяло 136 районних молочарських спілок, з центральною організацією 
Крайовим союзом молочарських спілок  - “Маслосоюз”. В українських  молочарських 
кооперативах  працювало понад 3000 підготовлених працівників – продавців, техніків і 
адміністраторів. Колискою українського кооперативного молочарства був Стрий. Головним 
будівничим молочарської, кредитової і сільськогосподарської кооперації тут був Євген 
Олесницький. У 1939 р “Маслосоюз” мав 26 гуртових крамниць, з них 7 у Львові. Роздрібний 
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продаж вівся в 57 крамницях, з яких у Львові було 27. У всі крамниці були обладнані за 
найновішими вимогами гігієни. У дирекції “Маслосоюзу” керували працею в 1924-1939рр. 
Ольга Бачинська, інженери Михайло Хронов’ят, Андрій Мудрик та два їхні заступники – 
Олекса Лис і Андрій Палій. Теоретиком і організатором молочарських кооперативів був 
уродженць с. Лисівці, Заліщицького повіту, інженер-агроном Є. В. Храпливий, ім’я якого в 2000 
році присвоєно аграрному коледжу в Заліщиках [5, c.3]. 

Кредитні кооперативи нараховували 114 Українбанків у містах, 561 сільських 
“райфайзенок” та 12 інших  кредитних спілок. Об’єднуючою організацією кредитних спілок 
всіх типів і центральною фінансовою інституцією був “Центробанк”. Членами його дирекції 
перед другою світовою війною були лідери західноукраїнської кооперації д-р Кость Левицький, 
д-р Степан Кузик, а від 1937 року – Ілярій Ольховий [3, c.196]. 

Провідною організацією міських споживчих кооперативів була “Народна торгівля”, - 
найдавніший український споживчий кооператив, заснований у Львові в 1883 році інженером 
Василем Нагірним. Він мав у 1938 – 39 рр. 31 крамницю і склади у великих містах Галичини та 
Волині. У малих містах було 113 споживчих кооператив [7, c.64]. 

Провідною організацією, центральною установою загального об’єднання 
західноукраїнської кооперації був до 1928 року Крайовий ревізійний союз, який у 1929 році 
перейменовано на Ревізійний Союз українських кооператив – РСУК. У 1939 році в Західній 
Україні було 3456 кооперативів з чотирма центральними організаціями. Вони об’єднували 700 
тисяч членів і давали роботу для 15000 осіб, загальний обіг українських кооперативів приносив 
приблизно 160 мільйонів польських злотих, а обіг кредитних кооперативів сягав 40 мільйонів 
золотих [8, c.76]. 

На особливу відзнаку заслуговує співпраця українських жінок у західноукраїнському русі. 
При “Союзі Українок” діяли кооперативні секції, курси, виставки, організовувалися спеціальні 
кооперативи. Товариство українських жінок, об’єднаних в кооперації було представлено на 
конгресах Міжнародної Жіночої кооперативної гільдії 1930 р. у Відні, 1934 р. у Лондоні, а в 
1937 р. в Парижі. З ініціативи жінок у 1922 році засновано кооператив “Українське народне 
мистецтво”, який займався популяризацією і збутом виробів народного мистецтва й домашнього 
промислу. Жінки створили галантерейні кооперативи “Жіноча спілка” в Городенці, “Жіночий 
базар” в Теребовлі, “Мета” в Самборі і “Базар” у Львові [10,c.128]. 

Невід’ємною складовою організації кооперативного руху була діяльність товариств 
„Сільський господар” та Хліборобський вишкіл молоді на Заліщанщині. Товариство „Сільський 
господар” не обмежилося лише поширенням  самої літератури. Воно вело в усіх ділянках 
практичну сільськогосподарську підготовку та вводило нові методи хліборобського вишколу  
селянських мас, особливо молоді, що пов’язувало теорію з практикою. Група фахових 
працівників-агрономів, що організовувала працю товариства, розробила окрему методику 
суспільної агрономічної роботи, яка згодом стала загальновизнаним методом  громадської 
агрономії [2, c.74]. 

Найцікавішою ділянкою практично-методичної праці „Сільського господаря” був 
хліборобський вишкіл молоді. Це окрема організація, метою якої було виховання  молодого 
хліборобського покоління, що полягає в об’єднанні самонавчання під керівництвом фахівців із 
практичними заняттями на власних батьківських полях чи у власному саду або стайні. Цей 
метод навчання, спонукав до взаємного змагання за кращу працю між ровесниками і давав 
заохочення до подальшого самонавчання. Він був не лише навчанням господаря-фахівця, але 
також і вихованням громадян, здатних зайняти передове місце у громадській роботі [4, c.387]. 

У нашому краї ця справа започаткована з 1932 року. Рух швидко охопив широкі верстви 
селянської молоді. Хліборобський вишкіл мав тривати 3 – 4 роки. Участь брали хлопці та 
дівчата віком від 14 до 18 років. Навчання проводили спеціальні фахівці-інструктори, яких 
впродовж кількох років готував для цього на спеціальних курсах  „Сільський господар”. Для 
навчання укладалися  підручники та підбиралася література [c, 43]. 

Наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття український кооперативний рух, незважаючи на 
великі труднощі та перешкоди, набув значного розвитку і став важливим чинником 
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господарського, культурного і духовного піднесення українського народу. Здобуті у той період 
української кооперації досвід і досягнення, заслуговують на те, щоб їх зберегли в пам’яті та 
передат для оновлення майбутнім поколінням.  
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НУБиП Украины «Крымский агропромышленный колледж» 
 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УКРАИНЕ 

 
При определении в сентябре 2000 г. глобальных Целей Развития Тысячелетия (1ДРТ) 

главы государств и правительств 189 стран ООН (в том числе и Украины) признали 
обеспечение образованием второй среди восьми целей, подчеркнув тем самым его важность для 
развития человека. Десять лет спустя, в сентябре 2010 г., на пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН мировые лидеры (в том числе и Украины) оценили выполнение намеченных 
ЦРТ задач, определили соответствующие проблемы с учетом последствий мирового 
экономического кризиса и подтвердили свою готовность осуществить конкретные меры по 
достижению целей, указанных в этом документе. 

Выполнение задекларированных задач потребует привлечения значительных людских, 
материальных и финансовых ресурсов, которые важно использовать с надлежащей 
эффективностью. 
Определенное представление о масштабах и трендах образовательной деятельности в Украине 
в 1990-2010 гг. могут составить основные показатели, сведенные в таблице 1.  

Таблица 1 
Основные показатели образовательной деятельности в Украине в 1990-2010 гг. 
 

Показатели 
Годы 2010г. в 

% к 
1990 г. 1990 1995 2000 2005 2010 
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Количество детей в 
дошкольных учреждениях 
(тыс.)  
Охват детей дошкольными 
учреждениями к количеству 
детей соот- 
ветствуюшего возраста (%)  
Количество обучавшихся в 
учебных 
заведениях (тыс.)  
в том числе в: 
общеобразовательных   
профессионально-технических 
высших  
Подготовка аспирантов  
Подготовка докторантов  
Количество учителей (тыс.)
  
Количество учащихся на 1 
учителя  Численность занятого 
населения по виду 
экономической деятельности 
«Образование» (тыс. чел.)  
доля в общей численности 
занятых(%)  
Государственные расходы на 
образование (%ВВП) 
в том числе на:  
дошкольное  
общее среднее 
профессионально-техническое 
высшее 

2428 
 
57 
 
9430 
7132 
660 
1648 
13374 
503 
537 
13,3 
 

1536 
 
44 
 
9239 
7143 
555 
1541 
17464 
1105 
596 
12 

983 
 
40 
 
9220 
6764 
525 
1931 
23295 
1131 
577 
11,7 
 
 
1609,7 
 
8 
 
 
4,2 
 
0,5 
1,5 
0,3 
1,3 

1032 
 
51 
 
8605 
5399 
497 
2709 
29866 
1315 
543 
9,9 
 
 
1668,2 
 
8,1 
 
 
6,1 
 
0,7 
2,6 
0,4 
1,8 

1214 
 
56 
 
7518 
4495 
424 
2599 
34115 
1463 
522 
8,6 
 
 
1698,4 
 
8,4 
 
 
7,4 
 
0,9 
3,1 
0,5 
2,3 

50 
 
-1 
 
79,7 
63 
64,2 
157,7 
255,1 
290,9 
97,2 
 

 
Количество детей в дошкольных учреждениях уменьшилось на 1,2 млн. (или на половину). 

Главным образом, это объясняется снижением рождаемости, поскольку в 2010 г. показатель 
охвата дошкольными учреждениями детей соответствующего возраста находился практически 
на уровне 1990 г. 
При этом количество обучавшихся в учебных заведениях Украины уменьшилось почти на 2 

млн. (или на 20%). Привлекает внимание тот факг. что такое уменьшение произошло за счет 
сокращения количества обучавшихся в общеобразовательных и профессионально-технических 
учебных заведениях, соответственно, на 2,6 млн. (или на 37%) и на 0,2 млн. (или на 36%) 
(основная причина - уменьшение рождаемости), при значительном увеличении количества 
обучавшихся в вузах почти на 1 млн. (или на 58%). Подготовка аспирантов увеличилась в 2,6 
раза, а докторантов- почти в 3 раза. Показателен тот факт, что в 2000-2010 гг. при значительном 
уменьшении количества детей в дошкольных учреждениях и обучавшихся в 
общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях численность 
занятого населения по виду экономической деятельности "Образование" увеличилась на 88,7 
тыс. чел. (или на 5,5%), а их доля в общей численности занятых выросла с 8% до 8,4%.  

Количество учащихся, приходящееся на 1 учителя, сократилось с 13,3 в 1990 г. до 8,6 в 
2010 г. Разительно выросли государственные расходы на образование - с 4,2% ВВП в 2000 г. до 
7,4% ВВП в 2010 г., причем рост произошел по всем подвидам образовательной деятельности. 
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В таблице 2 приведены показатели Украины в мировых рейтингах по индексу 
образования, уровню образования взрослого населения, ВВП на душу населения (ППСвдол.). 

Таблица 2 
Показатели Украины в мировых рейтингах по индексу образования, уровню образования 
взрослого населения, ВВП на душу населения (ППС в дол.) 

Показатели Г о ды  
1995 2000 2005 2010 

Индекс образования 0,87 0,92 0,95 0.795 
Место Украины в мировом рейтинге .  53 31 32 21 
Уровень образования взрослого населения     
(старше 15 лет) (%) 95 99,6 99,4 99.7 
Место Украины в мировом рейтинге .  55 4 12 7 
ВВП на душу населения (ППС в дол.)  5010 3194 5491 6535 
Место Украины в мировом рейтинге .  94 104 91 89 

 
Как свидетельствуют данные таблицы 2, Украина в мировых рейтингах по индексу 

образования поднялась с 53-го места в 1995 г. на 21-е в 2010 г. В 2010 г. по этому показателю 
наше государство (0,795) находилось выше Испании (0,781), Великобритании (0,766), Франции 
(0,751), Польши (0,728), Италии (0,706), Беларуси (0,683), Португалии (0,670), Российской 
Федерации (0,631) и среднего индекса образования в мире в целом (0,436) . По уровню 
образования взрослого населения (старше 15 лет) ситуация еще лучше - Украина поднялась с 
55-го места в 1995 г. на 7-е в 2010 г. При этом очень важно, что в соответствующие годы места 
Украины в мировых рейтингах по показателю ВВП на душу населения (ППС в дол.) 
значительно ниже 94-е, 91-е и 89-е. В 2010 г. этот показатель составлял в Украине 6535 
дол.против 29661 дол. (или в 4,5 раза больше) в Испании, 35087 дол. (или в 5,4 раза больше) в 
Великобритании, 34341 дол. (или в 5,3 раза больше) во Франции, 17803 дол. (или в 2,7 раза 
больше) в Польше, 29619 дол. (или в 4,5 раза больше) в Италии, 12926 дол. (или в 2 раза 
больше) в Беларуси и22105 дол. (или в 3,4 раза больше) в Португалии. В мире в целом 
показатель ВВП на душу населения (ППС в дол.) достиг 10631 дол., что в 1,6 раза больше, чем 
в Украине . 

Таблица 3 
Отдельные показатели вида экономической деятельности "Образование" и некоторых других 
видов 

Виды экономической 
деятельности 

ВДС 
на 1 наемного 
работника 
(тыс. грн.) 

Среднегодовая 
численность  
наемных 
работников 
(тыс. чел.) 

Среднемесячная 
номинальная 
заработная плата 
работников 

(грн.) 

Основные сред 
ства на 1 
наемного 
работника 
(тыс. грн.) 

г о ды  

2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 

Образование 13 29 1610 1646 641 1611 32,1 41 
темпы роста  2,2 раза  102,2  2.5 раза  127,7 
Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство  

35,7 93.7 1137 699 437 1220 66,9 147.6 

темпы роста  2,6 раза  61,5  2,8 раза  2,2 раза 
Промышленность. 35 ,1 74,4 3416 2851 967 2117 133,7 340,6 
темпы роста  2,1 раза  83,5  2,2 раза  2,5 раза 
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Строительство  35,5 57,4 461 385 894 1511 53,5 172,7 
темпы роста  1,6 раза  83,5  1,7 раза  3,2 раза 
Транспорт и связь 47,8 110,6 992 936 1057 2409 185,8 1460,4 
темпы роста  2,3 раза  94,4  2,3 раза  7,9 раза 
Здравоохранение и         
предоставление         
социальных услуг. 11 24,9 1271 1271 517 1307 30.5 54,5 
темпы роста  2,3 раза    2.5 раза  178,7 
Всего 38,8 85,9 11388 10653 806 1906 112.1 366.4 
|темпы роста  2,2 раза  93.5  2,4 раза  3,3 раза 

 
Образование как вид экономической деятельности является одной из немногих сфер, где 

выросла среднегодовая численность наемных работников, при ее общем сокращении в целом 
по Украине. К этому следует добавить, что в 2009 г. работники образования составляли в 
общей структуре занятых в Украине 15,5%, тогда как в Германии — 5,9%, в Великобритании 
— 9,1%, во Франции — 6,4%, в США — 9Д%, в Польше — 7,4% и в Российской Федерации — 
9,7%. 
Главные выводы, которые можно сделать из представленных данных, таковы:  

— за годы независимости масштабы образовательной деятельности в Украине в 
относительном измерении увеличились; 
— по относительным количественным показателям образовательной деятельности Украина 
в международных рейтингах занимает главенствующие места среди наиболее развитых 
государств мира; 
— относительные показатели людских и финансовых ресурсов, которые Украина 
направляет на обеспечение образовательной деятельности, находятся на уровне ведущих 
государств мира, а то и превышают его; 
— несоответствие между сравнительно высокими показателями образовательной 
деятельности и низкими показателями ВВП надушу населения (ППС в дол.) свидетельствует о 
низкой эффективности использования людских, материальных и финансовых ресурсов, 
которые Украина направляет на обеспечение образовательной деятельности. 
—  
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Совершенствование учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов на 
предприятии 

 
Постановка проблемы. Предоставление достоверной, своевременной и релевантной 

экономической информации о стоимости активов в учете является залогом принятия 
своевременных и правильных решений управленческого аппарата, которые должны обеспечить 
увеличение стоимости предприятия для его дальнейшего развития. При этом особое внимание 
приобретает правильный учет и контроль за экономным потреблением производственных 
запасов, как основа экономии и снижения себестоимости произведенной продукции. 
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Исследуя состав расходов каждого предприятия на производство готового продукта, следует 
обратить внимание на рациональное использование отдельных  видов и статей расходов, так 
как они составляют основу производственной себестоимости в составе оборотных активов. 
Снижение этого показателя пропорционально увеличивает финансовые результаты 
предприятия. 

Если проанализировать динамику развития экономики сельского хозяйства Украины, 
особенно размеры потребленных оборотных средств в млрд. грн., а в 2001г. их потреблено 17.4, 
в 2005г. -26.4, и в 2010г.- 102.3, то очевидно, что происходит резкое увеличение этих расходов,  
значит это стремительно влияет на себестоимость произведенной продукции. Поэтому 
экономное и рациональное расходование оборотных средств имеет первостепенное значение 
для производителя и главную роль в этой экономии играет правильная постановка 
бухгалтерского учета. 

Анализ последних исследований. В научных работах украинских ученых- экономистов 
БелоуськоЯ.К.,[7-5] Иванишина В.В., Демяненко И.Я.[7-5] уделено значительное внимание 
роли оборотных средств в процессе формирования себестоимости производимой продукции 
разными предприятиями. Значительное место в их работах занимает раскрытие вопроса 
пореформенного функционирования основного и оборотного капиталов в отечественном 
сельскохозяйственном производстве. Для глубокого изучения этого вопроса там же 
предлагается методика исчисления показателей состояния и эффективности использования 
оборотных средств. 

Теоретические и методологические основы формирования и использования запасов в 
производственной деятельности исследовали такие ученые-экономисты, как Андрийчук В.Г., 
[7-1] Бланк И.А., Ленская С.А., Поддерёгин и другие. Исследуя существующие методы оценки 
МБП согласно Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и П(С)БУ-
9, по мнению Корягина М. [6- ], видно, что оценка по первоначальной стоимости на дату 
баланса показывает значительные отклонения от рыночной (справедливой) стоимости, что, как 
правило, искажает справедливую оценку предприятия, как субъекта хозяйствования. Поэтому 
при продаже залежавшихся и лишних запасов МБП на предприятиях следует в обязательном 
порядке проводить переоценку этих запасов и применять предложенную автором методику и 
соответствующую корреспонденцию счетов. При анализе вопроса об оценке и принципах в 
бухгалтерском учете, наблюдается принципиальное несоответствие, по мнению другой группы 
авторов [7-4]. Что касается действия принципа «осмотрительность», то предприятие старается 
применять меньшую из себестоимости или рыночной стоимости, а это, в конечном итоге, 
приводит к тому, что понесённые расходы признаются, а увеличение или уменьшение доходов 
нет. Таким образом, видно, что принцип «осмотрительности» вступает в противоречие с 
принципом «признание доходов», учитывая, что убытки признаются до окончания процесса 
признания доходов, то есть  перед продажей запасов. 

Рассматривая современное состояние и перспективы развития аграрной отрасли в статье 
«Итоги деятельности Национальной академии аграрных наук Украины за 2012 год и основные 
задачи на перспективу»,  президент академии  Петриченко В.Ф. сообщает, что отрасль 
растениеводства в этом году сработала с рентабельностью 24%,  а вот животноводство - с 
убытком 5.4%, кроме производства молока, которое оказалось на 14.4% рентабельным. 
 [7-5]. Поэтому, в дальнейшем первоочередной задачей является значительное повышение 
эффективности производства сельскохозяйственной продукции, которое, в первую очередь, 
возможно на основе ресурсосберегающих технологий, а также на основе рационального 
использования материальных и энергетических ресурсов. Это позволит снизить себестоимость 
произведенной продукции и повысить её конкурентную способность. Одно из первых мест в 
этом занимают малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, без которых не обходится ни 
одна отрасль. 

Производство сельскохозяйственной продукции за последние годы динамически  
развивается. Так, с 2009-2011год, относительно к 1999 году, валовое производство 
сельскохозяйственной продукции выросло в среднем на 51.9%, в том числе от отрасли 
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растениеводства - на 81.7%, от животноводства - на 14.5%, при этом следует учитывать, что в 
структуре валовой продукции растениеводство занимает 69.5%, а животноводство - 30.5%.[7-1]. 
Рассматривая динамику развития экономики сельского хозяйства Украины, можно увидеть 
значительный рост оборотных запасов (млрд. грн.) 2001 г - 17.4, 2005 г.- 26.4, 2010 г.-102.3, что 
свидетельствует о значительной их роли и в формировании себестоимости производства. Это 
подчеркивает Базилевич В.Д.: «… так впервые А. Смит дал точное определение основного и 
оборотного капитала и подчеркнул, что основной капитал возникает и пополняется за счет 
оборотного капитала,  и он же приносит прибыль предприятию» [6 №]. Поэтому в своей работе 
при проведении исследований основное внимание было направлено на оборотный капитал и 
его составную часть – малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. 

В работе М.Я.Демьяненко, доктора экономических наук, профессора, очень подробно 
раскрыта эффективность оборотных средств в сельском хозяйстве. Там изложена теория, 
методология определения и примеры практики использования показателей состояния и 
эффективности использования оборотных средств. Автор предлагает целый ряд 
коэффициентов.[5-5] 
Цель статьи.Основной целью работы является исследование состояния учета данного вида 
оборотного капитала и возможности экономии предприятия по этой статье расходов, чтобы 
иметь удешевление продукции и увеличение прибыли от производства. 

 Для изучения рассматривались 6 хозяйств АР Крыма из разных районов. Изучение 
производилось по отрасли растениеводства. Результаты исследований изложены в таблице № 1. 

 
 
 
Показатели 

«Плодовое» 
Бахчиса-
райского 
района 

«Джерело» 
Ленинского 
района 

«Содружест
во» 
Красногвар
дейского 
района 

«Заветное
» 
Симферо 
польского 
района 

«Агро цех 
62» 
Симферо 
польского 
района 

«Агро цех 
62» 
Красногвар
дейского 
района 

Всего 
Затрат 
(тыс.грн.) 

2
011г 

640
2.0 

2905
.0 

200
2.4 

6
947.2 

1
2628.7 

10
806.1 

2
012г 

462
4.8 

2498
.0 

154
0.7 

7
816.1 

1
0507.6 

95
96.8 

В т. ч оборотный 
капитал 

2
011г 

563
6.0 

2152
.0 

179
1.8 

6
458.6 

1
0584.8 

10
006.2 

2
012г 

406
8.0 

1833
.0 

129
4.3 

7
349.9 

6
148.6 

85
68.7 

В т. ч 
МБП 

2
011г 

29.
0 

147.
0 

18.
0 

1
686.6 

6
0.0 

59.
0 

2
012г 

46.
7 

27.0 90.
0 

1
970.5 

4
19.6 

67.
5 

Удельный вес 
оборотного 
капитала % 

2
011г 

88.
0 

74.1 89.
5 

9
2.6 

8
3.8 

92.
6 

2
012г 

88.
0 

73.4 84.
0 

9
4.0 

5
8.5 

89.
3 

В т. ч 
МБП 

2
011г 

0.5 6.8 1.0 2
6.1 

0.
8 

0.6 

2
012г 

1.1 1.5 7.0 2
6.8 

6.
8 

0.8 

 
Исследуя в этих хозяйствах  состояние и изменение показателей, видно, что оборотный 

капитал в себестоимости занимает от 73 до 94% и в большинстве хозяйств идет тенденция его 
снижения в пределах 3-5%. Что касается МБП - тут картина противоположная. Так, в 2012 г по 
сравнению с 2011 г во всех хозяйствах произошло их увеличение. Следовательно, хозяйствам 
удается добиваться экономии в других статьях затрат, кроме расхода МБП. Рассматривая 
организацию учета на этих предприятиях, видны существенные упущения и недоработки, 
устранение которых может дать существенные результаты, позволившие иметь неплохую 
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экономию в расходах. Незначительный удельный вес в расходах малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов произошел за счет того, что предприятия не обеспечивают 
в своём большинстве работников инвентарем и работники пользуются при выполнении работ 
своим личным. 

Основное место в решении вопроса правильного и экономного расходования МБП на 
производстве принадлежит хорошей организации бухгалтерского учета. В первую очередь это 
касается строгого соблюдения разграничений предметов по учитываемым счетам, чего не 
всегда придерживаются в хозяйствах. Так, МБП, которые используются не более года или 
нормального операционного цикла, если он превышает год должны учитываться на счете 22 
(согласно П (С) БУ 9 «Запасы»). Туда относят инструменты, хозяйственный инвентарь, 
специальное оборудование, спецодежду и спецобувь и средства индивидуальной защиты (СИЗ), 
и только по последним  есть нормы и сроки использования. А так как их списывают в 
себестоимость продукции в момент отпуска со склада, очень важно добиться правильного 
установления реального срока службы для каждого вида МБП. Ведь не секрет, что такой же 
инвентарь в индивидуальном хозяйстве служит более длительный период, нежели на 
предприятии. Поэтому в хозяйствах должны быть созданы постоянно действующие оценочные 
комиссии, которые включены в приказ об учетной политике на предприятии, и они же будут 
составлять и подписывать акты при списании МБП, пришедших в негодность. При передаче в 
эксплуатацию инвентаря должен быть организован настоящий оперативно-количественный 
учет и не только по месту эксплуатации, но и за конкретным работником, для чего нужно 
заводить индивидуальные карточки закрепления,  для этого в накладных добавить показатель  
«закреплены за  ФИО и подпись». Учет спецодежды и спец обуви ведется по карточкам, [8] но 
очень часто, особенно при увольнении, когда работник не доработал установленного срока, на 
который она выдавалась, зачастую не производится удержания за недоиспользованную часть, а 
вновь принятому следует выдавать новую, что приводит также к перерасходу средств по 
данной статье. При использовании инвентаря руководителям следует хорошо организовать 
ремонтную базу, что реально продлит срок службы МБП.  По малоценным и 
быстроизнашивающимся предметам  немаловажно достоверно отражать правильность 
списания по времени, обязательно представление самих предметов в испорченном виде, а 
главное, точно отражать поступление годных отходов.[9] Эти требования в хозяйствах 
осуществляются очень формально, что также теряется возможность иметь экономию. 

МБП, сроком службы более года, и средства индивидуальной защиты (СИЗ) также 
разделены на два счете. Те, которые не превышают стоимостной предел, – учитывают на счете 
112 «Малоценные необоротные материальные активы», а которые  превышают, то их 
учитывают на счете 117 «Прочие необоротные материальные активы».[4] Инструкция 
предлагает на выбор самому хозяйству применять метод начисления износа, но хозяйствам, 
которые пользуются компьютерной обработкой информации, желательно применять 
прямолинейный метод, так как появится возможность после полного износа эксплуатировать 
объект не включая сумм износа в себестоимость, что также в определённой мере позволяет 
снизить затраты на производство. Нельзя обойти и порядок проведения инвентаризации МБП, 
так как во многих хозяйствах наблюдается формальный подход к списанию недостач по таким 
предметам и зачастую виновное лицо остаётся не выявленным, а значит недостачу, как расходы 
списывают на убытки по бесхозяйственности, что в конечном итоге негативно влияет на 
финансовый результат предприятия. При правильной постановка учета, таких явлений совсем 
не должно быть. 

Выводы. Проведённые исследования в отдельных хозяйствах свидетельствуют о 
значительных упущениях в использовании малоценных и быстроизнашивающихся предметов, а 
также в организации их учета и контроля. Устранение вышеперечисленных недостатков 
позволит сельскохозяйственным производителям получить экономию по статье затрат «прочие 
расходы», что положительно повлияет на снижение себестоимости произведённой продукции, а 
значит на повышение прибыльности производства в целом. На этот вопрос следует обращать 
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внимание и в преподавании учетно-экономических дисциплин, чтобы наши выпускники при 
работе на производстве правильно ориентировались в реальной действительности. 
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ВЛИЯНИЕ СОРТА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ПРИМЕРЕ СПК «ГРУЗИЯ»  

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АРК 
 
 Зерновое хозяйство – основа сельскохозяйственного производства. Среди полевых 
культур главное значение имеют зерновые хлеба, основная продукция которых – зерно. 
На Украине зерновое хозяйство имеет не только важное социально-экономическое значение, но 
и политическое для развития национальной экономики, обеспечение продовольственной 
безопасности государства. 
 Продукты переработки зерновых культур являются основной пищей для человека. Это: 
хлеб, крупы, макаронные и кондитерские изделия. 
 Зерно – главный и незаменимый корм для выращивания животных. Как корм для 
животноводства используется побочная продукция выращивания зерновых – солома, полова, 
зерноотходы и отходы от переработки зерна. 
 Продукция выращивания зерновых культур является сырьем для многих отраслей 
перерабатывающей промышленности. В результате переработки зерна получают спирт, 
крахмал и другую продукцию, с соломы – целлюлозу, бумагу и др. 
Украинское зерно всегда являлось конкурентноспособным продуктом на мировом рынке. Зерно 
является важным экспортным товаром, который может обеспечить значительное поступление 
валютных денег. При хранении оно практически не теряет своих качеств и поэтому пригодно 
для создания государственных резервов продуктов питания и кормов. 
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На Украине от общего количества произведенного зерна на корм скота и птиц используется 52-
57 %, на питание людей 15-17 %, на переработку 3-4 %, потери при хранении и переработки 
составляют около 6-8 %. 
 Потребность в зерне на одного человека составляет одну тонну общего зерна. Украина 
еще при Советском  Союзе  достигла этого рубежа и не сдает позиции и в настоящее время в 
новых рыночных условиях хозяйствования. 
На предприятии СПК «Грузия» Первомайского района АРК   зерновое хозяйство  является 
дополнительной, но экономически эффективной отраслью и служит для обеспечения столовых 
и животноводства кормами. 
Важным фактором развития зернового хозяйства – интенсивность отрасли на основе 
достижений научно-технического прогресса в новых рыночных отношениях. Для увеличения 
объемов производства зерна большое значение необходимо уделить улучшению 
семеноводства. 
 На примере СПК «Грузия» Первомайського района АРК хочу показать 
зависимость экономической эффективности производства зерна пшеницы озимой от сорта. 
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Грузия» 
Первомайского района находится на территории Правдовского сельского совета и работает на 
землях Правдовского, Калининского, Крестьяновского, Целиновского и Островского сельских 
советов. 
 СПК «Грузия» образован в марте 2000 года в результате реорганизации КСП «Страна 
Советов» и начал свою деятельность с 1198 га сельхозугодий, 320 человек пайщиков, а том 
числе 70 человек работающих. 
 Председателем единогласно был избран Хаситошвили Валерий Иванович. На 
сегодняшний день коллектив увеличился до 1130 человек пайщиков, в том числе работающих 
450 человек и 300 человек сезонных рабочих и обрабатывает своей и арендованной земли более 
18тыс.га. 
Основными видами деятельности СПК «Грузия» являются: 

• производство зерновых культур и 
• производство овощных культур 

Дополнительно СПК «Грузия занимается: 
• репродукционным семеноводством озимой пшеницы, 
• озимого и ярового ячменя, 
• озимого рапса, 
• многолетних трав, 
• картофеля. 

 СПК «Грузия располагается в Первомайском районе Автономной Республики Крым в 
100 км от г. Симферополя и в 25 км от железнодорожной станции Воинка, в 3 км проходит 
автодорога Армянск – Симферополь. 
 СПК «Грузия» имеет статус семеноводческого хозяйства, с 2004 года ему выдан 
паспорт-патент на выращивание семян зерновых, технических, овощных культур, в часности 
картофеля и многолетних трав. 
 Хозяйство за годы своего существования завоевало известность не только в Крыму, но и 
на Украине. Сердцем производства является растениеводство, значительные площади отведены 
под зерновые, рапс, подсолнечник, сою, горох, озимый лук, сорго, кукурузу и другие. 
Сегодня СПК «Грузия»  - это, прежде всего,  более 18 тыс. га плодородной земли, арендуемой в 
разных районах Крыма, в том числе 120 га плодоносящего сада, в том числе на капельном 
орошении 12,6 га, 400 га овощных культур. 
Продуктивность всего предприятия во многом зависит от состава, размера и структуры 
земельних угодий, (см. таблицу 1). 
 
Таблица 1.     Состав и структура земельных угодий СПК «Грузия» 
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Виды угодий 

2011 г. 2012 г. 2012 г. в 
% к 2012 
г. 

га % га % 

Общая земельная площадь 4704,7 100,0 4725,1 100 100,4 
Итого с.х. угодий, из них: 4704,7 100,0 4725,1 100 100,4 
Пашня 4547,8 96,7 4568,2 96,7 100,4 
Пастбища 55,8 1,2 55,8 1,2 100,0 
Многолетние насаждения 101,1 2,1 101,1 2,1 100,0 
Наличие орошаемых земель 3389,1 72 3611,4 76,4 106,5 
 
Из таблицы 1 видно, что изменение площадей произошло не значительное, это связано с тем, 
что предприятие дополнительно взяло на аренду – 20,4 га. 
Рассмотрим основные показатели размера предприятия в таблице 2. 
 
Таблица 2.         Основные показатели размера СПК «Грузия» 

 
Показатели 

 
2011 г. 

 
2012 г. 

2012 г. в 
% к 2011 
г. 

Стоимость валовой продукции в сопоставимых 
ценах 2010г., тыс,грн. 

23824,2 21281,6 89,3 

Товарная продукция, тыс.грн. 18083,3 26452,8 146,3 
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс 
гр. 

13730,0 15488,0 112,8 

Площадь сельскохозяйственных угодий, 
в т.ч. пашня, га 

4704,7 
4547,8 

4725,1 
4568,2 

100,4 
100,4 

Среднегодовая численность работников, чел. 270 301 111,5 
Из таблицы 2 видно, что СПК «Грузия» крупное сельскохозяйственное предприятие. 
Рассмотрим специализацию СПК «Грузия. 
 
Таблица 3.     Структура товарной продукции СПК «Грузия», 2012 г. 
 

Виды реализованной продукции Выручка, 
тыс.грн. 

% 

Зерновые и зернобобовые 11807,4 44,6 
Технические 2872,6 10,9 
Картофель и овощебахчевые 8066, 30,5 
Плоды и ягоды 2655,1 10,0 
Прочая продукция растениеводства 683,1 2,6 
Итого по растениеводству 26084.2 98,6 
Работы и услуги 368,6 1,4 
Всего по предприятию 26452,8 100 
 
 Из структуры товарной продукции видно, что предприятие занимается производством 
продукции растениеводства. Основными отраслями на предприятии являются 
зернопроизводство и овощеводство, которые в выручке от реализации продукции занимают 
соответственно 44,6 и 30,5 %%. Дополнительными  отраслями  являются производство 
технических культур и выращивание продукции садоводства. 
Таким образом, предприятие «Грузия» - зерно-овощеводческое предприятие. 
 Результаты финансовой деятельности характеризуют общее  финансовое положение 
предприятия. Одним из главных показателей, характеризующих деятельность и доходность 
предприятия, является рентабельность производства. Этот показатель показывает 
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эффективность производства с точки зрения получения прибыли на единицу материальных и 
трудовых затрат по производству и реализации продукции. 
Рассмотрим результаты финансовой деятельностим СПК «Грузия» в таблице 4. 
 
Таблица 4.    Финансовые результаты деятельности СПК «Грузия» 
 

Показатели 2011 г. 2012г. 2011г. в % к 
2012г. 

Выручка от реализации , тыс. грн. 18083,3 26452,8 146,3 
Себестоимость реализованной продукции, 
тыс. грн. 

11111,0 17769,0 160,0 

Прибыль от реализации, тыс. грн. 6972,3 8684,0 124,5 
Чистый результат, тыс. грн. 6181,0 7689,0 107,1 
Уровень рентабельности, % 55,6 43,3 77,8 
 
Из таблицы 4 видим, что предприятие СПК «Грузия» имеет высокие 
финансовые показатели работы за 2011-2012 гг. 
 
 Эффективность производства – это общая экономическая категория, качественная 
характеристика,  в которой отображаются результаты использования рабочей силы, средств 
производства и совершенствования производства. 
Экономическая эффективность отражается через систему показателей, которые характеризуют 
промежуточные и конечные результаты производственной деятельности предприятия и 
взаимоувязаны между собой. 
Для оценки экономическая эффективности производства и ее размера применяются критерии, 
которые вытекают из действия экономических законов и характеризуют ее с качественной 
стороны. 
Рассмотрим показатели производства зерна пшеницы озимой на СПК «Грузия». 
Таблица 6.    Производственные показатели по производству зерна, 2013 г. 
 
Сорта пшеницы 

озимой 
Площадь,га Урожайность, ц/га Валовой сбор, т 

Виктория 250 28 700 
Влада 150 18 270 
Кохана 230 25 575 
Итого: 630 24,5 1545 
 
Таблица 7.      Экономические показатели производства зерна пшеницы озимой 
 

Показатели Ед.изм. Виктория Влада Кохана В средн. 
Трудоемкость 1 ц ч/ч 0,96 1,49 1,08 1,1 
Полная себестоимость 
1ц 

грн. 120,86 188,00 135,36 138,00 

Цена за 1 ц грн. 195,00 195,00 195,00 195,00 
Прибыль на 1 ц грн. 74,14 7,00 59,64 57.00 
Уровень 
рентабельности 

% 57,6 3,7 44 41,3 

 
 Из таблицы 7 видно, как влияет сорт пшеницы озимой на результаты производства. В 
этот засушливый год урожайность зерновых очень низкая, но все же видно явно различие ее по 
сортам: сорт Виктория дала 28 ц/га, сорт Кохана – 24 ц/га, сорт Влада – 18 ц/га. Себестоимость 



  

 

 
50

1 ц по сортам разная, самая высокая – 188 грн. у сорта Влада, уровень рентабельности  этому 
сорту составил 3,7 %, в то время, как по сорту Виктория он составляет 57,6 %. 
Вывод: основой экономической эффективности продукции растениеводства является сорт. 
Агрономическая служба аграрних формирований это должна знать и для производства 
подбирать высокоурожайные, районированные  сорта сельскохозяйственных культур. 
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Применение международных стандартов финансовой отчетности на Украине. 
 

Внедрение финансовой отчетности по международным стандартам для определенного 
класса компаний было закреплено в Украине на законодательном уровне. Этот шаг стал 
отправной точкой роста популярности перехода на МСФО на предприятиях страны. 

Ознакомление с нормативно-правовыми актами, которые касаются механизма внедрения  
МСФО, позволяет определить три группы вопросов, охваченных этими документами: 

1. Начало перехода на МСФО. 
2. Организация бухгалтерского учета после перехода на МСФО. 
3. Представление финансовой отчетности, составленной по МСФО.  

  Закон Украины от 12.05. 2011 года № 3332-VI «О внесении изменений в Закон Украины 
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и постановление  Кабинета 
Министров Украины от 30.11.2011 года  № 1223 предусматривают применение в обязательном 
порядке с 1 января 2012 года 
международных стандартов финансовой отчетности для публичных акционерных обществ, 
банков, страховщиков, а также предприятиями, которые осуществляют хозяйственную 
деятельность по таким видам: 

• предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 
(группа 64 КВЭД ГК 009:2010), а также негосударственное пенсионное обеспечение 
(группа 65.3 КВЭД ГК 009:2010) начиная с 01.01.2013 года; 

• вспомогательная деятельность в сферах финансовых услуг и страхования (группа 66 
КВЭД ГК 009:2010) – начиная с 01.01.2014 года. 

Таким образом, Кабинет Министров Украины четко определил перечень видов 
деятельности предприятий, которые вместе с публичными акционерными обществами, банками 
и страховщиками должны составлять финансовую отчетность по МСФО. 
Со вступившими в силу в 2013 г. поправками к закону «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности в Украине» МСФО станет стандартом отчетности для всех ПАО, 
банков, страховых компаний и провайдеров финансовых услуг. 
Данные изменения направлены на переход участников финансового рынка на 

международные стандарты отчетности, повышение доверия инвесторов к качеству информации 
о результатах хозяйственной деятельности от предприятий и адаптации законодательства 
Украины к законодательству Европейского Союза. 
Все больше бухгалтеров начинают интересоваться переходом на международные стандарты 

финансовой отчетности, изменениями в стандартах, практическим применением.    
Какова же отправная точка для перехода на учет по международным стандартам? 

В соответствии с МСФО датой перехода на МСФО считается начало первого этапа 
предоставления полной сравнительной информации в своих первых финансовых отчетах по 
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МСФО. При этом первыми финансовыми отчетами по МСФО являются первые годовые 
финансовые отчеты, в которых субъект хозяйствования применяет МСФО и при этом четко и 
безоговорочно высказывается о соответствии МСФО. Обязательно необходимо составить 
начальный баланс по МСФО 1 на дату перехода. Требования обнародовать начальный баланс  
нет. Он служит стартовой точкой для составления первой отчетности по МСФО на отчетную 
дату, т.е. переход на международные стандарты с 2012 г. требует составления отчетности по 
стандартам, действующим на 31.12.2012 г. При этом, предоставляются данные предыдущей 
финансовой отчетности, трансформированной  по нормам МСФО в качестве сравнительной 
информации. 
Так, первая отчетность по МСФО за 2012 г. и сравнительная предыдущая за 2011г., первая 
отчетность по МСФО за 2013 г. и сравнительная предыдущая за 2012 г. 

Как же применяют международные стандарты финансовой отчетности в других 
странах? 

В России в условиях повышенных рисков, признание международных стандартов 
финансовой отчетности является важным шагом для привлечения иностранных инвестиций. 
Переход на международную практику учета существенно облегчает взаимоотношения с 
иностранными инвесторами,  способствует увеличению числа совместных проектов. 
Необходимо подчеркнуть, что приведение системы учета в соответствии с международными 
стандартами носит глобальный характер. Например, в рамках ЕС эта работа осуществляется 
уже более 40 лет. 

В последнее время с учетом широкого внедрения современных коммуникационных 
технологий требования к единообразному толкованию финансовой отчетности компаний 
возросла ещё больше. 

Внедрение МСФО часто требует значительных ресурсов, опыта и компетенции, 
представляя собой сложный и трудоемкий процесс для многих украинских предприятий. 

Осознавая потребность в обмене лучшими практиками и успешным опытом внедрения 
МСФО, необходимо организовывать конференции, которые включали бы интенсивную 
программу по проблемным вопросам участников.    
 

УДК: 378:7.01:792.03 
Самойленко Л. А., старший преподаватель кафедры философии, истории и культурологии 
 

Использование театральных приемов как способа эффективного обучения на 
практических занятиях по культурологии. 

 
В статье рассмотрены театральные средства и методы, используемые в процессе работы со 
студентами на занятиях по культурологии. Дан анализ их влияния на раскрытие творческого 
потенциала личности. 
Ключевые слова: театральные средства, этюдный метод обучения, творческий потенциал 
личности. 
 

На сегодняшний день актуальным является вопрос разработки новых технологий 
образования, воспитания и развития личности студентов, отвечающих современным 
социальным, экономическим, нравственным и образовательным требованиям. 

Духовное богатство человечества, отраженное в культуре, осознается обществом, как 
особо ценное, а культура личности становится социально-значимым качеством. В связи с этим, 
особенно остро вопрос о повышении качества учебного процесса по изучению 
культурологической дисциплины, о поиске новых, более эффективных методов и приемов 
обучения. 

Практика свидетельствует, что существует определенный разрыв между 
интеллектуальными возможностями студентов, их интересами и тем, что они в 
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действительности могут высказать на занятиях по культурологии. Это постепенно разрушает 
мотивацию, которая поддерживалась на начальном этапе изучения дисциплины, стремлением, 
готовностью и желанием научиться излагать свои мысли вслух. 

Чтобы поддерживался и развивался интерес к учению, необходимы определенные 
условия. Мы считаем, что созданию соответствующих условий способствует использование 
театральных приемов и разработка различных методов. 

Театрально - эстетическая деятельность, органично включенная в образовательный 
процесс, - универсальное средство развития личностных способностей человека. В театральной 
педагогике имеются общие закономерности процесса обучения творческой личности, которые 
целенаправленно и продуктивно можно использовать в целях воспитания творческой личности 
студентов агротехнологического университета. 

Вузовская театральная педагогика является частью театральной педагогики и 
существует по ее законам, но она преследует несколько иные цели. Если целью театральной 
педагогики является профессиональная подготовка актеров и режиссеров, то вузовская 
театральная педагогика говорит о воспитании личности студента средствами театрального 
искусства. 

Театр, как синтетически сложное искусство, состоит из актерского искусства, 
изобразительных, музыкальных и технических средств. Актерское искусство, это своеобразный 
двигатель всего происходящего на сцене, без которого невозможно само театральное действо. 
Театральные подмостки - это пространство, в котором работает актер. И поэтому необходимо 
обладать набором определенных знаний, помогающих исполнителю органично существовать 
на сценической площадке: знание законов сценического движения, актерского мастерства, 
техники речи. 

Спектакль представляет собой произведение театрального искусства, созданное в 
соответствии с замыслом режиссера и под его руководством совместными усилиями актеров и 
других членов театрального коллектива. 

Искусство театра – коллективное творчество. Поэтому театр может стать объединяющим 
студийным пространством неформального социо -культурного общения. Освоение учебного 
материала через проживание роли трансформирует знания в убеждения. Общее сопереживание 
– один из основных инструментов воспитания. 

Необходимо помнить, что театрально – образовательный процесс в силу своей 
уникальной синтетической игровой природы является мощнейшим средством воспитания через 
проживание духовных, культурных образцов человечества и требует к себе пристального 
внимания, опеки и контроля. 

Театральные приемы во всем своем разнообразии могут быть использованы на 
практических занятиях по культурологии в момент постановки небольших сценок, этюдов. 
Исследуя этот вопрос на протяжении 10 лет, мы полагаем, что такой способ преподавания 
культурологии может быть признан наиболее эффективным в плане запоминания студентами 
учебного материала и развития в них творческих способностей. 

Важнейшей задачей, стоящей перед преподавателем сегодня, является развитие 
творческих способностей студента, его художественное образование, эстетическое воспитание, 
и культурология, как предмет, играет в этом немаловажную роль. Увлекательный мир 
театральных этюдов, сценок, спектаклей, песен, игр, импровизаций, может оказать 
преподавателю неоценимую помощь в формировании и развитии личностных и 
профессиональных качеств, формировании языковой культуры, решении задач эстетического 
воспитания в развитии творческих способностей студентов. 

Театральный проект, несомненно, помогает развить у студентов языковую 
компетенцию, даже если языковая подготовка студентов находится не на самом высоком 
уровне. Участвуя в постановках, студенты слушают, слышат и анализируют речь друг друга. А 
ведь публичное выступление – один из самых важных и сложных видов речевой деятельности. 
Именно поэтому любая дополнительная возможность в практике публичного выступления 
может быть полезна обучающимся. Сцена приучает студентов также и к четкой, правильно 
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оформленной грамматической речи. Задача педагога – помочь ему в этом: познакомить с 
законами сценической речи и сценического движения, вооружить знаниями по технике речи, 
решению задач эстетического воспитания, в развитии творческих способностей студентов, 
исправлению речевых недостатков, привитию навыка самоконтроля, по устранению 
грамматических и орфоэпических ошибок. 

Театрализованные занятия привлекательны тем, что вносят в студенческие будни 
атмосферу праздника, приподнятого настроения, позволяют студентам проявить свою 
инициативу, способствуют выработке у них чувства взаимопомощи, коммуникативных умений. 

Задача педагога - активизировать знания студентов в области грамматики, культуры 
речи, она находит свое решение в форме театрализации. Театрализация - это обогащенная 
эмоциями форма познания, обладающая способностью настраивать учащихся на 
сопереживание, отклик. Такие занятия становятся сильнейшим стимулом в изучении истории 
зарубежной и отечественной литературы и искусств. Обучение истории украинской культуры 
средствами искусства используется в целях повышения интереса к предмету, эмоционального, 
интеллектуального, эстетического воспитания учащихся.  

Театральная постановка включает в себя выбор театрального текста (из репертуара 
классической зарубежной и отечественной литературы), безупречную языковую подготовку 
студентов, чтение и работу над произношением, интонацией, работу над логикой сценической 
речи, распределение ролей, разыгрывание отдельных сцен пьесы либо литературного 
произведения малой формы, разучивание ролей, песен, танцев, обсуждение костюмов, 
декораций и т.д. 

Театральные постановки являются важным и необходимым элементом в процессе 
изучения культуры речи. Такое серьезное препятствие, как засоренность речи сленгом, 
просторечиями становится легко преодолимым, как только студенты попадают в ситуацию 
ролевого взаимодействия, где возможно осуществление контроля над речью не только самим 
исполнителем, а и партнером по роли, режиссером- постановщиком спектакля. Этому 
способствует и благоприятный микроклимат в творческом коллективе, в котором студенты 
оказываются вовлеченными в общий творческий процесс. 

Немаловажным является и то, что совместная работа над спектаклем развивает у 
участников умение слушать партнера, создает условия для взаимопонимания и взаимовыручки 
(сильные студенты помогают слабым), укрепляет ответственность за успех общего дела. 

В то же время, для преподавателя работа со студентами над подбором репертуара, 
написанием сценария, коллективным распределением ролей, проведением репетиций, 
отработкой четкого произношения предоставляет уникальную возможность общения со 
студентами, причем в новом для обеих сторон контексте. Привычные роли преподаватель - 
студент преобразуются в иную модель отношений - режиссера и актера. 

Специфика использования театральных приемов заключается в том, что одновременно 
со знакомством и отработкой речевой стороны материала ведется работа над его сценическим 
воплощением. Необходимо ознакомить студентов с законами сценического движения и 
мизансценирования, показать студентам, как правильно двигаться по ходу разыгрываемого 
диалога, владеть жестом и мимикой, говорить громко с хорошей дикцией так, чтобы было 
хорошо слышно. Доброжелательными репликами преподаватель поощряет актеров и 
показывает, как преодолевать робость и скованность, вступать в контакт со своими партнерами, 
говорить четко и без особого напряжения голосовых связок, передавать характер действующих 
лиц. В распределении ролей учитываются не только актерские возможности учащихся, а и их 
пожелания, стремления: одни разучивают реплики из пьес зарубежной и отечественной 
драматургии, другие - воплощают пантомимические роли или исполняют песни и танцы, третьи 
- становятся режиссерами отдельных сценок, четвертые - разрабатывают эскизы декораций и 
костюмов. Так или иначе, каждый из обучающихся вынужден ознакомиться с исторической 
эпохой, изучить историю написания данного произведения, историю костюма и декораций, 
используемых для конкретной постановки, а значит познакомиться и с историей искусств. 
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Такая организация работы позволяет глубже проникнуть в суть изучаемого предмета, 
стимулирует активность всех ее участников. 

Когда у студентов складывается достаточный опыт постановки этюдов, небольших 
спектаклей и формируются постоянные творческие коллективы, им предлагается 
самостоятельно выбрать материал и подготовить постановку сценки в виде сюрприза для всех 
студентов группы. Работа ведется самостоятельно и втайне от всех. Студенты прилагают в этом 
случае больше энтузиазма и усилий, т.к. у них возникает естественное желание не просто 
выполнить задание, а и продемонстрировать навыки, полученные в процессе обучения, удивить 
неординарной формой воплощения замысла произведения. 

 Материал для постановок рекомендован педагогом из списка изучаемых произведений, 
согласно учебному плану дисциплины. Таким образом, студентами органично усваивается 
огромный пласт знаний, касающийся истории различных видов искусств, истории украинской и 
зарубежной культуры. 

Соприкосновение с театральным искусством делает общение преподавателя со 
студентом ярким и запоминающимся. Занимаясь одним общим делом, они становятся 
единомышленниками, а значит, разрушается непонимание между преподавателем и студентом, 
преподаватель становится менее доминантным, создается атмосфера доверия и улучшаются 
отношения, студенты становятся свободнее, раскованнее, увереннее в себе, учатся работать в 
команде, терпимо относиться друг к другу, формируется чувство взаимопомощи и 
ответственности за свои знания, ситуация успеха побуждает студента к дальнейшей 
деятельности, занятия будят творческую фантазию. Художественно-образовательная работа в 
процессе самодеятельного театрального творчества включает в себя два взаимосвязанных 
момента: чтение и анализ участниками художественных произведений,  овладение 
теоретическими знаниями о конкретном жанре искусства.  

Чтение и просмотр призваны расширить общий кругозор обучающегося, обеспечить 
накопление им художественно-эстетических впечатлений, повысить уровень восприятия и 
оценки произведений искусства, способствовать совершенствованию художественного и 
исполнительского мастерства. 

Для чтения и анализа студентам дается список тех произведений, которые в полной мере 
раскрывают суть исторической эпохи, знакомят с лучшими образцами мировой и 
отечественной литературы, театрального искусства, доступны для понимания. Особенно 
эффективна в воспитательном отношении классическая драматургия и литература, пьесы, 
вошедшие в золотой фонд украинской, русской и советской драматургии. 

В целях повышения эффективности художественно-образовательной и воспитательной 
работы, придания ей элементов самостоятельности используется проблемная методика. В 
отличие от традиционной методики проведения процесса обучения, когда сообщается 
участникам «готовая» информация об искусстве, проблемное образование предполагает более 
активную умственную и эмоциональную деятельность участников. 

Одной из эффективных форм развития активности студентов и одновременно 
воспитания их эстетического вкуса, нравственной культуры является постановка и решение в 
процессе занятий учебно-тренировочных задач. Использование их возможно и в 
художественно-образовательной работе. Ведь активность личности развивается в том случае, 
если она сама будет регулярно участвовать в практическом решении тех или иных задач. Это 
качество не формируется лишь теоретическим усвоением правильных рецептов и сведений - 
как делать. Важно, чтобы студент самостоятельно применял полученные знания и был бы в 
состоянии осуществить задуманное. А это особенно важно для лиц, занимающихся искусством, 
творчеством. 

Различные аспекты подготовки студентов, овладение определенными творческими 
навыками, воспитание многообразных качеств: психологических, социально-гражданских, 
творческих - можно рассматривать как задачу проблемного обучения. 

Театральное искусство имеет большое воспитательное и познавательное значение для 
студентов, так как позволяет им значительно расширить свой жизненный опыт, удовлетворить 
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свои растущие интересы к окружающему миру и социуму, формирует их духовный мир. И в 
этом аспекте театральные приемы являются одним из самых удачных способов 
педагогического воздействия на личность в процессе творчества. Исследуя влияние 
театральных приемов в процессе изучения курса «Культурология», мы пришли к заключению, 
что театр играет огромную роль при решении триединой педагогической задачи: во-первых, в 
умственном становлении, во – вторых, в обучении, в – третьих, в образовании и воспитании 
личности студента. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АР КРЫМА 
 

Эффективное и конкурентоспособное производство свинины с учетом последних 
технологических и селекционных достижений возможно лишь в крупнотоварных 
предприятиях. В связи с этим, важное значение имеет развитие отрасли свиноводства в 
сельскохозяйственных предприятиях, поскольку именно они имеют потенциальные 
возможности обеспечить переход отрасли на инновационно-интенсивную основу. 

Почти треть сельскохозяйственных предприятий, которые раньше специализировались 
на производстве свинины и занимали ведущее положение в снабжении товарной свинины  
внутреннего рынка страны, прекратили свою производственную деятельность. Уменьшение 
объемов отечественного производства свинины в известной мере компенсируется поставкой на 
продовольственный рынок импортной продукции сомнительного качества. Поэтому для 
развития свиноводства необходимо осуществить комплекс мероприятий по активизации 
элементов организационно-экономического механизма, направленных на стабилизацию и 
экономический рост отрасли в сельскохозяйственных предприятиях. Это обусловило 
актуальность данного исследования. 

Целью исследования является обоснование теоретико-методических принципов и 
моделирвание производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях АР Крыма. 

Опыт функционирования сельскохозяйственных предприятий, занятых производством 
свинины, показал наибольшую «жизнеспособность» тех из них, которые выращивали свинину 
по полной (замкнутой) технологии, т.е. «производство – переработка – реализация». Такое 
производство возможно при создании и развитии вертикально–интегрированных 
формирований, представляющих собой сложные экономические системы и требующих 
комплексного подхода к их изучению. Особенностью таких формирований является то, что 
производство и переработка свинины происходит внутри этого объединения.  

Процесс создания кооперации с замкнутым циклом производства при выращивании 
поросят среди крупных репродукторных ферм и крестьянско-фермерских хозяйств является 
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преимущественно перспективным направлением в развитии отрасли свиноводства. Анализ 
опыта организации производства свинины в развитых зарубежных странах позволил создать 
схему кооперации мелких фермерских хозяйств с крупными свиноводческими комплексами, 
комбикормовыми заводами и мясокомбинатами.  

В основу взаиморасчетов между участниками объединения положены расчетные 
цены,экономически обоснованные по стадиям производства с последующим дораспределением 
прибыли. 

Расчетные цены позволяют репродуктивным, откормочным и центрам доращивания 
заниматься производством с меньшим объемом оборотных средств, что в свою очередь 
частично снижает проблему оборотных средств. 

Главная цель создания научно-производственного интеграционного объединения 
сделать рентабельным и равновыгодным производство свинины на каждой стадии 
технологической цепочки: селекция  сельхозпроизводство переработка сбыт перераспределение 
части прибыли. Перераспределение части прибыли осуществляет главный интегратор этого 
объединения – перерабатывающее предприятие с учетом трудо- и фондоемкости производства 
свинины на каждой его стадии. В основу цены заложена взвешенная за ряд лет себестоимость 
продукции каждого участника интегрированного объединения и сумма прибыли, которые 
обеспечивает их хозяйственные интересы. 

Целью функционирования первого блока является создание специальных селекционных 
центров, которые бы занимались выведением и поддержанием породы свиней мясного типа с 
последующей передачей в репродуктивный центр, блок II. 

Свиноводческие комплексы специализируются на производстве поросят с передачей их 
в возрасте 3–4 недели на доращивание в фермерские хозяйства. Важен именно данный момент, 
так как до месячного возраста у поросят сохраняется колостральный иммунитет, переданный с 
молозивом матки. Удаление поросят за границы комплекса увеличит их сохранность. 
Неотъемлемой частью блока II является ветеринарное обслуживание, т.к. грамотное и 
своевременное предупреждение заболеваемости и падежа свиней, приведет к увеличению 
продуктивности животных. 

Фермерские хозяйства самых разных размеров (начиная с 50 голов), а при освоении ими 
промышленной (интенсивной) технологии– более 500–1000 голов, специализируются на 
доращивании или откорме поросят. Доращивание (с 1 до 3 месяцев) и откорм (с 3 до 6–7 
месяцев) имеют абсолютно разные технологии, и фермы должны иметь только одно назначение 
использования. Главным требованием является отсутствие на ферме животных с других ферм и 
полное отстранение и дезинфекция её перед приемом нового поголовья. 

Сооружение и восстановление помещений фермерского хозяйства должны вестись в 
строгом соответствии с требованиями головного предприятия. Привлечение фермеров позволит 
намного уменьшить инвестиции головного предприятия в материальную базу, так как первые 
небольшие помещения будут построены фермерами из материалов от разборки 
неиспользуемых животноводческих и других помещений. 

Важным моментом в организации фермерских хозяйств является подготовка фермеров 
по основам производства продукции свиноводства, которую можно реализовать на 
свиноводческом комплексе. Получив минимум необходимых знаний, фермер быстро осваивает 
производство. При этом включается в действие противозатратный механизм и достигается 
экономия 15–20 % затрат при лучших показателях продуктивности и сохранности животных, 
чем на комплексах. 

Главной функцией интеграционного объединения является оптимальное сочетание 
интересов всех ее участников, а, следовательно, повышение эффективности производства 
свинины.  

Построение модели организационной структуры производства свинины обусловливает 
целесообразность использования интеграционных связей в производстве. Модель 
заинтересованных сторон в создании интеграционного объединения по производству свинины 
включает помимо непосредственных участников объединения (сельскохозяйственные 
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предприятия и перерабатывающий комбинат) субъектов, которые на первый взгляд, не 
участвуют в формировании объединения, но имеют непосредственную заинтересованность в 
создании его. 

Создание условий для реализации потенциала интеграционного объединения по 
производству свинины сельскохозяйственными предприятиями обуславливает необходимость 
создания координационного центра, который должен стать основой стратегического развития 
производственного союза хозяйств, обеспечивая стабильную и экономически выгодную 
деятельность. 

Совершенствование организационно–экономического механизма в условиях, когда 
полный цикл производства свинины в фермерских хозяйствах невозможен, создание 
интеграционных объединений в виде заготовительно-сбытовых кооперативов положительно 
скажется на увеличении производства и реализации свинины. Созданный алгоритм 
организации системы обменно-распределительных отношений в интеграционном объединении 
позволяет поэтапно создавать взаимовыгодные условия организации производства свинины. 
Предлагаемая экономико-математическая модель распределения выручки в интеграционных 
формированиях позволяет более точно учитывать индивидуальный вклад каждого участника 
интеграционного формирования в совместном производстве и переработке свинины. 
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ «КЛУБА ЮНЫХ ВИНОДЕЛОВ» 
 
Виноградное вино не является таким основным продуктом питания, как хлеб, жиры, 

крупа, овощи и т.д., но оно получило широкое распространение и играет большую роль в 
пищевом балансе людей. 

Вино занимает особое место среди пищевых и вкусовых продуктов, отвечая многим 
требованиям, предъявляемым к различным видам этих продуктов,– сравнительно высокой 
калорийности, биологической активности. Установлено, что вино обладает значительной 
потенциальной энергией, которая почти полностью используется организмом человека. 

В вине содержатся такие ценные вещества (причем в виде воднорастворимых 
соединений), которые имеют диетическое значение, обладают биокаталитическими, 
бактерицидными свойствами, физиологической активностью. К их числу относятся 
многочисленные органические кислоты и другие органические соединения фосфора и азота, 
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пектиновые вещества, сахар, глицерин, а также соли калия, магния, кальция, железа, редких 
элементов, радиоактивных веществ и витамины. 

Благодаря своему составу, вино высоко ценилось ещё во времена Гиппократа и 
использовалось в лечении ряда заболеваний. 

Так уж случилось, что успехи химии в производстве новых лекарств на время затмили 
роль вина в фармацевтике. Несмотря на это, не всегда медикаментозное лечение эффективно. К 
тому же имеет место фальсификация лекарственных препаратов.  

 В настоящее время интерес медицины к виноградным винам и их применению в 
энотерапии возрастает в рамках санаторно-курортного лечения.  

Развитию санаторно-курортной зоны нашего региона большое внимание уделяется как 
руководством страны,  так и руководством нашего региона. И в этом немаловажную роль 
должны сыграть мы - виноделы.  

Известно, что в виноградных и плодово-ягодных винах витамины и другие  вещества, 
которые могут благотворно влиять на организм человека, содержатся в меньших количествах, 
чем в ягодах и соках, и вообще не в таком достаточном количестве, чтобы полностью вино 
могло заменить медицинские препараты. Но целебные свойства вина можно умножить 
добавлением в них настоев различных растений. 

На протяжении многих лет на технологическом отделении нашего техникума ведется 
опытническо-экспериментальная работа в нескольких направлениях.  

Учитывая проблему оздоровления нации, кружковцы разрабатывают технологии 
винных напитков специального (функционального) назначения, обладающих целебными 
качествами природного растительного сырья за счет введения в состав винных напитков 
настоев, композиций различных растительных ингредиентов с целью повышения 
энергетической, биологической, антисептической, бактерицидной и целебной  (причем в 
разных медицинских направлениях) ценности винных напитков и использования их в 
энотерапии. 

В результате подобраны композиции таких лекарственных растений, которые позволят 
применять вино в качестве профилактического и лечебного средства против сердечно-
сосудистых, простудных заболеваний, при лечении желудочно-кишечной системы. 

В этих же целях создан уникальный безалкогольный напиток на основе красного 
сухого вина, который мы по праву назвали «Эликсир здоровья». Благодаря целебным 
свойствам введенных в состав вина растительных ингредиентов и пчелиного меда, этот напиток 
стал прекрасным средством для лечения легких и верхних дыхательных путей взрослых и 
детей. 

Успешно ведется работа и по другим направлениям. 
 Неблагоприятные для созревания винограда погодные условия, отрицательно 

сказывающиеся на накоплении сахаров в виноградной ягоде,  не позволяют вырабатывать 
красные десертные вина кондиционными.  

Поэтому «Клубом юных виноделов» разработана технология красного десертного 
винного напитка, предусматривающая применение пчелиного меда. Эта технология позволяет 
использовать для производства красных десертных винных напитков виноград с несколько 
низким содержанием сахара, и за счет добавления пчелиного меда повышать в получаемом 
напитке сахаристость до требуемых значений. Кроме этого, за счет введения меда повышаются 
не только вкусовые качества напитка, но и питательная, энергетическая, целебная и 
бактерицидная его ценность. 

 В настоящее время ассортимент плодово-ягодных вин невелик и их выпуск 
сосредоточен в основном в европейской части страны. Поэтому развитие плодово-ягодного 
виноделия в России с привлечением региональных ресурсов – актуальное направление отрасли.  

Учитывая это, кружковцами «Клуба юных виноделов» разработана технология 
производства плодово-ягодных медовых вин, которые не только восполнят дефицит ряда 
биологически активных веществ в организме человека, улучшат его основные физиологические 
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функции, повысят иммунный статус, но и сохранят в себе всю пользу и целебные свойства 
меда. 

В 2012 году коллекция винных напитков с использованием настоев растительного 
сырья, произведенная студентами «Клуба юных виноделов», была представлена в курортном 
городе СКФО Кисловодске на открытии ресурсного центра «Алые паруса». Участвующие в 
этом мероприятии руководители санаториев и пансионатов заинтересовались нашей 
продукцией и дали ей высокую оценку. 

Полагаясь на повышенный интерес медицины к винным напиткам, студенты «Клуба 
юных виноделов» считают, что разрабатываемая ими продукция будет востребована и имеет 
перспективу. 

Целесообразность работы предметного кружка заключается в том, чтобы молодой 
специалист – технолог, поступив на работу, мог предложить новое в производстве продукции. 
Этим он поднимает свой имидж, имидж техникума и продолжит связи между научно-
исследовательскими учреждениями, техникумом и производством. Специалист должен в 
условиях рынка постоянно совершенствоваться. Фундамент этому закладывается в «Клубе 
юных виноделов», а строиться должен на предприятии. 
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 «Кримський агропромислий коледж»  
 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 
ВІДТВОРЕННЯМ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 

 
Анотація: У статті розглянуто обліково-аналітичне забезпечення процесу управління 

відтворенням довгострокових біологічних активів; система бухгалтерського обліку та його 
функції в процесах управління відтворенням довгострокових біологічних активів 
рослинництва.  

На сучасному етапі розвитку економіки прийняття оптимальних управлінських рішень 
щодо відтворення довгострокових біологічних активів рослинництва неможливе без 
своєчасного та якісного інформаційного забезпечення. Основними джерелами інформації 
служать дані раціонально організованої системи бухгалтерського обліку.  

Бухгалтерський облік довгострокових біологічних активів рослинництва слід 
розглядати, як інструмент вимірювання економічної діяльності людини, метою якого є 
забезпечення розвитку сільськогосподарського підприємства через опрацювання фактів  
господарської діяльності й забезпечення достовірною інформацією про використання 
матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, про фінансове становище та результати 
діяльності придатною для прийняття на її підставі виважених рішень щодо управління 
процесом відтворення. Система бухгалтерського обліку розкривається через виконувані ним 
функції (мал. 1). 

 
 
 
 

Функції бухгалтерського обліку 

http://evanmed.ru/2009/08/01/ISTORIYA_VINODELIYA_I_PRIMENENIYA_VINA_V_MEDICI
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Рис. 1 – Функції обліку в процесах управління відтворенням довгострокових біологічних 

активів рослинництва ( складено на підставі [4]) 
 

Окрім перелічених функцій, у сучасних умовах бухгалтерського обліку Цвєткова Н. 
виділяє комунікаційну функцію, метою якої є передача інформації менеджерам для прийняття 
управлінських рішень [6, с.16]. 

Однак, у сучасних умовах існує проблема обміну інформацією, що пояснюється 
зростанням масштабів сільськогосподарських підприємств унаслідок глобалізації, яка 
передбачає створення інтегрованих підприємств. Тобто, відділення географічно розкидані, 
функціонує багаторівневий управлінський апарат, тому існує ймовірність прийняття рішень які 
суперечать одне одному, тому в процесах управління відтворення довгострокових біологічних 
активів рослинництва необхідна достовірна якісна інформація. Проте, на сучасному етапі, 
Кірейцев Г.Г. відзначає недостатню пристосованість обліку до потреб управління в нових 
умовах господарювання, слабку орієнтацію його методології на нові вимоги, що ставляться до 
нових систем управління [4, с.134]. Це свідчить про недовиконання інформаційної, 
прогностичної та контрольної функцій обліку, тому їх необхідно посилювати шляхом 
деталізації облікової інформації в належній мірі і доведенням до користувачів в певний час 
через чітку організацію збору та обробки облікових даних, що сприятиме посиленню контролю 
та прогнозу  сільськогосподарської діяльності і прийняттю виважених управлінських рішень у 
процесах управління відтворенням довгострокових біологічних активів рослинництва. 

Отже, дослідження свідчить про недостатності даних бухгалтерського обліку, тож 
прийняття рішень у процесах управління відтворенням довгострокових біологічних активів 
рослинництва у фінансовій сфері слід здійснюється на підставі обліково-аналітичної 
інформації, яка формується в обліково-аналітичній системі, що поєднує роботу бухгалтерської 
та економічної служб. Основним інформаційним джерелом обліково-аналітичної системи є 
бухгалтерська інформація, дані фінансового, управлінського та оперативного обліку, які 
стосуються: 

- виробничої діяльності (дані для визначення прибутку від основної діяльності); 
- комерційної (данні для визначення ділової активності); 
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- інвестиційної (данні для встановлення структури, обсягів капітальних вкладень та 
фінансових інвестицій, джерел фінансування); 

- фінансової (данні для встановлення прибутків та витрат від фінансових операцій, 
фінансових показників); 

- господарської (поточна інформація про господарську діяльність, яка використовується 
для поточного оперативного управління). 

Гудзинський О. Д. трактує обліково-аналітичну систему як інтегровану систему 
прийомів обліково-аналітичного забезпечення менеджменту шляхом здійснення специфічних 
внутрішньосистемних та загальносистемних функцій [3]. 

Сухарьова Л.О. обліково-аналітичну систему пов’язує з контролінгом і визначає як 
принципово нову концепцію інформації та управління, що реалізує синтез елементів обліку, 
аналізу, контролю і планування. Все це спрямоване на забезпечення як оперативного, так і 
стратегічного управління процесом досягнення цілей діяльності підприємства» [5]. 

Дослідивши визначення, вважаємо за необхідне розглядати обліково-аналітичну 
систему, як важливий організаційний етап роботи сільськогосподарських підприємств, зі збору, 
опрацювання, оцінки інформації про довгострокові біологічні активи рослинництва, яка 
використовується (або придатна) для прийняття рішень в процесах управління відтворенням. 

Отже, в сучасних умовах бухгалтерська інформація не відповідає завданням управління 
відтворенням довгострокових біологічних активів рослинництва, що Кірейцев Г. Г. пояснює 
порушенням своєчасності, відставанням обліку в оформленні реальних процесів, що 
відбувається на підприємствах. Має місце запізнення отриманих звітних даних. Наявність 
розривів у часі між моментом одержання обліково-аналітичної інформації і моментом її 
використання для прийняття оперативних, тактичних та стратегічних рішень ускладнює 
проблему забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств за рахунок 
фактору управління [4]. Тому існує потреба у наукових дослідженнях щодо розробки та 
впровадження нових методів формування облікової інформації з урахуванням вимог ринку та 
конкуренції. Зазначає необхідність детального перегляду структури інформації, що підлягає 
обліку, та параметри її виміру (оцінки). Звідси – потреба у дослідженні ентропії в 
бухгалтерському обліку. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 

Малые предприятия в Украине в своей деятельности сталкиваются с большими 
трудностями. 

Главная проблема малых предприятий - недостаточная ресурсная база как материально-
техническая, так и финансовая. Практически речь идет о создании широкого нового сектора 
народного хозяйства почти на пустом месте. В течение десятилетий такого сектора у нас в 
сколько-нибудь существенной степени не было. Это, в частности, означало и отсутствие 
подготовленных предпринимателей. В основной массе населения, жившего "от получки до 
получки", не могло образоваться резерва средств, необходимых для открытия собственного 
дела. 

Эти средства следует сейчас найти. Ясно, что предельно напряженный государственный 
бюджет их источником стать не может. Остается надеяться на кредитные ресурсы. Но и они 
незначительны и к тому же очень трудно реализуемые при постоянной инфляции. 
Положение вряд ли может серьезно измениться в положительную сторону, если не перейти, 
наконец, от слов к делу в общественной поддержке конструктивного малого бизнеса. На 
существенный рост имеющихся для этого материально-технических и финансовых ресурсов, по 
крайней мере в ближайшее время, нет оснований рассчитывать. Но применить эти ресурсы 
можно. Для этого нужно тщательно выверенная, последовательно проводимая в жизнь система 
селекции, позволяющая давать ощутимые приоритеты тем, кто более полезен обществу. В 
целом на сегодня это означает предпочтение сферы производства над сферой обращения при 
детальной дифференциации самого производства, причем не застывшей раз и навсегда, а очень 
динамичной на основе грамотного изучения общественного спроса, сдвигов, происходящих в 
нем, и намечающихся тенденций. 

Согласно такой исходной установке, следует конструировать механизмы льготного 
кредитования, налогообложения, различного рода преференций, включая и связанные с 
внешнеэкономической деятельностью. Дело в том, чтобы обеспечить лучшее удовлетворение 
потребностей народа при создании условий для последовательного развертывания 
предпринимательства. 

Следующая проблема - это та законодательная база, на которую сейчас может опираться 
малое предпринимательство. Сейчас малое предпринимательство находится в условиях, весьма 
отдаленных от тех, которые должны быть присущи рыночным отношениям. Нет системы 
проведения глубокого анализа деятельности малых предприятий. Нет надлежащего учета 
результатов их работы, практически отсутствует отчетность по тем показателям, которые дают 
право малым предприятиям воспользоваться льготами по налогообложению. 

Материально-техническое обеспечение малых предприятий осуществляется в 
недостаточном объеме и несвоевременно. Машин, оборудования, приборов, предназначенных 
для малых предприятий и учитывающих их специфику, нет. Ограничен доступ малых 
предприятий к высоким технологиям, так как их покупка требует значительных одноразовых 
финансовых затрат. 

Еще одна важная проблема - кадры. Часто говорят, что предпринимателем надо 
родиться. Против этого трудно возразить, но нельзя не считаться с тем, что и им нужно 
приобрести значительный объем знаний. Есть основания полагать, что к предпринимателям 
нужно подходить с другой меркой. Между тем, с обучением кадров для бизнеса дело обстоит 
далеко не лучшим образом. 

Круг непростых проблем связан с социальной защитой предпринимательской 
деятельности. Снижение доходов населения привело к значительному ухудшению структуры 
потребления. Доходы направляются в основном на приобретение товаров первой 
необходимости, прежде всего продуктов питания и оплату коммунальных услуг. То же касается 
и малого предпринимательства. Если раньше оно имело определенное накопление, то после 
первого этапа реформы было вынуждено работать в основном на потребление. Производить 
продукцию с длительным производственным циклом, включая и наукоемкую, стало даже не то 
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что неэффективно, а просто разорительно. Начались серьезные негативные структурные 
изменения в малом бизнесе. Если те процессы, которые сейчас происходят, будут продолжаться 
и не встретят противодействия в виде социальных гарантий малому предпринимательству, само 
его существование под вопросом. С целью развития малого бизнеса и обеспечения 
государственной поддержки малого предпринимательства Совет Министров, Правительство 
Украины приняли специальные Постановления. Предусматриваются поручения ряду 
министерств и ведомств о внесении изменений существующие и разработки соответствующих 
положений в сфере финансирования и кредитования, научно-технического развития, 
материально-технического обеспечения и сбыта продукции, подготовки кадров, 
внешнеэкономической деятельности, а также установление дополнительных налоговых льгот 
для субъектов малого предпринимательства. В Постановлении утвержден комплекс 
первоочередных мер по развитию малого предпринимательства в Украине: нормативно-
правовое обеспечение, финансово-кредитное обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, внешнеэкономическая деятельность, организационное, кадровое, 
консультационное обеспечение. Основные причины торможения развития малого 
предпринимательства вУкраине:  
- неразработанность законодательства, как по вопросам развития малого предпринимательства, 
так и предпринимательства в целом; 
- высокие налоги, заставляют некоторых субъектов малого и среднего предпринимательства 
идти в теневую экономику; 
- недостаточная государственная финансово-кредитная и имущественная поддержка малых 
предприятий; 
- отсутствие действенного механизма реализации государственной политики по поддержке 
малого бизнеса; 
- несовершенство системы учета и статистической отчетности малых предприятий; 
- ограниченность информационного и консультативного обеспечения; 
- несовершенство системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
предпринимательской деятельности; 
- отсутствие стимулов для инвестиций; 
-психологическое неприятие позитивной роли предпринимателей в рыночных преобразованиях 
среди отдельных слоев населения. 
Основными направлениями дальнейшего развития малого предпринимательства в Украине в 
ближайшей перспективе являются: формирование надлежащей законодательной базы, 
благоприятной для развития малого бизнеса; совершенствование финансово-кредитной 
поддержки, обеспечение материально-технических и инновационных условий развития малых 
предприятий, информационное и кадровое обеспечение бизнеса, стимулирование 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
УДК 378 147: 378 663 
Плохенко Д.В., викладач вищої категорії, 
ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий коледж» 
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ АГРАРНИХ ВНЗ УКРАЇНИ 
 

Фундаментом глобального процесу інформатизації суспільства є інформатизація освіти, 
яка повинна випереджати інформатизацію інших напрямів суспільної діяльності, оскільки саме 
тут формуються соціальні, психологічні, загальнокультурні і професійні підвалини для 
інформатизації суспільства. Суспільство і освіта невіддільні. Р. С. Гуревич зазначає, що 
сьогодні перед вищою освітою стоїть задача якісної зміни всього інформаційного середовища 
вищої освіти, надання можливостей як для прискореного прогресивного розвитку кожної 
особистості, так і для зростання суспільного інтелекту [1:3-7]. 
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На думку І. В. Роберт, інформатизація освіти забезпечить перехід від ілюстративно-
пояснювальних методів навчання і механічного засвоєння фактологічних знань до опанування 
умінь самостійно отримувати нові знання, користуючись сучасними методами представлення 
інформації, засобами інформаційної взаємодії з об’єктами предметного середовища, створених 
на базі технологій мультимедіа, «віртуальної реальності», використовуючи можливості 
периферійного обладнання сучасних ЕОМ [2]. 

Освітня система нового покоління робить виклик традиційним формам і методам 
навчання. Відкривши для себе інформаційні технології, працюючи над проблемою штучного 
інтелекту філософськи і технічно, людство намагається «перекласти» частину відповідальності 
за власну освіту на інформаційні системи. Завдання полягає у тому, щоб хоча вчастково, 
підтримати і забезпечити освітній процес інформаційно-комунікаційними засобами. Одним із 
таких аспектів і є, власне, передавання знань, передавання оптимальної навчальної інформації, 
що розкриє студентові навчальну дисципліну. Але жодна інформаційна система не здатна 
забезпечити достатньо ефективний процес навчання без чітко визначеної методики передавання 
знань, умінь і навичок поряд із традиційною методикою навчання. Інформаційна система має 
стати суб’єктом керівництва процесом передавання знань, радником, помічником і виконавцем, 
реально допомагаючи педагогові і студентові. Реалізація можливостей сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій призводить до розширення спектра видів навчальної діяльності, 
удосконалення існуючих і виникнення нових організаційних форм і методів навчання, 
розширення і поглиблення предметної галузі знань в аграрних ВНЗ України, здійснюючи 
інтеграцію тем і знань з інших дисциплін. Це обумовлює необхідність вивчення критеріїв 
відбору змісту навчального матеріалу. Вони мають включати особливості інтенсифікації 
процесів інтелектуального розвитку і саморозвитку особистості, формувати у студентів уміння 
самостійно здобувати знання. 

Це система інформаційного забезпечення управління, яка дає можливість зробити 
висновки про стан об’єкта у будь-який момент і дати прогноз його розвитку [4 8-10]. Для того, 
щоб спрогнозувати інноваційну модель навчання, варто, передусім, здійснити збір первинної 
інформації. В  аграрній освіті спостерігається декілька напрямів здійснення 
моніторингу,найпоширеніші з них: 

- моніторинг якості освіти; 
- моніторинг одержання, збереження й опрацювання інформації; 
- професіографічний моніторинг; 
- моніторинг діяльності освітніх закладів тощо. 
Безумовно, моніторинг якості освіти – це один із найефективніших засобів одержання 

інформації про функціонування освітньої системи в усій її багатогранності. Систематичність 
збору, збереження і опрацювання інформації моніторингу – це важливий елемент швидкого 
реагування на зміни як внутрішнього, так і зовнішнього впливу на діяльність освітнього 
середовища.  

«Навчання протягом всього життя» стає дедалі актуальнішим явищем. Усі ми можемо 
спостерігати великий попит на зміну або корегування професії, що, в свою чергу, вимагає зміни 
форм і засобів навчання. 

Таким чином, інформатизація аграрної вищої освіти у подальшому своєму розвитку 
передбачає: 

1. Оперативне оновлення навчальної інформації у зв’язку з розвитком науки, техніки, 
культури. 

2. Освоєння адекватних науковому змісту навчання й індивідуальних особливостей 
студентів способів донесення інформації (теоретичної і графічної). 

3. Запровадження в навчальний процес моделюючих (моделюють певну реальність, 
відображають основні елементи і типи виробів) та імітаційних (представляють певний аспект 
реальності – «віртуальна реальність», для вивчення його структурних компонентів чи 
функціональних характеристик) програмних засобів. 
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4. Одержання оперативної інформації про індивідуальні особливості кожного студента, 
його нахили і можливості, що уможливлює диференційований підхід до організації 
навчального процесу. 

5. Одержання інформації про результативність педагогічного процесу з метою внесення 
необхідних корективів. 

Для інформаційного забезпечення педагогічного процесу кожен викладач і студент 
повинні мати доступ до практично необмеженого обсягу інформації та її аналітичної обробки, 
можливості для безпосереднього включення в інформаційну культуру суспільства. Проте, 
ефективність використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі залежить 
від успішного розв'язання завдань методичного характеру, пов’язаних з інформаційним змістом 
і способом використання автоматизованих систем навчання. Інформаційно-комунікаційні 
засоби навчання доцільно розглядати як програмно-методичні комплекси – інтерактивні 
комплекси, призначені для розв’язання конкретних завдань підготовки (лекційні, практичні 
заняття, самопідготовка тощо), – спрямовані на підвищення її ефективності.  

О. В. Слободянюк вказує, що однією із форм реалізації відкритої освіти у навчанні є 
дистанційне навчання, яке дає можливість здійснення навчального процесу за умови 
територіальної віддаленості його учасників і засобів навчання, а також забезпечення 
індивідуалізованої взаємодії між собою [6: 491-495]. 

Так, з цим неможливо не погодитися, адже дистанційне навчання – це найближчий 
перспективний розвиток навчання, і запропонований інтерактивний комплекс є кроком 
переходу до дистанційної  аграрної освіти – це найближча перспектива удосконалення 
підготовки. 

Втім Т. Р. Брига [7], Ю. І. Колісник-Гуменюк [8], М. І. Кусій [9] пропонують 
впроваджувати у навчальний процес інтерактивні методи навчання на основі використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, які сприятимуть підвищенню якості професійної 
підготовки. Ці методи навчання розглядаються як ефективний інструмент підвищення 
професійної майстерності педагогічних працівників і відповідного підвищення якості 
підготовки фахівців. 

Безумовно інтерактивне навчання суттєво сприяє підвищенню якості фахової підготовки 
фахівців, ділової активності та самостійності майбутніх фахівців аграрного спрямування, 
відкриває можливості для формування навичок здійснення самопідготовки протягом усього 
життя відповідно до ринкових вимог. І воно є складовою інформаційно-комунікаційної 
технології навчання. 

Віртуальний методичний кабінет – це не просто ще одна інноваційна форма методичної 
роботи; це багатоаспектне інформаційно-освітнє середовище, орієнтоване на створення 
необхідних умов як для викладачів, так і для студентів в одержанні знань, умінь і навичок. При 
цьому важливою інновацією є використання розподіленого інформаційного ресурсу освітнього 
призначення, яке визначає тенденції розвитку відкритої освіти – дистанційне навчання 
графічних знань, умінь і навичок. 

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що інформаційні технології навчання, 
котрі останнім часом все більше впроваджуються у навчальний процес аграрних ВНЗ, є 
результатом всезагального процесу інформатизації суспільства, зокрема такої його соціальної 
галузі, як освіта. Можна передбачити розширення видів інформаційних технологій, враховуючи 
появу нових засобів інформатизації, які постійно оновлюються, удосконалюються. 

І як наслідок, в ідеалі, кожна людина в процесі її формування повинна отримати базову, 
загальну і професійну, вищу освіту, яка за змістом і якістю, дала б їй можливість повноцінно 
функціонувати у всіх сферах життєдіяльності. Людина має стати: особистістю – формувати і 
мати світові цінності, ідеали і принципи; громадянином – мати можливості втілювати в життя 
свої ідеали і цінності, брати участь у житті держави; соціальним індивідом – брати участь у 
суспільному виробництві продуктів праці, керувати процесом їх виготовлення тощо; 
споживачем – самостійно обирати продукцію та послуги відповідно до своєї частки у 
загальносуспільному продукті. 



  

 

 
66

 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Гуревич Р. С. Інформаційні технології навчання як наслідок інформатизації освітньої галузі у 
педагогічних 
ВНЗ / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 
підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2009. – Вип. 22. – С. 3–7. 
2. Роберт И. В. Перспективные направления развития процесса информатизации образования 
[Електронний ресурс] / И. В. Роберт. – Режим доступу : http://www.ito.su/1995/c/robert.html. 
3. Компанія АСКОН [Електронний ресурс] : офіційний сайт. – Режим доступу : http://ascon.ru/. 
4. Ярощук Л. Г. Моніторинг якості освіти в контексті педагогічної інноватики / Л. Г. Ярощук // 
Імідж сучасного педагога : [науково-практичний освітньо-популярний журнал]. – Полтава : 
ТОВ "АСМІ", 2010. – № 5 (104). – С. 8–10. 
5. Величко Н. О. Методологічні аспекти здійснення маркетингового дослідження в системі 
професійно-технічної освіти / Н. О. Величко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні 
методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : [зб. наук. 
праць]. – Вінниця, 2010. – Вип. 24. – С. 96–101. 
 
УДК 37.02:378 
Балаж Н.Й., кандидат економічних наук,ВП НУБіП України  
«Мукачівський аграрний коледж», директор 
 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ  

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 
 

Сучасні процеси європейської інтеграції охоплюють все більше сфер суспільного життя, у 
тому числі й освіту. Болонський процес з його орієнтацією на самоосвіту висуває  високі 
вимоги до особистості студента, його ставлення до наукової роботи. Вагомість наукової 
діяльності студентів та ефективність їхніх наукових досліджень поряд з навчанням 
акцентується багатьма науковцями. Зокрема, якість професійної підготовки майбутнього 
вчителя зумовлюється кваліфікованою організацією наукової підготовки майбутніх учителів. 
Науково-дослідна діяльність як провідний компонент наукової роботи студентів виступає 
суттєвою складовою процесу самовдосконалення фахівця, його  особистісного і професійного 
зростання. 

В умовах сьогодення майбутні вчителі відчувають потребу в систематичному підвищенні 
й поглибленні знань, в оволодінні останніми досягненнями науки та техніки, у здатності 
швидко й ефективно засвоювати інформацію, що  постійно оновлюється, переробляти й творчо 
застосовувати її в навчально-пізнавальній, науково-дослідній і професійній діяльності. Одним 
із основних шляхів вирішення цих завдань є вибір студентами стратегії неперервної освіти 
впродовж навчання на основі самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення. 

Професія викладача, призначення якої – виховувати підростаюче покоління, – вимагає від 
людини бути громадянсько-зрілою особистістю, якій мають бути притаманні ідейно-моральні 
якості, вона має усвідомлювати свої  права, обов’язки, відповідальність перед державою, 
суспільством, самим собою, а також володіти сформованою професійною компетентністю, щоб 
відповідати тенденціям розвитку українського суспільства. 

На думку багатьох вчених, основними проблемами, з якими зустрічатимуться педагоги у 
цьому тисячолітті, є:  

- постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів;  
- самостійна постановка і вирішення творчих і дослідницьких завдань; 
- ускладнення проблем виховання; 
- безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання і виховання, новими 

досягненнями вітчизняного і зарубіжного досвіду; 

http://www.ito.su/1995/c/robert.html
http://ascon.ru/
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- розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, 
практичних умінь і навичок із таких суміжних з педагогікою наук, як філософія, психологія, 
медицина, релігієзнавство, економіка, правознавство, кібернетика та ін.; 

- робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання 
інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.  

Усе це може здійснювати лише викладач з високою професійною компетентністю, 
розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, 
духовно-морального потенціалу, здатний до безперервної освіти [1, с. 20]. 

Компетентність (від лат. competens – належний, відповідний) – сукупність знань і вмінь, 
необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки 
професійної діяльності, використовувати інформацію [3]. Тобто, кваліфікований робітник 
профілю повинен мати необхідну спеціальну теоретичну і практичну підготовку, 
використовувати прийоми і методи, що відповідають його кваліфікації та особистим 
можливостям. 

В енциклопедії професійної освіти за ред. С.Я. Батишева дається таке визначення 
професійної компетентності (лат. profession – офіційно назване заняття – від profession – 
займатись своєю справою; лат. compete – добиватися, відповідати, підходити): інтегральна 
характеристика ділових чи особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, 
досвід, достатні для здійснення мети даного виду діяльності, а також його моральну позицію. А 
критерієм професійної компетентності є суспільне значення результатів праці фахівця, його 
пріоритет у певній галузі знань (діяльності) [4]. 

Професійну компетентність необхідно розглядати в процесуально-динамічному аспекті: 
вона виявляється через діяльність і має діалектичний характер та охоплює всі сфери 
особистості; вона є також провідною метою, до реалізації якої має прагнути фахівець у процесі 
свого професійного розвитку та становлення. 

Найбільш дослідженою є професійна компетентність педагогічного працівника [2]. Багато 
наукових досліджень присвячено професіональній компетентності вчителя, професіоналізм 
учителя має включати культуру та компетентність та значно залежить від рівня розвиненості, 
освіченості, цілісності особистості, яка спрямована на розкриття як власних, так і дитячих 
життєвих функцій.  

Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості учителя, 
які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу. Для 
цього потрібно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності. 

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх педагогів відіграє участь 
студентів в організованій і систематичній науково-дослідній діяльності. 

Науково-дослідна діяльність студентів є одним із найважливіших засобів підвищення 
якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в 
практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу; виступає  
складовою професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики 
дослідження, а також озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження 
певних наукових проблем. 

Від початку перебування у вищому навчальному закладі кожен студент має брати участь 
у наукових пошуках, планових дослідженнях своїх викладачів, упровадженні на практиці 
досягнень науки. Наукова творчість студентів стала традиційним засобом розвитку майбутніх 
спеціалістів. 

Досвід свідчить, що розвиток наукових досліджень безпосередньо впливає на якість 
навчального процесу, оскільки вони змінюють не лише вимоги до рівня знань студентів, а й сам 
процес навчання і його структуру у вищій школі, підвищуючи ступінь підготовленості 
майбутніх спеціалістів, їхній творчий практичний кругозір. 

Розвиток науки у вищій школі передбачає підвищення якості підготовки спеціалістів, 
здатних, у свою чергу, після закінчення навчання самостійно вирішувати серйозні наукові 
завдання, йти на одном рівні з передовими ідеями теорії та практики управління народним 
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господарством в умовах ринкової економіки. Тому саме у навчальному закладі важливо 
прищепити студентам смак до наукових досліджень, привчити їх уже на цьому етапі мислити 
самостійно [5, с. 51-53]. 

Завдання науково-дослідної діяльності студентів у ВНЗ полягає в розвитку в них умінь 
пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання навчально-виховних завдань під час 
роботи у школі, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на 
практиці. Завдяки участі у науковій діяльності студент оволодіває навичками роботи з 
різноманітними інформаційними джерелами, здобуває вміння організовувати наукові гуртки 
школярів та керувати їх діяльністю. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ 

ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

  
Важливим компонентом професійної діяльності викладачів є науково-дослідна діяльність, 

яка спрямовує їх творчий пошук на розробку нових  теоретичних концепцій, ефективних 
методик і освітніх технологій тощо. Впровадження результатів науково-дослідної діяльності 
викладачів у практику вищого навчального закладу дозволяє піднімати рівень професійної 
підготовки майбутніх фахівців на якісно новий рівень. Як відомо, в сучасних умовах 
функціонування вищої школи викладачі мають значні можливості для проведення науково-
дослідної роботи. Але для її грамотного проведення педагог повинен засвоїти необхідні для 
цього знання й вміння. Так, він має чітко усвідомити сутність і специфіку такої роботи, засвоїти 
вимоги до її організації, методи проведення педагогічних досліджень і т. ін. 

Як відомо з наукової літератури, наукове дослідження є специфічною формою системного 
й цілеспрямованого вивчення визначеного об’єкта, в якому використовуються наукові засоби та 
методи й яке завершується формуванням нового знання щодо цього об’єкта [1, с.17]. Поняття 
«експеримент» має латинське походження (від лат.expermentum), що у перекладі означає 
«проба», «досвід». Педагогічний експеримент – це науково поставлений дослід щодо 
цілеспрямованого перетворення педагогічного процесу чи іншого педагогічного явища у чітко 
визначених умовах. Педагогічний експеримент є одним із основних методів педагогічних 
досліджень. 



  

 

 
69

Зрозуміло, що обрані методи будь-якого наукового дослідження мають бути завжди 
адекватними об’єкту дослідження. Однак науковці (І.Підласий [2], Б.Тевлін [3] та ін.) 
звертають увагу на те, що в цьому плані педагогічні процеси як об’єкт дослідження мають свої 
специфічні особливості.  

По-перше, важливо відзначити неоднозначність протікання цих процесів. Дійсно, 
результати навчання й виховання молоді залежать від значної кількості факторів, які одночасно 
впливають на хід реалізації цих процесів. Іноді достатньо змінити деякі з них, щоб отримати 
принципово інші результати. Отже, схоластичний характер педагогічних процесів значно 
ускладнює їх вивчення й обмежує можливість використання деяких наукових методів 
дослідження, як широко використовуються в інших галузях наукового пізнання.  

По-друге, педагогічні процеси характеризуються своєю неповторністю. Педагог-
дослідник, на відміну від дослідника в галузі природничих наук, не може претендувати на 
багаторазове повторення умов  експерименту, в якому б зберігалися всі сутнісні параметри без 
змін. Він має справу з живими людьми, які майже в однакових умовах під впливом 
неочікуваних зовнішніх впливів можуть поводити себе зовсім по-різному. Тому під час 
формулювання своїх висновків педагог-дослідник має бути дуже коректним і усвідомлювати 
певну відносність отриманих результатів.  

По-третє, будь-яка експериментальна робота в галузі педагогіки має 
обов’язково відповідати провідним санітарно-медичним і етичним нормам. Головною 
заповіддю для педагога-дослідника, як і для лікаря, має бути така: «Не нашкодь!». Щоб 
частково компенсувати несталість педагогічних явищ, науковці пропонують досліднику 
багаторазово повторювати хід експерименту. І тільки на основі глибокого вивчення й аналізу 
отриманих даних він має моральне право формулювати в усередненій, узагальненій формі 
власні висновки щодо експериментальної роботи. 

На думку О.Онуфрієвої, для забезпечення високого теоретичного й методичного рівня 
науково-дослідної роботи викладачі також повинні засвоїти такі вміння:  

1) виявляти приховані  зв’язки й педагогічні закономірності; 
2) знаходити нове у психолого-педагогічних явищах;  
3)правильно вживати існуючі наукові поняття, користуватися загальноприйнятою 

термінологією, чітко описувати факти й явища;  
4) групувати споріднені фактори за їхніми суттєвими ознаками згідно із 

загальнонауковими правилами;  
5) проводити системний аналіз факторів і явищ;  
6) передбачати можливі зміни досліджуваних процесів, тенденцій розвитку [1, с.17].  
Досліднику також важливо чітко з’ясувати, якого типу та рівня  експеримент він 

збирається проводити, оскільки від цього значною мірою залежить його підготовка й 
організація. Так, науково-дослідний експеримент передбачає отримання дослідником нових 
наукових знань, підтвердження (чи заперечення) істинності певного положення чи 
ефективності методичного прийому тощо. Науково-практичний експеримент має на меті на 
основі вже отриманих викладачем чи групою педагогів знань з проблеми дослідження 
забезпечити їх практичне застосування. За рівнем значущості для науки педагогічний 
експеримент має такі рівні:  

1) експериментальна апробація нових підручників, навчальних моделей, нових 
інноваційних технологій, навчальних програм тощо, тобто передбачається внесення суттєвих 
змін в організацію й зміст педагогічного процесу;  

2) вдосконалення вже існуючих методів і методик навчання студентів, способів 
організації їх діяльності з традиційним змістом навчального матеріалу, тобто передбачається 
вдосконалення вже відомих методів і прийомів роботи.  

Вважаємо, що участь викладачів у науково-дослідній роботі є обов’язковою умовою для 
їх професійного зростання, підвищення ефективності і результативності їх педагогічної 
діяльності.  
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Проаналізовано доцільність використання поновлюваних джерел енергії в 

агропромисловому комплексі України в умовах енергетичної залежності від викопних джерел 
енергії та перспективи енергетичної стратегії держави до 2030 року. 

Біомаса, біопаливо, енергетична ефективність, альтернативна енергетика, 
поновлювальні джерела енергії. 

 
Постановка проблеми. Невпинний технічний прогрес вимагає від людей все більше 

ресурсів для задоволення швидко зростаючих проблем. Ми живемо в той час, коли енергія, а 
саме їх джерела, є чи не найпроблемнішим питанням для країн з розвиненою економікою, адже 
свій бюджет необхідно розраховувати згідно з цінами на нафту й газ. 

Все це в свою чергу призводить до міжнародних конфліктів, напруження світової 
економічної ситуації і несе значну загрозу людству через техногенні небезпеки. 

Існуючі тенденції щодо зростання світових цін на викопні енергетичні ресурси підняли 
актуальність проблеми забезпечення енергоресурсами та їх ефективного використання. Тому 
успішне реформування аграрного сектора економіки України потребує цілеспрямованої 
політики щодо широкого впровадження енергозаощаджуювальних технологій та організаційно-
технічних заходів, що підвищують ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. 
Активне використання біоенергетичних ресурсів може стати одним із головних рішень 
зміцнення енергетичної безпеки України та зберегти лідируючі позиції на світовому ринку як 
постачальника сільськогосподарської продукції. 

Аналіз останніх досліджень. У сучасних умовах біомаса є четвертим за використанням 
енергетичним ресурсом у світовому масштабі, який дає приблизно  2 млрд. тонн умовного 
палива енергії на рік, що становить близько 14 % від загального споживання первинних 
енергоносіїв у світі. Щороку на Землі утворюється близько 120 млрд. тонн сухої органічної 
речовини – біомаси [1]. 

Потенціал біомаси, який має Україна сьогодні для виробництва енергії, – близько 30 млн 
т умовного палива на рік. Використання цього потенціалу дозволить Україні до 2020 року 
замінити 6 млрд. м3/рік природного газу та знизити викиди парникових газів на 11 млн. т СО2-
екв./рік. Доля біомаси та відходів в загальному споживанні первинної енергії у 2030 році може 
скласти 10%, а на сьогодні це близько 1% [2]. 

Загальний щорічний обсяг споживання енергоресурсів в Україні складає близько 200 
млн. тонн умовного палива. При цьому за рахунок власних джерел забезпечується 45 %, а за 
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рахунок імпорту – 55 %. Одним із шляхів до зменшення залежності від імпорту енергоносіїв та 
покращення екології в Україні є розвиток біоенергетики [3]. 

Метою досліджень є визначення доцільності використання поновлювальних джерел 
енергії (біопалив) в умовах агропромислового комплексу України. 

Результати досліджень. Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 
використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – 
невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. 

Сучасна енергетика емітує значний обсяг викидів CO2, метану (CH4), оксидів сірки 
(SOx), оксидів азоту (NOx) і летких органічних сполук. 

Основними постачальниками CO2 в атмосферу Землі залишаються – Китай з 28% від 
загального об’єму викидів, США (16 %), ЄС (11 %) та Індія (7 %). Викиди вуглекислого газу за 
2012 рік сягнули рекордної позначки в 35,6 мільярди тонн, перевищивши рекорд 2010 року на 
2,2 мільярда тонн завдяки зростанню викидів в Індії та Китаї, за матеріалами журналу Nature 
Climate Change. 

Протягом 2012 р. в атмосферу України надійшло 6,8 млн.т забруднюючих речовин від 
стаціонарних та пересувних джерел забруднення. У сумарній кількості забруднюючих речовин 
викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили відповідно 894,9 
та 14,6 тис.т. Крім цих речовин, в атмосферу в 2012 р. стаціонарними та пересувними 
джерелами було викинуто 232,0 млн.т діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату. 

В Україні за минулий рік у розрахунку на 1 особу викинуто в атмосферу 150 кг 
забруднюючих речовин, 5,1 т діоксиду вуглецю, який відноситься до парникових газів, скинуто 
33 м3 

забруднених зворотних вод, утворено 9,9 т відходів, у тому числі 30,0 кг відходів І-ІІІ 
класів небезпеки.  

Близько 64% небезпечних речовин, що потрапили у повітря, припало на стаціонарні 
джерела забруднення промислових підприємств. Від них в атмосферу надійшло 4,3 млн.т 
забруднюючих речовин, що на 39,3 тис.т (на 0,9%) менше, ніж у 2011 році.  

 

 
Мал. 1. Структура викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних 

джерел забруднення у 2012 році 
Протягом 2012р. в Україні утворилося 450,7 млн.т відходів, що на 0,7% більше 

порівняно з 2011р., у т.ч. від економічної діяльності підприємств та організацій, які отримали 
дозволи на утворення відходів, – 442,7 млн.т (на 0,1% більше), у домогосподарствах – 8,0 млн.т 
(на 53,9% більше). Мінеральні відходи залишаються домінуючими у структурі утворення 
відходів за категоріями матеріалів – 73% від загального обсягу утворених відходів (мал. 2). 
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Мал. 2. Розподіл обсягу утворення відходів у 2012 році за категоріями матеріалів 
Порівняно з 2011р. збільшився загальний обсяг спалення відходів (на 15,3%), при цьому 

відбувся суттєвий приріст спалення відходів з метою отримання енергії (на 35,3%) та 
зменшення спалення відходів з метою їх теплової переробки (на 47,6%).  

Переважна більшість спалених відходів (понад 70%) – рослинні відходи від сільського 
та лісового господарства, відходи виробництва харчових продуктів, виробництва целюлози та 
паперу. 

 
Мал. 3. Розподіл обсягу спалення відходів у 2012 році за категоріями матеріалів 
У перерахуванні на суху масу утворення біологічних матеріалів у біосфері іде зі 

швидкістю близько 2,5×1011тонн на рік, при цьому щорічно хімічно зв'язується приблизно 1011 
т вуглецю, а споживана сонячна енергія складає 2×1021 Дж/рік (7×1013Вт). Чиста питома 
енергія, яку можна одержати при спалюванні, коливається від 10 МДж/кг (сира деревина) до 40 
МДж/кг (жири, нафтоподібні речовини) і 55 МДж/кг для метану. Теплота згоряння сухої 
біомаси, що є власне кажучи вуглеводом, складає близько 20 МДж/кг. 

При згорянні енергія біопалива розсіюється, але продукти згоряння можуть знову 
перетворюватися на біопаливо шляхом природних екологічних чи сільськогосподарських процесів. 
Таким чином, використання промислового біопалива, будучи добре ув'язаним із природними 
екологічними циклами, може не давати забруднень і забезпечувати безупинний процес одержання 
енергії. Подібні системи називаються агропромисловими. Схему планетарного кругообігу біомаси 
наведено на  мал. 4.  
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Мал. 4. Схема планетарного кругообігу біомаси 

 
Виходячи з вищенаведеного та з необхідності енергетичної і екологічної безпеки в 

Україні, згідно із новою енергетичною стратегією, до 2030 року планується використовувати 
лише 4% поновлюваної енергії. Натомість в ЄС у 2020 році поновлюваною має бути 
щонайменше 20% енергії. 

Нова стратегія розвитку енергетики, розроблена на період до 2030 року, полягає у 
зменшенні частки споживання газу і нафтопродуктів на електростанціях і пріоритетному 
розвитку вугільної та атомної енергетики. Важлива роль у цьому документі відведена розвитку 
гідроенергетики, використанню альтернативних джерел енергії та шахтного метану. 
Невід'ємною частиною нової концепції також є впровадження енергозберігаючих та 
ресурсозберігаючих технологій. Вважається, що застосування біоенергетичних установок з 
переробки відходів тваринництва дозволить істотно поліпшити екологічний стан поблизу 
великих тваринницьких комплексів, де зібрана величезна кількість непереробної біомаси. Крім 
того, можна розраховувати на одержання високоякісних органічних добрив і за рахунок 
виробництва біогазу забезпечити економію традиційного палива. 

Особливо актуальним є вивчення можливостей застосування в сільському господарстві 
та й АПК в цілому нетрадиційних і альтернативних джерел енергії, оскільки такі джерела 
наявки в Україні, а їх використання  поки що мінімальне. 

Сільське господарство є однією з найважливіших галузей матеріального виробництва, в 
якій, за попередніми розрахунками, у 2012р. було створено 7,9% валової доданої вартості усіх 
галузей економіки (за 2011р. – 8,5%), а обсяг сільськогосподарського виробництва становив 
258,3 млрд.грн. (у фактичних цінах). 

Промислове використання енергії біомаси в сільськогосподарському виробництві може 
бути дуже значним. Застосування біопалива у вигляді дров, гною та бадилля рослин має 
першочергове значення в домашньому господарстві приблизно 50% населення планети. Але 
для того щоб розглядати біомасу як поновлюване джерело енергії, необхідно забезпечити її 
виробництво принаймні на одному рівні зі споживанням. Для людства страшне те, що в даний 
час витрата деревного палива значно випереджає його відтворення. 

Слід зазначити, що Україна має науково-технічний потенціал і необхідну вітчизняну 
виробничо-технічну базу для налагодження усього технологічного циклу промислового 
виробництва складових обладнання для використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). 
Але потрібен час щоб підготувати їх виробництво на українських заводах.  

Вже сьогодні можна скоротити споживання природного газу, яке являється актуальною 
проблемою енергетики України, за рахунок заміщення традиційного палива енергією відходів 
сільськогосподарського виробництва та звалищ, яка є одним з перспективних відновлюваних 
джерел енергії в країні. 

Україна має значний потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії – близько 31 
млн. т у.п./рік. Основними складовими потенціалу є відходи сільського господарства, деревини 
і, в перспективі, енергетичні культури. Реалізація цього потенціалу на першому етапі до 2020 
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року може призвести до заміщення 7 млн. т у.п./рік викопних палив (що еквівалентно обсягу 6 
млрд. м3/рік природного газу) та зниження викидів парникових газів на 11 млн. т СО2-екв./рік. 

Так деревина і рослинні сільськогосподарські рештки відрізняються високою 
екологічністю, оскільки містять мало сірки. При цьому вартість отриманої енергії від їхнього 
спалювання значно нижча, ніж при спалюванні природного газу (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Вартісні показники біомаси для енергетичного використання України 
 

Вид біомаси Щільність, кг/м3 Вартість, грн. 
Теплота 
згорання, 
МДж/кг 

Вартість 1 ГДЖ 
тепла, грн. 

Тирса 225 10 грн/м3 17 2,6 
Деревна тріска 
із відходів 200 60 грн/м3 17 18 

Енергетична 
верба - 400 грн/м3 17 24 

Дрова соснові 520 200 грн/м3 17 23 
Дрова дубові 690 320 грн/м3 17 27 
Деревні паливні 
гранули 600 1200 грн/т 17 71 

Солома 
ворохом 35 60 грн/т 14,5 4,14 

Солома в тюках 100 180 грн/т 14,5 12,4 
Солома в 
брикетах 400 900 грн/т 14,5 62 

Лушпиння 
соняшника 110-120 6 грн/т 15,4 0,4 

Паливні 
гранули із 
соняшникового 
лушпиння 

600 1200 грн/т 15,4 78 

 
В агропромисловому секторі України щороку використовується близько 1,9 млн. тонн 

дизельного палива і 620 тис. тонн бензину, котрі виробляються переважно із імпортованої 
нафти. Замінником нафтового дизельного палива можуть бути  рослинна олія та біодизель. 

Для заміни пічних викопних палив у сільському господарстві, які використовуються для 
отримання теплової енергії в різних стаціонарних процесах, можуть використовуватись біогаз, 
паливні брикети і гранули з рослинної біомаси, технічний гліцерин. Пелети - це спресовані 
відходи лісової промисловості й сільського господарства: кора, тирса, стружки, лушпиння, 
опале листя, макуха, шишки. Враховуючи те, що на виробництво пелет йде відновлювальна 
сировина, варто серйозно задуматися про потенційні переваги цього джерела енергії. Адже 
собівартість енергії, виробленої при згоранні пелет, в півтора рази менша, ніж від газу, і в три 
рази менша, ніж при згорянні дизельного палива. 

Україна вважається зоною, придатною для активного розвитку біогазових технологій. За 
підрахунками фахівців науково-технічного центру „Біомаса”, у країні щорічно утворюється 52 
млн. тонн гною, з якого можна отримати 2207 млн. м3 біогазу. Його енергетичний потенціал 
дорівнює 1,59 млн. тонн умовного палива. 

Реальним замінником бензину може бути біоетанол, сировини для виробництва якого в 
Україні вдосталь: зерно і меляса. Але на ефективність виробництва моторних біопалив значною 
мірою впливає собівартість сировини та комплексне використання продуктів її переробки, і в 
значній мірі може перевищувати вартість мінерального моторного палива. Додає вартості 
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альтернативним паливам, отриманим з біомаси, їхнє перевезення в зв’язку із високими 
транспортними затратами. 

Поряд з цим потреби в джерелах енергії будуть тільки зростати і для забезпечення 
зростаючих потреб в паливно-енергетичних ресурсах до 2030 року, згідно з стратегією 
розвитку енергетики України, планується здійснити за умов: 

• зменшення енергоємності ВВП та збільшення рівня енергозабезпеченості країни; 
• збільшення власного видобутку вугілля, нафти, газу та урану; 
• виробництва електричної енергії на атомних електростанціях на власному ядерному 

паливі; 
• збільшення експорту нафтопродуктів за рахунок збільшення обсягів переробки нафти; 
• реалізації програм енергозбереження в галузях економіки і в соціальній сфері; 
• збільшення використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії; 
• зменшення рівня енергетичної залежності країни від зовнішніх поставок палива та 

збільшення обсягів споживання власних енергетичних продуктів. 
На превиликий жаль, роль нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії в зміцненні 

паливно-енергетичного комплексу держави відведено на останнє місце. Це наводить на думку, 
що і в майбутньому даний сектор енергетики України розвиватиметься незначними темпами в 
порівнянні з країнами членами ЄС. Але будемо сподіватися на зміну політики держави щодо 
поновлювальних джерел енергії, яка дасть «зелене» світло для їхнього  розвитку. 

Висновки. В Україні необхідно якнайшвидше провести структурну перебудову її 
промислового комплексу з метою оптимізації енергоспоживання та одночасної мінімізації 
імпорту енергоносіїв. 

Відновлювана енергетика може бути самодостатньою в плані компенсаційних 
потужностей ВДЕ в енергетичній системі. 

В Україні є достатньо розвинена науково-технічна та промислова база за всіма 
основними напрямами відновлюваної енергетики, що, при забезпеченні відповідної державної 
підтримки, дозволить створити нову екологічно безпечну енергетичну галузь в країні. 

Використання ВДЕ в агропромисловому комплексі України дозволить зберегти 
лідируючі позиції на світовому ринку сільськогосподарських товарів, знизити енергоємність 
продукції і енергозалежність від викопних палив та дозволить виробляти екологічно чисту 
продукцію. 
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Биомасса, биотопливо, энергетическая эффективность, альтернативная 
энергетика, возобновляемые источники энергии. 

 
Analyzed the feasibility of renewable energy in agriculture in Ukraine's energy dependence on 

fossil energy sources and prospects of the state's energy strategy up to 2030. 
Biomass, biofuels, energy efficiency, alternative energy, renewable energy sources. 

 

УДК 631.811.98:631.589:582.711.711 
 
Тасаж Р.М., ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів» 
завідувач відділенням екології, лісового і садово-паркового господарства  
Клеща В.М. студентка 4-го курсу спеціальності «Зелене будівництво і садово-паркове 
господарство» 
 

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ УКОРІНЕННЯ І СКЛАДУ СУБСТРАТУ 
НА ВКОРІНЕННЯ СПІРЕЇ БУМАЛЬДА. 

В умовах відкритого грунту розсадника декоративних культур коледжу були проведені 
дослідження щодо впливу стимуляторів росту на укорінення живців спіреї Бумальда.  На 
виділеній площі ми обладнали парник, який має бетонні стіни. Дно парнику було викладено 
листами шиферу, що забезпечувало в подальшому водовідвід.  

Дослідження проводились протягом 2012-2013 років і мало таку схему, яка б дозволяла 
отримати результати щодо впливу стимуляторів росту та субстрату на живці, що 
укорінювались окремо.  Заготовлені живці були зв’язані мотузкою по 20 штук в пучку і 
оброблені 5-ма стимуляторами росту та коренеутворення (гетероауксин, емістим, корневін 
розчин, корневін пудра, контроль вода). Загальна кількість живців, які приймали участь у 
дослідженні, становила 200 штук. 

На кожен субстрат були висаджені живці оброблені стимуляторами росту та 
коренеутворення, в цілому на кожний варіант грунтосуміші припадало по 100 штук 
піддослідних живців. 

Надалі висаджені рослини замірювали за приростом і оцінювали за станом через кожні 
два тижні. Результати записували в чорнові таблиці, а в камеральних умовах обраховували 
результати, складали за ними графіки росту та розвитку вкорінених живців. 

Навесні 2013 року настав час для того, щоб вибрати живці з парника і пересаджувати їх у 
контейнери наповнені субстратами. У процесі вибирання вкорінених живців з парника 
проводився замір їхнього коріння. Надалі ці заміри були обчислені, а отримані результати 
опрацьовані і подані на малюнках 1 і 2. 
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Мал.1. Приріст коріння живців спіреї Бумальда обробленого різними стимуляторами 
коренеутворення та висаджених на різних субстратах 
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Мал. 2 Порівняння середнього приросту живців, оброблених однаковими стимуляторами 
і висаджених на різні субстрати 

Одразу хочеться звернути увагу на процес коренеутворення живців, оброблених 
емістимом на обох субстратах. За результатами приросту надземної частини живця варіант за 
участю емістиму  і на торфі і на піску був одним з найкращих, але після вибирання живців і 
вимірювання кореневої системи виявилось, що даний варіант утворював коріння найгірше. 
Пояснення цьому може бути наступним: стимулятор росту стимулював ріст надземної частини 
живців, і вся енергія росту рослин пішла на утворення нових пагонів, а процес коренеутворення 
не відбувався. Також на емістимі спостерігався найчисельніший відпад, це видно з малюнка 3. 
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Мал. 3. Відпад живців за період укорінення, шт. 
 Після отримання таких результатів можна говорити про те, що емістим непридатний для 

живцювання спіреї Бумальда. 
Важливий результат був отриманий у живців, оброблених ростовою пудрою корневіну.  

За приростом пагонів на варіантах за участю корневіну у вигляді пудри був зафіксований 
найгірший результат, але на момент вибирання живців виявилось, що живці, оброблені пудрою 
на обох субстратах утворили непогану кореневу систему. Аналізуючи відпад слід зазначити що 
він на цих варіантах найменший, а саме на торфі з піском загинув один живець оброблений 
пудрою, на чистому піску – 3. 

Корневін також у вигляді розчину на субстраті торф + пісок дає дуже гарний результат 
укорінення, але на чистому піску результат набагато гірше. Те саме простежується і у живців 
спіреї оброблених гетероауксином, хоча розбіжності між результатами, отриманими на піску і 
на торфі з піском, не такі великі. 

Зазначимо також той факт, що на субстраті, складовою якого є чистий пісок, найкраще 
укорінились живці, оброблені чистою дистильованою водою, тобто контроль. 

Процес коренеутворення у живців залежить від багатьох чинників, а саме: сезону та місця 
взяття вихідного матеріалу, способу заготівлі та обробки живців, складу субстрату, 
мікроклімату, в якому проходить процес коренеутворення, догляду за висадженими живцями та 
біологічних особливостей виду, який розмножується живцюванням [1, с.78]. 

Промисловістю в останні роки виготовляється дуже багато ростових речовин, які 
використовуються в практичній діяльності для покращення коренеутворення у живців дерев і 
кущів. У цьому контексті надзвичайно актуальною є перевірка ефективності різних 
стимуляторів росту та коренеутворення для окремих деревних порід в конкретних умовах та на 
різних субстратах. 

Результати вивчення впливу субстратів на укорінення спіреї Бумальда показав що живці 
укорінюються на різних субстратах неоднаково, і кращим субстратом для коренеутворення 
досліджуваного виду є пісок з торфом у співвідношенні 1:1, процес укорінення на чистому 
піску проходить гірше. Це може бути обумовлено тим, що субстрат до складу якого входить 
торф більш збагачений поживними речовинами. 

Живці оброблені різними стимуляторами росту та коренеутворення, розвиваються і дають 
приріст у процесі укорінення неоднаково, але слід відзначити, що гарний стан живців і високий 
середній приріст упродовж часу укорінення не є запорукою отримання потужної кореневої 
системи [2, с.34]. Так, живці, оброблені емістимом протягом періоду укорінення, давали 
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найкращій середній приріст порівняно з живцями, обробленими іншими ростовими 
речовинами, але після вибирання їх з парника виявилось, що вони майже не утворювали 
коріння. Це можна пояснити тим, що емістим стимулював ріст надземної частини живця, а в 
той час енергії росту не вистачало на утворення кореневої системи. Без сумнівів можна сказати, 
що цей стимулятор росту небажано використовувати при розмноженні спіреї Бумальда 
живцюванням.  

Отже, стимулятори росту прискорюють процес укорінення живців, але треба дуже уважно 
відноситись до добору ростових речовин для певних видів дерев і кущів. Також значну увагу 
слід приділяти визначенню концентрації розчинів і експозиції витримки в них живців. При 
збільшенні чи зменшенні концентрації та часу обробки живців стимуляторами росту можна 
отримати результат зворотній від очікуваного. 
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і природних ресурсів» 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ВОДНИХ ОБЄКТІВ 
 

Антропогенний прес на гідросферу спричиняє глибокі зміни у структурно-функціональній 
організації водних екосистем. При цьому порушуються життєві цикли гідробіонтів, процеси 
їхньої життєдіяльності й відтворення, біологічні зв’язки, функціонування угрупувань, кругообіг 
речовин, біопродуційні і самоочисні процеси, що врешті-решт призводить до втрати водойм як 
джерела питної та іригаційної води, а також продовольчих ресурсів. 

Моніторинг водних об’єктів – це система спостережень, кількісної оцінки та прогнозу 
стану водних об’єктів з метою організації оптимального управління якістю води та 
біопродуктивністю. 

З метою підвищення ефективності робіт зі збереження й покращення стану 
навколишнього середовища і забезпечення екологічної безпеки уряд України Постановою КМУ 
від 30.03.98 р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу 
довкілля» визначив порядок організації моніторингу природного середовища в Україні. 
Державний моніторинг водних об’єктів (ДМВО) здійснюється також у відповідності до 
положень Водного кодексу України та постанови КМУ від 20.07.96 р. № 815 «Про 
затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод». 

Державний моніторинг водних об’єктів включає регулярне спостереження за станом 
водних об’єктів, кількісними і якісними показниками якості води і донних відкладів, створення 
і ведення банків даних, оцінка і прогнозування змін стану водних об’єктів, кількісних і якісних 
показників поверхневих і ґрунтових вод.  
Державний моніторинг водних об’єктів (ДМВО) є складовою частиною системи 

державного моніторингу довкілля і включає такі блоки: моніторинг вод морів; моніторинг 
водних об’єктів суші; моніторингу водогосподарчих систем і споруд [3, с. 111]. 
Сучасний рівень забруднення поверхневих (континентальних) вод  визначається 

комплексом антропогенних факторів-впливів, які розподіляють на органічні нетоксичні 
забруднення (сапробізація), органічні і мінеральні токсичні забруднення (токсифікація), 
мінеральні речовини, які стимулюють ріст водоростей - переважно сполуки фосфору та азоту 
(евтрофікація), кислі дощі (ацидифікація), радіонукліди (нуклідизація). 
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Основним і найнебезпечнішим антропогенним впливом на водне середовище є хімічне 
забруднення внаслідок попадання у водойми забруднень з природних джерел, промислових 
стічних вод, осідання на водну поверхню повітряних викидів промисловості, надходження 
отрутохімікатів з сільськогосподарських територій.  

Одним з найбільш поширених антропогенних впливів на екосистеми озер і водосховищ є 
процес евтрофікації, при якому прискорюється процес їх старіння. До цього процесу 
призводить збільшення біогенних та органічних речовин, що попадають у водоймища при 
змиві з затоплених земель добрив та комунальними стоками. При цьому відбувається швидке 
перетворення внесених речовин у нітрати, які самі по собі дуже небезпечні для населення, а при 
потрапля  до водоймища прискорюють процеси евтрофікації [2, с.68]. 

Найбільшу потенційну небезпеку для морського середовища мають нафта та її продукти, 
важкі метали (ртуть, свинець, кадмій, мідь, цинк) та хлорвуглеводні. Наприклад, вміст 
нафтопродуктів в Тихому океані сягає 200-300 млрд. т, на значних площах океану 
спостерігається нафтова плівка або нафтові грудочки. 

Спостереження й контроль за рівнем забруднення поверхневих і морських вод 
здійснюється за фізичними, хімічними та гідробіологічними показниками. Пункти 
спостереження, як правило, суміщаються з гідрологічними постами і ділянками, забезпеченими 
гідрологічними розрахунками.  

Усі пункти спостережень за рівнем забруднень вод суші розподіляють на чотири категорії 
за частотою та детальністю програм спостережень.  

Пункти першої категорії розміщені в місцях скидання промислових або міських стічних 
вод, а також в місцях нерестилищ цінних риб. На пунктах першої категорії спостереження 
проводять один раз в декілька днів за розширеною програмою. 

Пункти другої категорії - в районах промислових міст та інших зонах, які підлягають 
суттєвим впливам. На пунктах другої категорії спостереження проводять один раз в місяць 
також за розширеною програмою.  

Пункти третьої категорії відносяться до підсистеми моніторингу регіонального рівня. 
Спостереження на них проводять щомісяця за скороченою програмою, а повна програма 
поєднується з основними гідрологічними фазами . 

Пункти четвертої категорії відносять до системи фонового моніторингу. Спостереження 
проводять один раз в сезон за програмою гідрологічних спостережень. У завдання цих станцій 
входить спостереження за фоновими рівнями забруднень, їх сезонною та річною мінливістю [1, 
с.113]. 

Важливим є впровадження в системі контролю за рівнем забруднення води 
гідробіологічних методів - результати таких аналізів вказують безпосередньо на стан 
екосистеми водоймищ. Основу гідробіологічного контролю складають спостереження за 
такими елементами водних екосистем, як зообентос, зоопланктон, фітопланктон, макрофіти.  
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
Історія людства нерозривно пов'язана з історією природи. На сучасному етапі питання 

традиційної взаємодії її з людиною переросли в глобальну екологічну проблему. Якщо люди в 



  

 

 
81

найближчому майбутньому не навчаться дбайливо ставитися до природи вони знищать себе. А 
для цього треба виховувати екологічну культуру й відповідальність. І починати екологічне 
виховання треба з молодшого шкільного віку, тому що в цей час отримані знання можуть 
надалі перетворитися в міцні переконання.  

Екологічне виховання - складова частина морального виховання. Тому під екологічним 
вихованням треба розуміти єдність екологічної свідомості й поведінки, гармонійної з 
природою. На формування екологічної свідомості впливають екологічні знання й переконання.  

Визначаючи сутність екологічного виховання можна виділити, по-перше, особливості 
цього процесу:  
а) формування екологічних уявлень; б) розвиток екологічної свідомості й почуттів; в) 
формування переконань у необхідності екологічної діяльності;  г) вироблення навичок і звичок 
поведінки на природі; д) подолання в характері студентів споживчого відношення до природи: 
тривалість;  складність; стрибкуватість; активність;  
по-друге: величезне значення психологічного аспекту, що містить у собі:  
а) розвиток екологічної свідомості; б) формування відповідних потреб, мотивів і установок 
особистості; в) вироблення моральних, естетичних почуттів, навичок і звичок; г) виховання 
стійкої волі; д) формування значущих цілей екологічної діяльності [3, с. 46]. 

Мета екологічного виховання - формування відповідального ставлення до навколишнього 
середовища, що будується на базі екологічної свідомості. Це означає дотримання моральних і 
правових принципів природокористування і пропаганду ідей їх оптимізації, активну діяльність 
з вивчення й охорони природи своєї місцевості.  

Відповідальне відношення до природи - складна характеристика особистості. Вона 
означає розуміння законів природи, що визначають життя людини, виявляється в дотриманні 
моральних і правових принципів природокористування, в активній творчій діяльності з 
вивчення й охорони середовища, пропаганді ідей правильного природокористування, у 
боротьбі з усім, що згубно відбивається на навколишньому середовищі.  

Умовою такого навчання й виховання виступає організація взаємозалежної наукової, 
моральної, правової, естетичної та практичної діяльності учнів, спрямованої на вивчення і 
поліпшення відносин між природою та людиною [1, с.102]. 

Критерієм сформованості відповідального відношення до навколишнього середовища є 
моральна турбота про майбутні покоління.  

Мета екологічного виховання досягається через вирішення в єдності наступних задач:  
освітніх - формування системи знань про екологічні проблеми сучасності й шляхи їхнього 

подолання;  
виховних - формування мотивів, потреб і звичок екологічно доцільного поводження і 

діяльності, здорового способу життя;  
розвиваючих - розвиток системи інтелектуальних і практичних умінь з вивчення, оцінки 

стану і поліпшення навколишнього середовища своєї місцевості; розвиток прагнення до 
активної діяльності з охорони навколишнього середовища:  

- інтелектуального (здатності до аналізу екологічних ситуацій);  
- емоційного (відношення до природи як до універсальної цінності);  
- морального (волі і наполегливості, відповідальності).  
Зміст екологічного виховання містить у собі систему норм, що базуються на ціннісних 

орієнтаціях. Система цінностей виходить з розуміння унікальності і самоцінності природи. При 
цьому людина розглядається як частина природи, а при характеристиці природи 
підкреслюється її багатобічна цінність для людини.  

Зміст екологічного виховання засвоюється студентами через різні види іхньої діяльності. 
Кожна з форм організації навчального процесу стимулює різні види пізнавальної діяльності 
студентів:  

 - самостійна робота з різними джерелами інформації дозволяє накопичити фактичний 
матеріал, розкрити сутність проблеми;  
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- гра формує досвід прийняття доцільних рішень, творчі здібності, дозволяє зробити 
реальний внесек у вивчення: і збереження місцевих екосистем, пропаганду цінних ідей.  

Перша найважливіша умова - екологічне виховання студентів повинне проводитись в 
системі, з використанням місцевого краєзнавчого матеріалу, з урахуванням наступності, 
поступового ускладнення і поглиблення окремих елементів.  

Друга неодмінна умова - активне залучення студентів у посильні для них практичні 
справи з охорони місцевих природних ресурсів [2, с. 76]. 

Таких справ дуже багато:  
- внутрішнє й зовнішнє озеленення навчального закладу, скверу;  
- догляд за квітниками;  
- шефство над лісовими ділянками там, де ліс знаходиться близько від навчального  
закладу;  
- збір плодів і насінь лугових і деревинно-чагарникових рослин;  
- охорона і підгодівля птахів;  
- шефство над пам'ятниками природи в ході вивчення рідного краю тощо. 
Екологічна освіта і виховання – одне із актуальних завдань сьогодення і шляхи його 

вирішення слід шукати негайно. Настав час, коли природа потребує термінової охорони. 
Людина повинна стати її захисником. Аналіз літератури переконав нас у тому, що проблема 
екологічного виховання не є новою в історії людства. Її коріння можна простежити на будь-
якому етапі розвитку людської цивілізації. Ця проблема турбує людство уже протягом багатьох 
віків. Вирішити її намагались педагоги й мислителі різних поколінь. Сама ж екологічна 
культура є явищем історичним, плинним і змінним у вирі життя. Таким чином, виховання, 
засноване на розкритті конкретних екологічних зв'язків, допоможе студентам засвоювати 
правила та норми поведінки в природі, що будуть усвідомленими й осмисленими 
переконаннями кожного студента.  
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ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
 

Атмосфера - одна з найважливіших складових частин біосфери. Вона надійно захищає 
живі організми від космічного й ультрафіолетового випромінювання, визначає загальний 
тепловий режим поверхні Землі, впливає на кліматичні умови, а через них на режим річок, 
грунтово- рослинний покрив та процеси формування рельєфу. 

Наявність атмосфери - одна з найголовніших умов життя на планеті. Без їжі людина 
може обходитися місяць, без води - тиждень, а без повітря не проживе навіть кількох хвилин. 
Атмосфера - це газова оболонка, що оточує Землю. Основні компоненти атмосфери: азот 
(78,084%), аргон (0,934%, кисень (20, 946). Важливу роль відіграють малі домішки: 
вуглекислий газ, метан тощо. Атмосфера складається з таких шарів: тропосфера (до висоти 18 
км), стратосфера (до 50 км), мезосфера (до 80 км), екзосфера (1900 км), геокорона (умовно до 
20 тис. км). Основна маса повітря (90%) зосереджена в нижньому шарі - тропосфері[3, с.73]. 

Забруднення атмосферного повітря - це будь-яка зміна складу й властивостей повітря,що 
негативно впливає на здоров’я людей і тварин,стан рослинного покриву та екосистеми. 
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Забруднення атмосфери може бути природним і штучним. До природних забруднювачів 
повітря належать вулканічна діяльність,вивітрювання гірських порід,вітрова ерозія,пилок 
квіткових рослин,дим від лісових і степових пожеж. 

Штучне забруднення пов’язане із викидами різних забруднюючих речовин у процесі 
діяльності людини. За агрегатним складом шкідливі речовини потрапляють до атмосфери 
поділяються на газоподібні (діоксид сульфуру SO2, діоксид карбону CО2, озон O3, оксид 
нітрогену NO), рідкі (кислоти, луги, розчини солей та ін.) і тверді (канцерогенні речовини, 
свинець і його сполуки, ртуть, кадмій, органічний і неорганічний пил, сажа, смолянисті 
речовини тощо). 

На сьогодні основними антропогенними забруднювачами атмосферного повітря є різні 
галузі промисловості,а саме: теплоенергетика, підприємства металургійного комплексу, 
нафтовидобувна промисловість, нафтохімічна промисловість, автотранспорт, виробництво 
будівельних матеріалів. 

Теплоенергетика включає теплові й атомні електростанції, промислові та міські котельні. 
Близько 70-80% світової електроенергії виробляється на теплових електростанціях. У процесі 
спалювання вугілля, нафти, природнього газу, торфу в атмосферу виділяється дим, що містить 
продукти повного (діоксин карбону і пари води) і неповного (оксиди карбону, сульфуру, 
нітрогену, вуглеводні) згорання. Атомні електростанції є джерелом забруднення повітря 
радіоактивним йодом, радіоактивними інертними газами та аерозолями. 

Підприємства металургійного комплексу посідають друге місце за загальною кількістю 
викидів до атмосфери серед галузей промисловості. Переважно викиди цих підприємств 
складаються з оксидів карбону, твердих речовин, діоксину сульфуру, оксидів нітрогену. 

Основними джерелами викидів у чорній металургії є агломераційне виробництво, 
виплавка чавуну і сталі. У кольоровій металургії джерелами утворення викидів є виробництво 
глинозему, алюмінію, купруму, плюмбуму, цинку, нікелю та дорогоцінних металів. 

Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість є джерелом таких забруднювачів 
атмосфери: сірководню, сірчистого ангідриду, окису вуглецю, аміаку, вуглеводнів, у тому числі 
бензапірену. 

Викиди автотранспорту. Викидні гази двигунів внутрішнього згорання містять велику 
кількість токсичних сполук: бензапірен, альдегіди, оксиди нітрогену і карбону і особливо 
небезпечні сполуки свинцю. Встановлено, що найбільша кількість забруднюючих речовин 
надходить до атмосфери при розгонці автомобіля,  рухові з малою швидкістю,  гальмуванні та 
під час роботи двигуна на холостому ходу [3, с. 75]. 

З метою обмеження й контролювання антропогенних впливів на навколишнє середовище 
запроваджують екологічне нормування - комплекс заходів для встановлення граничних меж, в 
яких можуть коливатися параметри показників, що характеризують стан природного 
середовища. Екологічному нормуванню підлягають усі небезпечні речовини. До них належать 
речовини, що надходять до навколишнього середовища як продукти чи супутні утворення 
людської діяльності та становлять пряму чи опосередковану загрозу суспільству або довкіллю 
загалом, знешкодження яких у поточний момент часу може бути здійснено тільки завдяки 
значним техніко-економічним та організаційним витратам [2, с.18]. 

Кількісну оцінку вмісту речовин в атмосфері позначають поняттям «концентрація» - 
кількість речовини, яка міститься в одиниці об’єму повітря, приведеного до нормальних умов. 

Якість атмосферного повітря - сукупність властивостей повітря, яка визначає ступінь 
впливу фізичних, хімічних і біологічних факторів на людей, рослинний та тваринний світ, а 
також на матеріали, конструкції та довкілля загалом. 

Отже, основним критерієм встановлення нормативів ГДК для оцінювання якості 
атмосферного повітря є обсяг і особливості дії наявних у повітрі забруднюючих речовин на 
організм людини. Для визначення якості атмосферного повітря послуговуються двома ГДК - 
максимально разовою (ГДКм.р.) і середньодобовою (ГДКс.д.).  

Максимально разова гранично допустима концентрація (ГДКм.р.)-основна 
характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлюється для попередження 
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рефлекторних реакцій у людини (відчуття запаху, світлової чутливості, біоелектричної 
активності головного мозку) при короткотривалому впливі атмосферних домішок. 
Максимально разові ГДК застосовують, оцінюючи умови праці в забруднених приміщеннях. 

Середньодобова гранично допустима концентрація - характеристика небезпечності 
шкідливої речовини, встановлена для попередження загальнотоксичного, канцерогенного, 
мутагенного та інших впливів на організм людини. Речовини, які оцінюють за цим нормативом, 
здатні тимчасово або постійно накопичуватися в організмі людини [1, с.154]. 

ГДКм.р. встановлюють для промислових підприємств, а ГДКс.д. - для зон житлової 
забудови. Різниця між цими показниками зумовлена тим, що на підприємствах до роботи 
допускають, як правило, здорових людей, які пройшли медичний огляд і стійкіші до дії на 
організм шкідливих речовин [1, с.162].  

Люди в процесі своєї життєдіяльності забруднюють навколишнє середовище, промислові 
підприємства, автомобілі викидають в атмосферу величезну кількість речовин, багато з яких є 
дуже отруйними. Виникає проблема - як зберегти повітря чистим. Збереження чистоти повітря 
для нашого і майбутнього поколінь є не лише справою всього людства, а й кожної людини. 
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ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В АРК 
 

У Автономної Республіки Крим в останні десятиріччя значно посилились процеси 
деградації та забруднення ґрунтів, що пов’язано з надлишковою агрономізацією (освоєнням) 
земельних ресурсів без дотримання необхідної культури землеробства. Особливе занепокоєння 
викликає те, що інтенсифікується деградація чорноземів - одних із найбільш родючих ґрунтів 
України. Для виявлення масштабівта ступеню прояву деградації необхідно проводити 
обстеження ґрунтового покриву, складовою частиною якого повинна стати грунтово - 
екологічна експертиза земель. Концепція екологічної експертизи передбачає екологічну оцінку 
земельних ресурсів, їх інвентаризацію з урахуванням стану ґрунтів і ґрунтового покриву з боку 
виконуваних ними екологічних функцій у біосфері. Така експертиза вкрай необхідна при оцінці 
земель у зв’язку з проведенням реформ у сільському господарстві України, введенням 
приватної власності на землю, а також у зв’язку з оцінкою екологічної ситуації навколишнього 
середовища в цілому, що надає пріоритетності та актуальності дослідженням даного напрямку. 
Науково-правові засади екологічної експертизи - складає комплекстеоретичних і практичних 
знань, поглядів, положень, ідей, підходів щодо сутності і призначення, форм, видів, 
організаційних, економічних, соціально-правових засад, а також правовідносини та механізм 
реалізації класу екологічних експертиз, тобто цілісна наукова дисципліна - екологічна 
експертологія (еколого-правова експертологія). 
 Екологічна експертиза - вид експертної науково-практичної діяльностідержавних 
органів, громадських об'єднань, інших еколого-експертнихформувань, що грунтується на 
міжгалузевому екологічному дослідженні,аналізі і оцінці перед-проектних, проектних та інших 
матеріалів чиоб'єктів, реалізація та дія яких може негативно впливати або впливає настан 
навколишнього природного середовища і здоров'я людей і спрямована напідготовку висновків 
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про відповідність запланованої чи здійснюваноїдіяльності нормам і вимогам екологічного 
законодавства. 
 Мета екологічної експертизи - запобігання негативному екологічному впливу 
антропогенної діяльності, прогнозування негативного екологічного впливу антропогенної 
діяльності, оцінка ступеню екологічної небезпекигосподарської діяльності на окремих об'єктах 
і територіях, оцінка ступеню 
небезпеки екологічної ситуації на окремих об’єктах і територіях. Завдання екологічної 
експертизи - визначення ступеню екологічною ризику і безпеки за планованої чи здійснюваної 
діяльності. 
 Організація і проведення державної експертизи здійснюється в АРК: 
- Держкомземом; 
- Республіканським комітетом  по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим 
(Рескомзем АР Крим); 
- обласними головними управліннями Держкомзему; 
- Київським міським головним управлінням Держкомзему; 
- Севастопольським міським головним управлінням Держкомзему.  
 Організація проведення державної експертизи за всіма формами і видами проводиться 
безпосередньоекспертними підрозділами в складі органів виконавчої влади у сфері державної 
експертизи. 
 У разі необхідності проведення державної  експертизи  окремих положень 
землевпорядної документації за дорученням керівника органу  виконавчої  влади у сфері 
державної експертизи можуть залучатись досвідчені фахівці інших структурних підрозділів 
цього органу виконавчої влади.  
 До складу виконавців державної експертизи можуть залучатись на  договірних засадах 
висококваліфіковані фахівці проектних, науково-дослідних та інших підприємств, установ і 
організацій, відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, окремі фізичні особи, які мають вищу освіту, відповідну спеціальність, 
кваліфікацію, професійні знання, володіють навичками аналізу експертної інформації, а також 
мають практичний досвід у відповідній сфері не менше трьох років.  
 Склад виконавців державної експертизи, у тому числі позаштатних, затверджується 
Головою Державного комітету України із земельних ресурсів (керівником відповідного 
територіального органу Держкомзему). 
 Проведення державної експертизи передбачає експертне дослідження, перевірку, 
аналіз і оцінку об'єкта державної експертизи та підготовку обґрунтованого та об'єктивного 
висновку  державної експертизи. Виконавцями державної експертизи не можуть бути 
спеціалісти підприємств, установ та організацій - розробників відповідного об'єкта експертизи. 
При проведенні обов'язкової та добровільної державної експертизи замовник подає Рескомзему 
АР Крим, обласним, Київському таСевастопольському міським  головним  управлінням 
Держкомзему заяву (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення 
експертизи, за формою. 
 Процедура проведення державної експертизи складається з трьох стадій: підготовчої, 
основної та заключної.  
 Напідготовчій стадії державної експертизи здійснюється приймання землевпорядної 
документації, перевірка її складу, а також реєстрація об'єктів державної експертизи на підставі 
заяви (клопотання) замовника у журналі обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи 
землевпорядної документації протягом одного дня. 
Основна стадія проведення державної експертизи передбачає всебічний аналіз землевпорядної 
документації, відповідність запропонованих заходів вимогам законодавства, встановленим   
стандартам, нормам і правилам. У разі потреби проводяться обстеження в натурі (на 
місцевості). 
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 На заключній стадії проведення державної експертизи узагальнюються результати 
експертних досліджень, готується висновок державної експертизи щодо доцільності 
затвердження землевпорядної документації. 
 Висновки державної експертизи повинні мати відповідні реквізити - реєстраційні 
номери і дати, що збігаються з номером  та датою реєстрації об'єкта у журналі обліку 
(реєстрації) об'єктів експертизи землевпорядної документації. 
 Усунення зауважень та внесення виправлень, виявлених в результаті державної 
експертизи, здійснюють розробники землевпорядної  документації та інші суб'єкти, що 
дойпустили порушення вимог чинного законодавства України, встановлених норм і правил при 
підготовці об'єкта державної експертизи або його окремих складових частин. 
  Контроль за усуненням зауважень державної експертизи здійснюють виконавці 
експертизи (експерти) чи, за їх дорученням, керівники підпорядкованих територіальних органів 
земельних ресурсів. Факт внесення  виправлень, врахування зазначених у висновку зауважень 
та пропозицій посвідчується відповідним записом на висновку експертизи керівника 
експертного підрозділу або керівника підпорядкованого територіального органу земельних 
ресурсів, на якого покладено контроль за усуненням зауважень державної експертизи. 
  Строки проведення державної експертизи встановлені Законом України «Про 
державну експертизу землевпорядної документації». 
 Рескомзем АР Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські головні управління 
Держкомзему щорічно (один раз на рік)  звітують перед Держкомземом про підсумки 
проведення ними державної експертизи землевпорядної документації. 
Звіти повинні подаватися до Держкомзему не пізніше 20 січня наступного за звітним року.  
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ВИДОВИЙ СКЛАД ШКІДНИКІВ ГРУШІ В УМОВАХ ВІДДІЛУ ІНТЕНСИВНОГО 
САДІВНИЦТВА ІСГ КРИМУ НААН УКРАЇНИ 

 
У сучасний час перед агропромисловим комплексом стоїть завдання забезпечення 

населення продуктами харчування, галузь тваринництва – кормами, а промисловості – 
сировиною. Значна роль у вирішенні даного завдання відводиться приватному сектору або 
фермерським господарствам. 

Відомо, що в плодових насадженнях налічується біля 400 видів шкідливих організмів, 
які щорічно приносять відчутну шкоду садівництву, знижуючи кількість та якість врожаю, 
скорочуючи продуктивний період, що часто є причиною загибелі рослин. 

Стабільне середовище мешкання, яке утворюється багаторічними насадженнями 
створює умови для постійного розмноження й накопичення трофічно пов’язаних плодовими 
культурами видів, що пошкоджують різні органи дерев. Для організації захисту врожаю садів 
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необхідно мати детальну інформацію про видовий склад шкідників у конкретних умовах, про їх 
біологію розвитку найбільш шкодочинних видів і ефективних заходів боротьби з ними. 

За обсягом площ серед плодових зерняткових культур груша займає друге місце після 
яблуні. Плоди груші є високоцінним продуктом харчування. У них міститься цукор, вітаміни і 
органічні кислоти. Плоди груші всюди вживають у свіжому, вареному і сушеному вигляді. 
Вони використовуються в кондитерській і консервній промисловості. У свіжому вигляді 
вживають головним чином плоди столових сортів, які мають ніжну м'якоть і приємний смак. 

У плодових насадженнях груші Відділу інтенсивного садівництва ІСГ Криму НААН 
України на початку та впродовж вегетаційного періоду 2013 року були виявлені наступні 
шкідники вегетативних та генеративних органів, які пошкоджували грушу. 

На початку сокоруху серед шкідників вегетативних органів особливо небезпечним є 
звичайна грушева листоблішка (Psylla pyri L), яка найбільш поширена та шкодочинна в 
Степу, Криму й Лісостепу. Монофаг. Пошкоджує грушу.  

Імаго розміром 2,5-3 мм, колір тіла від помаранчево-червоного до темно-коричневого, 
вусики брудно-жовті; щиток середньоспинки жовтогорячий з жовтизною по кутах; дві пари 
прозорих крил; задні ноги стрибальні, брудно-жовті, стегна світло-коричневі; черевце темно-
коричневе. Яйце розміром 0,3 мм видовжено-овальне, з коротким стебельцем; свіжовідкладене 
– молочно-біле, у подальшому – світло-помаранчеве. Личинка плоска з округлим черевцем, 
спочатку світло-жовта, пізніше – від жовто-зеленого до коричневого кольору. Німфа 1,6 – 1,9 
мм завдовжки, довгаста, зеленувато-коричнева, вусики 7-членикові, крилові чохлики 
перехресні. Шкоди завдають личинки та імаго, висмоктуючи сік із бруньок, листя, квітконіжок, 
пагонів і плодів. Пошкоджені органи недорозвинені, листки та зав'язі обпадають, плоди 
набувають виродливої форми і дерев’яніють, гілки усихають, відбувається загальне ослаблення 
дерев. Листоблішка виділяє значну кількість липких цукристих екскрементів (медвяна роса), 
якими при масовій чисельності шкідника бувають покриті всі дерева і грунт пристовбурних 
кругів. 

В умовах Відділу інтенсивного садівництва ІСГ Криму НААН України грушева 
листоблішка почала свій розвиток 20 лютого, коли середньодобова температура повітря 
досягла +5° С, кількість  склала 3 імаго на пагін. 

У період набубнявіння та утворення бутонів найбільшої шкоди завдають жуки з родини 
довгоносики (Curculionidae), а саме сірий бруньковий довгоносик (Sciaphobus squalidus Gyll.) та 
яблуневий квіткоїд (Anthonomus pomorum L.).  

Сірий бруньковий довгоносик  пошкоджує в Криму всі плодові, ягідні культури й 
виноград. Жук завдовжки 5-7 мм, вкритий мідно-рожевими і сірими лусочками, надкрила 
яйцеподібні, головотрубка вкорочена, ноги й вусики жовто-бурі, булава вусиків темна; очи 
великі; перетинчасті крила не розвинені. Жук не літає. Яйце розміром 0,8 мм, видовжено-
овальне, молочно-біле. Личинка  5-6 мм, біла зі світло-бурою головою; на тілі ряди щетинок і 
шпичаків; у личинок першого віку на черевному боці грудних сегментів три пари довгих 
щетинок, призначени для пересування в ґрунті. Лялечка завдовжки 5-6 мм, біла. Дає 1 
покоління в 2 роки. Шкоди завдають жуки, живлячись бруньками, бутонами та листям. Бруньки 
з’їдають повністю або вигризають у них широкі отвори, у бутонах вигризають маточники й 
тичинки, листя об'їдають з країв. 

Навесні в умовах Відділу інтенсивного садівництва ІСГ Криму НААН України 
чисельність сірого брунькового квіткоїда склала 40%. 

Яблуневий квіткоїд зустричається повсюди, пошкоджує яблуню, грушу. Жук розміром 
3,5-5 мм, темно-бурий, вкритий тонкими сірими волосинками; у нижній частині надкрил скісна 
світла поперечна смуга з чіткою темною облямівкою; головотрубка довга, темна, 
слабковигнута; колінчасті вусики і ноги червоно-бурі. Яйце довгасте, водянисто-біле, 
завдовжки 0,5-0,8 мм. Личинка розміром 5-6 мм, вигнута, безнога, жовтувато-біла, звужена до 
заднього кінця, з маленькою темно-коричневою головою. Лялечка – 4-6 мм, блідо-жовта, з 
двома шпичаками на кінці черевця. Дає 1 покоління. Шкоди завдають жуки і личинки. 
Особливо небезпечні пошкодження бруньок рано навесні, коли жуки вигризають у них глибокі 
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отвори, які нагадують уколи. З таких ранок виступають краплини соку (плач бруньок). Личинки 
живляться тичинками і маточками, вигризають квітколоже, склеюють із середини пелюстки. 
Бутон не розпускається, буріє та засихає. 

Навесні в умовах Відділу інтенсивного садівництва ІСГ Криму НААН України 
чисельність яблуневого квіткоїда, який пошкоджував яблуню, склала 70-80% бутонів, грушу – 
60-70%. 

На протязі вегетації яблунева плодожерка яка поширена в усіх регіонах вирощування 
плодових культур (Carpocapsa pomonella L.) значної шкоди завдає плодам яблуні, груші, сливи, 
абрикосу, персика.  Метелик з розмахом крил 18-22 мм, передні крила бурувато-сірі з 
фіолетовим полиском, з чисельними поперечними хвилястими лініями; на кінцях крил по 
темно-бурій овальній плямі з трьома вигнутими бронзовими скибочками; задні крила бурувато-
сірі; у спокійному стані крила складаються у вигляді даху. Яйце розміром 0,9-1 мм, округле, 
плескате, молочне-біле, напівпрозоре; на зеленому фоні листка або плоду здається зеленуватим. 
Гусениця завдовжки 17-20 мм, зверху тілесно-рожева, з боків і знизу світло-жовта, голова й 
передньогрудний щит буро-коричневі, анальний щит вохряно-жовтий, черевні ноги з 
одноярусним віночком із 20-35 кігтиків, анальні – з 15-25 кігтиками; по тілу розкидані сірі 
бляшки, які мають по одному волоску. Лялечка завдовжки 8-12 мм, світло-коричнева з 
золотистим відтінком; кінець черевця має форму заокругленого конуса з вісьмома 
гачкоподібними щетинками. Дає 2-3 покоління. Гусениці деякий час тримаються на поверхні 
плоду, потім вгризаються в м’якуш, заплітаючи вхідний отвір павутиною та недогризками. 
Живлячись під шкірочкою плода 2-3 доби, гусениця вигризає невелику камеру, в якій вперше 
линяє. Після цього прогризає звивистий хід, в якому линяє вдруге. Третє линяння відбувається 
в насіннєвий камері, де гусениця живилася насінням. Після цього вона переходить у другий, а 
іноді й у третій плід. Ходи гусениць у плодах заповнюються бурими сухими екскрементами. 
Пошкоджені плоди обпадають. 

Навесні  в умовах Відділу інтенсивного садівництва ІСГ Криму НААН України в 
ловильних поясах було зафіксовано 5 гусениць яблуневої плодожеркі, що в перерахунку це 
склало 0,5%. У літній період плодожерка найбільшої шкоди завдає плодам  яблуневого саду 
Відділу інтенсивного садівництва ІСГ Криму НААН України серед 100 плодів яблуні були 
пошкоджені 30, що в перерахунку склало 0,3%. 

На початку червня значної шкоди завдає шкідник з ряду напівтвердокрилих – Hemiptera, 
родини мереживниці – Tingidae грушевий клоп – Stephanitis pyri F., який зустрічається 
повсюдни. Пошкоджує грушу, яблуню, глід, рідше інші плодові культури. 

Імаго завдовжки 3-3,5 мм, тіло пласке, округле, з гребенеподібним підвищенням 
посередині, передньогруди з листоподібними виростами по боках; надкрила листоподібно 
розширені, світлі, з мереживним малюнком, вусики довгі, тонкі, 4-членикові; ноги світло-жовті, 
очі червоні; у самки є яйцеклад, що складається з двох пилоподібних відростків. Яйце розміром 
0,4 мм; довгасте, колбоподібно вигнуте, сіре, до верхівки дещо загострене. Личинка завдовжки 
0,6-2,3 мм, пласка, довгаста, білувата, з коричневою головою і тонкими шипами по боках тіла. 
В умовах Криму дає 2 покоління. Шкодять імаго та личинки, висмоктуючи соки з нижнього 
боку листка. Пошкоджене листя знебарвлюється, забруднюється клейкими екскрементами й 
линяльними шкірками. У разі значних пошкоджень листя засихає й обпадає, дерева 
припиняють ріст, плоди стають дрібними і часто обпадають. Знижується зимостійкість дерев. 

У садах Відділу інтенсивного садівництва ІСГ Криму НААН України грушева 
мереживниця з’явилися 20 червня у кількості 5 імаго на лист або 50 імаго на 10 листків. 

У 2013 році в екосистемі грушевого саду Відділу інтенсивного садівництва ІСГ Криму 
НААН України нами було встановлено, що домінуючими видами були: 

1. звичайна грушева листоблішка – пошкоджує листки, зав'язі, які опадають, плоди 
становляться виродливими; 

2. яблунева плодожерка – пошкоджує плоди; 
3. яблуневий квіткоїд – пошкоджує бутони; 
4. сірий бруньковий довгоносик – пошкоджує бруньки; 
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5. грушевий клоп пошкоджує листя, яке знебарвлюється і забруднюється клейкими 
екскрементами. 
 
УДК:378.14:168.522 
 
Терещук И. А.- старший преподаватель кафедры философии и культурологии. 
 
 В статье рассматривается важность и необходимость организации самостоятельной 
работы студентов с использованием технических средств на практических занятиях по 
культурологии, которые позволяют представлять текстовую, звуковую, графическую и 
видеоинформацию в полном объеме, сжатую во  времени, эмоциональную по восприятию, 
активизирующую творческий потенциал студента, воспитывающий интерес к  культуре и 
искусству, формирующий духовный мир студента. 
 Ключевые слова: технические средства, информационные технологии, личность 
студента, музыкальные программы. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПРЕДМЕТА «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 
деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом 
виде от преподавателя к студенту. Очень важно, чтобы студент из пассивного потребителя 
знаний стал активным творцом, умеющим сформулировать проблему, проанализировать пути 
ее решения, найти оптимальный результат и доказать его состоятельность. Происходящая в 
настоящее время реформа высшего образования связана по своей сути с переходом от 
парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует признать, что 
самостоятельная работа студентов  является не просто важной формой образовательного 
процесса, а должна стать его основой.  

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 
творческих способностей студентов. Переход от поточного обучения к 
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Речь 
идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли 
самостоятельной работы студентов означает принципиальный пересмотр организации учебно-
воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение 
учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению 
полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном 
мире.  

В то же время самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и 
методы, система отслеживания результатов являются одним из наиболее слабых мест в 
практике вузовского образования. Это  одна из наименее исследованных проблем 
педагогической теории, особенно применительно к современной образовательной ситуации 
(диверсификация высшего образования, введение образовательных стандартов, внедрение 
системы педагогического мониторинга и т.д.). 

Современный этап развития образования в качестве одного из значимых требований 
выдвигает необходимость внедрения в учебный процесс технических средств обучения. При 
этом важно то обстоятельство, что уже доказана принципиальная целесообразность их 
использования в организации самостоятельной работы студентов при изучении предмета 
«Культурология». 

 Технические средства обучения — это устройства, помогающие преподавателю 
обеспечивать студентов учебной информацией для самостоятельной работы, управления 
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процессами запоминания, применения и понимания знаний, контролирования  результатов 
обучения.  

Технические средства при рациональном использовании улучшают условия труда, как 
преподавателя, так и студентов, при этом их ценность тем выше, чем в больших пределах они 
позволяют целенаправленно трансформировать учебное пространство и время. ТСО открывают 
много новых возможностей для полноценной самостоятельной работы на практических 
занятиях по культурологии. 

Существуют следующие виды ТСО: информационные, программированного обучения, 
контроля знаний, тренажеры и комбинированные технические средства. К ним относятся: 
кинопроекторы, диапроекторы, эпипроекторы, графопроекторы, видеомагнитофоны, 
телевизионные комплексы, персональные компьютеры и компьютерные системы (классы). Они 
постоянно совершенствуются.  

В своей работе я условно выделяю три уровня использования ТСО:   
• эпизодический; 
• систематический;  
• синхронный. 
В эпизодическом уровне технические средства обучения используются от случая к 

случаю. Систематический уровень позволяет значительно расширить объем изучаемой 
информации и разнообразие ее представления для восприятия, когда преподаватель 
продуманно и последовательно включает ТСО в процесс преподавания.  Синхронный уровень 
предполагает практически непрерывное сопровождение изложения материала с применением 
технических средств обучения на протяжении всего занятия или значительной его части. 

Наиболее высокое качество усвоения предмета достигается при непосредственном 
сочетании работы преподавателя и представленного студентами  самостоятельно 
подготовленного материала в процессе обучения. А технические средства обучения как раз и 
позволяют более полно использовать возможности зрительных и слуховых анализаторов 
обучаемых. Это оказывает влияние, прежде всего на начальный этап процесса усвоения знаний 
— ощущения и восприятия. Большую роль технические средства играют в запоминании как 
логическом завершении процесса усвоения. Они способствуют закреплению полученных 
знаний, создавая яркие опорные моменты, помогают запечатлеть логическую нить материала, 
систематизировать изученный материал. Очень важно, чтобы при самостоятельной работе 
технические средства облегчали и обогащали изучение  предмета.  Значительна роль ТСО и на 
этапе применения знаний. Существуют специальные тренажеры, компьютерные программы, 
направленные на самостоятельную наработку умений и навыков, специальное использование 
для этих целей статических и звуковых средств. 

Дидактические особенности технических средств обучения: 
• информационная насыщенность; 
• возможность преодолевать существующие временные и пространственные 
границы;возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и 
процессов; 

• показ изучаемых явлений в развитии, динамике; 
• реальность отображения действительности; 
• выразительность, богатство изобразительных приемов, эмоциональная насыщенность.  

Технические средства обучения  имеют четкое целевое назначение, определяемое, 
прежде всего, их содержанием (литературным, историческим, музыкальным, графическим и 
т.д.), характером и сложностью материала, которые определяют рамки их применения, местом 
в процессе организации самостоятельной работы студентов при изучении предмета 
«Культурология». Подготовить к восприятию нового, передать новую информацию, 
проиллюстрировать, способствовать выработке общих представлений или системы понятий и 
суждений, закрепить, обобщить или проверить уровень усвоения полученных знаний или 
вырабатываемых умений и навыков. 
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Широкое распространение получили в ВУЗах обучающие персональные компьютеры, 
которые могут быть использованы в работе по любым предметам. Они снабжены программами 
управления познавательной деятельностью студентов, связанной с построением графиков и 
чертежей, рисования на экране дисплея, разучиванием нотной грамоты и сочинением музыки, 
написанием и редактированием сочинений, заучиванием наизусть, усвоением грамматики и 
других правил поведения и деятельности. 

Эти программы адаптированы к индивидуальным особенностям студентов. Некоторые 
персональные компьютеры снабжены часами и могут работать в режиме репетитора и 
экзаменатора, самостоятельно устанавливать и анализировать ошибки, предлагать 
тренировочные упражнения для отработки навыков до заданного качества. 

Персональные компьютеры используются на занятиях как эпизодически, так и 
систематически, в зависимости от целей и методов обучения, а также от технических 
возможностей самого компьютера. 

Современный ПК, снабженный дополнительными устройствами, позволяющими 
сочетать тексты с графикой, мультипликацией, звуковым (речевым и музыкальным) 
сопровождением, снабженный видеоизображением, называется  мультимедиа 
("многовариантная среда"). 

К сожалению, предметы культурологического направления, начиная с 
общеобразовательных школ, а затем и в вузах (за исключением школ и вузов искусств), не 
находятся среди основных предметов в программах. И сейчас они все чаще переходят на 
факультативное изучение или их вообще убирают из программ, и их изучение вызывает 
сопротивление среди молодежи, а в обществе формируется отношение к нам, как к 
малозначимым, ненужным предметам. 

Современное поколение не имеет четкого представления, какую несомненную 
практическую пользу приносят знания, связанные со многими видами искусств. 

Еще Пифагор создал свою «школу мудрости», положив в ее основу «музыку и 
математику». Он считал, что гармония чисел сродни гармонии звуков и что оба эти занятия 
упорядочивают хаотичность мышления и дополняют друг друга. На протяжении столетий в 
развитии национальных культур «музыкальный акцент» всегда существовал и активно 
участвовал в процессе воспитания и образования. 

И сегодня, в третьем тысячелетии, самые дальновидные представители 
педагогического сообщества делают ставку на культурологические дисциплины и на искусство 
в целом. Именно искусство развивает пространственное и ассоциативное мышление, 
стимулирует работу мозга, способствует развитию речи и памяти, развивает трудолюбие, 
воспитывает терпение, силу воли и усидчивость, совершенствует эмоции, дает особое видение 
окружающего мира. И мы особенно хорошо видим те замечательные изменения, которые 
происходят со студентами нашего вуза, которые посещают занятия в творческих коллективах 
на протяжении всего времени обучения. 

Главные задачи и цели, которые мы ставим на дневных и вечерних практических 
занятиях по культурологии:  

1. Становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 
2. Развитие музыкальности, музыкального слуха, певческого голоса, общей 

музыкальной культуры, музыкальной памяти, способности к сопереживанию, образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения. 

3. Освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природы, жанровом 
и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка, музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов, 
о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 
современной жизнью. 

4. Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
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запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматургии исполняемых произведений. 

И в решении этих задач важную роль играют возможности технических средств и 
информационных технологий в качестве средств художественного выражения и обучения 
студентов. 

Если говорить об использовании технических средств на практических занятиях по 
культурологии, то они помогают решать следующие задачи: 

1. Реализовать на практике идею индивидуализации обучения студентов. 
2. Использование компьютера, Интернета существенно расширяет понятийный ряд 

музыкальных тем, делает доступным и понятным студентам особенности построения 
музыкального ряда, тех или иных музыкальных  произведений, специфику звучания различных 
музыкальных инструментов и взаимосвязь каждого из них в совместном звучании. 

3. Мультимедийные технологии на завершающем этапе занятий через организацию 
самостоятельной работы студентов в работе с тренинговыми программами, позволяют не 
только закрепить изучаемый материал, но и дают возможность студенту попробовать свои 
силы в написании музыкальных программ. 

Доступность и разнообразие всех компьютерных технологий (трехмерность, анимация, 
видео, звук, имитация традиционных изобразительных техник, интерактивность, 
гипертекстуальность) позволяют рассматривать компьютер как открытую учебно-
развивающую среду для творчества и самообразования и студентов и преподавателей. 

 Существуют разные программы для самостоятельной работы с музыкальным 
материалом на компьютере. Условно их можно разделить на следующие группы: музыкальные 
проигрыватели, музыкальные конструкторы, музыкальные энциклопедии, обучающие 
программы, программы для импровизации, группового музицирования, сочинения музыки, 
программы для пения караоке. Первая группа программ, с которой самостоятельно  работают 
студенты,- это Windows Media Player, WinAmp. Возможности этих программ достаточно 
широки: воспроизведение музыкальных файлов, построение списков мелодий, запись музыки в 
разных форматах. Огромную помощь в самостоятельной работе студентам оказывают 
музыкальные энциклопедии: «Шедевры музыки», «Классическая музыка», «Популярная 
музыка», «Музыкальные инструменты». А также обучающие музыкальные программы: 
«Музыкальный класс», «Учимся понимать музыку». 

Работая с программой «Энциклопедия классической музыки», студенты 
самостоятельно знакомятся с музыкальной культурой разных стран. Текстовой материал 
озвучен, подкреплен видео и музыкальными фрагментами. Статьи - это основной раздел 
энциклопедии. Они содержат биографическую информацию о композиторах и исполнителях, 
сведения о музыкальных произведениях, о музыкальных инструментах, о музыкальных жанрах. 

В музыкальном образовании компьютер открывает много возможностей и позволяет 
сделать изучение учебного материала захватывающим, интересным и наглядным. В своей 
работе я выделяю следующие направления его применения: 

- прослушивание и анализ музыкальных произведений; 
- изучение истории и теории музыкального материала, который одновременно подается 

в виде аудио звучания, видеоизображения; 
- создание музыки; 
- использование музыкальных программ (например, программ-редакторов); 
- получение различной музыкальной информации с использованием сети Интернет; 
- создание мультимедийных презентаций; 
- создание медиатеки (систематизация аудио- и видеоматериала); 
- использование караоке; 
- использование в вокально-хоровой практике. 

Я уверена, что применение ТСО на занятиях по культурологии способствует: 
- личностному развитию студентов; 
- повышению интереса к творческой и познавательной деятельности; 
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- повышению интереса студентов к практическим занятиям; 
- росту познавательной активности студентов в процессе обучения; 
- воспитанию активности и самостоятельности; 
- осуществлению индивидуального подхода к каждому студенту. 
Но, применяя ТСО и информационные технологии на практических занятиях, нельзя 

забывать о том, что это предмет общения с искусством. А поэтому очень важно использовать 
технические средства не как самоцель, а лишь как помощника в раскрытии и реализации 
наклонностей и способностей студентов.  
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заступник директора з виховної роботи 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 
ТА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 

КЕРОВАНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Правильно організована система самостійної роботи студента 
покликана готувати фахівця, спроможного вирішувати завдання 
побудови сучасного демократичного суспільства в Україні. 
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Світові тенденції в галузі вищої освіти визначають найбільш пріоритетні завдання з 

підготовки кваліфікованого фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, професійно 
компетентного, відповідального, здатного до ефективної роботи на рівні світових стандартів, 
готового до постійного особистісного росту, соціальної та професійної мобільності. 

З кожним роком Посилюється  інтеграція України в загальноєвропейські процеси, яка і 
ставить перед вітчизняною системою освіти якісно нові завдання. Важливою складовою 
Болонського процесу є реалізація ідеї навчання протягом життя. Усвідомлена потреба в 
постійному саморозвитку, безперервній освіті особистості повинна стати непорушною для 
випускника коледжу. Одним з найважливіших аспектів освітньої складової Болонського 
процесу є впровадження в систему вищої освіти такого прогресивного виду навчальної 
діяльності, як самостійна робота студентів. 

Підготовка майбутнього фахівця в коледжі являє собою складний, багатоплановий, 
поетапний процес розвитку різних рівнів мислення студента: теоретичне, понятійно-образне, 
логічне, зіставне, креативне, розвиток рефлексивних здібностей студента, виховання 
інтелектуальної культури, актуалізацію його особистісно-соціальної ролі.  

Мета особистісно-орієнтованої освіти полягає в тому, щоб «закласти в студенті механізми 
самореалізації, саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту, самовиховання та інші, 
необхідні для становлення самобутнього особистісного образу».Особистісно-розвиваючі 
можливості самостійної роботи в освітньому середовищі навчального закладу сприяють 
засвоєнню ключових компетенцій, основних професійних ролей у майбутній професії [2, с. 16]. 

Формування потреби в саморозвитку студентів у коледжі реалізується через застосування 
креативних форм організації навчальної діяльності (проблемні лекції, семінари-дискусії, 
наукові творчі проекти, студентське наукове товариство) і методів навчання (рефлексія, метод 
«портфоліо», тестування), а також забезпечується методичним супроводом і практичними 
рекомендаціями (завдання для творчого саморозвитку) з професійно-творчої самореалізації. 
Зміщення акценту освітнього процесу на самостійну роботу студентів обумовлює необхідність 
розвитку рефлексивних здібностей, що допомагають адекватному сприйняттю та розумінню 
студентом своїх переваг і недоліків. 

Саме самостійність є тією важливою й потрібною ланкою переходу пізнавальної 
активності студента у творчу. Самостійна робота ефективна лише тоді, коли вона чітко 
організована та є складовою навчально-виховного процесу, а не епізодичним явищем. Завдання 
самостійної роботи студентів-навчити їх самостійно працювати, прищепити навички щоденної 
самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань. Тільки ті знання, до яких студент 
прийшов самостійно, через особистий досвід, думку, дію, стають його надбанням. Дисципліна 
«Годівля сільськогосподарських тварин»є фундаментальною дисципліною в системі підготовки 
фахівців ветеринарної медицини та технологів виробництва та переробки продукції 
тваринництва. Вивчення дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» дає студентам 
комплекс професійних знань, практичних умінь для оволодіння спеціальними дисциплінами: 
«Технологія виробництва продукції свинарства», «Технологія виробництва продукції 
птахівництва», «Конярство» тощо. 

Викладання дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» має свою специфіку, а 
самостійна робота є її невід’ємною частиною, яка допомагає інтенсифікувати навчальний 
процес. Самостійна робота включає вивчення окремих питань навчальної програми, що не 
розглядаються на лекційних, практичних заняттях, але входять до навчальної програми і 
контролюються під час практичних занять та підсумкового модульного контролю. 
Позааудиторна самостійна робота дозволяє студентові використовувати знання на практиці, 
розширює та поглиблює їх, що сприяє підвищенню успішності студентів і зацікавленості до 
навчання. Ураховуючи ступінь самостійності і творчості студенів, всю самостійну роботу, яка 
проводиться під час вивчення навчальної дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин» 
можна класифікувати так 1) робота репродуктивного характеру, 2) пізнавально-пошукова, 
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тобто з одного боку самостійна робота сприяє накопиченню нових знань і їх практичному 
застосуванню, з іншої повторенню і перевірці знань, умінь і навичок тощо. 

Будь-яка форма самостійної роботи розрахована, головним чином, на активного 
зацікавленого студента, який прагне до самовдосконалення, самоусвідомлення потрібності 
знань. Під час виконання самостійної роботи проявляється максимум активності, творчості, 
самостійної думки, ініціативність.[4, с.106]. 

Творчий підхід до виконуваної самостійної роботи не можливий без широкої мобілізації 
та правильного застосування накопичених знань, різнобічного аналізу поточної інформації, 
зіставлення варіантів його використання. Формуванню творчого потенціалу сприяє відповідна 
організація освітнього процесу: проблемне навчання, вміння налагоджувати міждисциплінарні 
зв'язки, виховання творчого ставлення до вивчення дисципліни, вміння виділяти головне і 
критично осмислювати пройдений навчальний матеріал, розвиток у студентів здібностей, умінь 
і навичок аналізу, синтезу, узагальнення, класифікації, вміння оцінювати практичні ситуації. 

Використання описаних методів дозволяє перенести акцент з навчальної діяльності 
викладача на пізнавальну діяльність студентів, що сприяє розвитку у них пізнавальної 
активності, гнучкості мислення, творчого підходу, самостійності, рефлексивних здібностей. 

У зв’язку з цим формується новітня світоглядна концепція, згідно з якою особистість 
постає пріоритетною з її унікальними інтересами, цінностями, здатністю до 
самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації, самоосвіти, творчої діяльності. Вища 
школа «стає не просто засобом підготовки фахівців для різних сфер діяльності, а й 
обов’язковим етапом розвитку особистості». 

Що ж до розвитку творчої особистості студентів у процесі самостійної роботи, то слід 
відмітити, що саме поняття «творчість» розуміється багатьма вченими як діяльність, яка 
складається зі створення істотно нового; процес з постановки і рішення проблем, 
нестандартних задач; форма пізнання дійсності. 

Творчі ідеї з’являються, коли особистість відчуває потребу щось змінити, вдосконалити. 
Саме викладач може і повинен створити умови для спонукання розвитку творчого підходу з 
боку студента при самостійному опановуванні знань. 

Реалізації особистісно-орієнтованого підходу при організації самостійної роботи 
посприяло впровадження кредитно-модульної технології навчання, рейтингова система 
контролю знань, індивідуалізація та диференціація навчання. 

Кредитно-модульна система навчання змінює характер навчального процесу, навчальний 
матеріал поділяється на модулі, в межах кожного з них планується певна самостійна робота 
студентів, що вносить чіткість і передбачуваність в її організацію, забезпечує плановість 
проведення самостійних робіт і своєчасність надання завдань до них, чіткість їх формулювань, 
наявність рекомендацій до їх виконання, дозволяє реалізувати особистісно-орієнтований підхід, 
адже студенти завчасно повідомляються про всі види самостійних робіт і критерії їх 
оцінювання в межах кожного модуля, що дозволяє їм, виходячи з власних можливостей, 
спланувати свою самостійну роботу, обрати рівень її складності та передбачити її результат. 
Рейтингова система контролю знань теж сприяє втіленню особистісно-орієнтованого підходу, 
бо систематично доводить до відома кожного студента його рівень успішності, активізує його 
навчально-пізнавальну діяльність, створює додаткову мотиваціюцієї діяльності, дозволяє 
свідомо, а не стихійно, і завчасно, а не перед допуском до сесії, корегувати оцінку, здійснювати 
самоконтроль за результатами навчання, підвищує самодисципліну студента, формує його 
самостійність і відповідальність. 

Функції викладача при організації самостійної роботи сьогодні змінюються – він стає 
координатором і консультантом. Викладач, враховуючи вимоги кредитно-модульної системи, 
по-новому планує власну діяльність щодо опосередкованого керування самостійною роботою 
студентів та здійснює це керівництво, зокрема, планує самостійну роботу студентів, створює 
методичнезабезпечення її до кожного модуля, пояснює нові навчальні вимоги, мотивує 
самостійну роботу, розвиває пізнавальний інтерес студентів, здійснює контроль за самостійною 
роботою студентів. 
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За умови, що викладач є консультантом, студент повинен самостійно ставити перед собою 
навчальне завдання, планувати власну роботу, організовувати її, здійснювати самоконтроль за 
ії виконанням.  

Допоможуть становленню цього процесу висока методична підготовка викладача та 
введення тьюторських занять, які дозволять кожному студенту вчасно отримати індивідуальну 
консультацію тьютора, здійснити корекцію знань з проблемних питань, сприятимуть 
формуванню правильної самооцінки студента. 

Запровадження зазначених вище інноваційних технологій сприяє тому, що навчальний 
процес усе частіше набуває індивідуальних, індивідуально-групових або групових форм, що 
безпосередньо відображається й на самостійній роботі студентів. 

Самостійна робота як суб’єктна діяльність студента виступає особистісно-значущою 
діяльністю, а тому є джерелом розвитку особистості. Використання в процесі виконання 
самостійної роботи різноманітних способів самостійної діяльності конкретним студентом 
відображає його особистісну орієнтацію на опрацювання навчального матеріалу, його 
суб’єктне надання переваги певним способам, які характеризують особистісне розуміння 
найкращих шляхів виконання завдання. 

Підсумовуючи, визначимо основні, на нашу думку, умови ефективності самостійної 
роботи студентів у контексті особистісно-орієнтованого навчання: 

− діагностика рівня знань та рівня готовності кожного студента до самостійної роботи з 
дисципліни та врахування результатів діагностики при плануванні самостійної роботи, виборі її 
форм і методів; 

− вивчення індивідуально-психологічних особливостей студентів та врахування їх при 
організації самостійної роботи; 

− розробка індивідуальних стратегій навчання кожного студента; 
− формування у студентів позитивної професійно направленої мотивації самостійної 

роботи; 
− формування у студентів потреби в самоосвіті, самовихованні, саморозвитку та 

самоактуалізації; 
− наявність у кожного студента індивідуального пакету методичного 

забезпеченнясамостійної роботи;[2, с.5]. 
Зміст особистісно-орієнтованої освіти покликане допомогти людині у вибудовуванні 

власної особистості, визначенні власної особистісної позиції в житті: вибрати значимі для себе 
цінності, оволодіти певною системою знань, виявити коло цікавлять наукових і життєвих 
проблем що викликають зацікавленість, освоїти способи їх вирішення, відкрити рефлексивний 
світ власного «Я» і навчитися керувати ним. 

Перспективи особистісно-орієнтованого навчання полягають в тому, що його повсюдне 
впровадження в педагогічну практику дозволяє змінити роль і місце освіти в суспільстві, її 
соціальну значущість, характер, мети і завдання, зміст і технології та переосмислити саме 
поняття "освіта", а також забезпечити творчий розвиток, гармонію людини з собою та з 
оточуючим світом. Цілеспрямований розвиток творчих здібностей студентів-важлива складова 
підготовки майбутніх фахівців до творчої професійної діяльності, що забезпечує в перспективі 
входження України до європейського. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ І ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 
Економіку почали вивчати порівняно недавно. Але світовою практикою господарського і 

культурного розвитку давно і точно встановлено, що серед усіх можливих інвестицій 
найнадійнішими є інвестиції в людський капітал, від якості якого залежить майбутнє 
цивілізації. 

Сучасні умови економічного розвитку суспільства вимагають від установ системи освіти 
підготовки більш кваліфікованих і потрібних на ринку праці фахівців, які відрізняються 
економічною культурою. Тому  пріоритетнОЮ є «підготовка фахівця нової формації, що 
володіє широкими фундаментальними знаннями, ініціативного, творчого, адаптивного до 
мінливих вимог ринку праці і технологій, який вміє працювати в команді» [4, с.21]. 

Економічна культура є частиною гуманітарної культури і, отже, їй притаманні вся 
сутність, глибинні риси, властиві культурі взагалі. Економічна культура займає особливе місце 
в системі культури і виконує специфічні функції. Це випливає з її визначення. 

Прийнято визначати економічну культуру як органічну єдність економічних знань, 
переконань і практичної творчої діяльності людини. Чітко диференціювати функції економічної 
теорії складно. Визначимо умовно основні з них: пізнавальну, прикладну, виховну. Пізнавальна 
функція допомагає ознайомитися з головними положеннями економічної науки, способами і 
методами застосування її положень на практиці, дозволяє розглядати економічну культуру як 
відображення економічного життя, як засіб проникнення людей у складні взаємозв'язки і 
взаємини в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання, як основу світогляду 
особистості. Світогляд має кілька «пластів», причому найбільш фундаментальний - 
економічний: економічні ідеї, погляди, уявлення. 

Прикладна чи виробнича функція економічної культури виявляється у тому, що людина, 
використовуючи економічні знання, здатна у своїй практичній, професійній діяльності 
ухвалити грамотні господарські рішення, реалізувати конкретні організаторські навички та 
вміння. 

Сьогодні жодне технічне рішення неможливо ухвалити без економічного обґрунтування. 
Економічна культура лежить в основі будь-якої професійної діяльності, забезпечуючи 

ділові, творчі якості, компетентність, професійну майстерність, потребу працювати якісно, 
почуття відповідальності за доручену справу майбутнього фахівця. 

Від сучасного фахівця потрібні глибокі знання економіки, психології, організації та 
стимулювання праці, оволодіння новітньою технологією, вміння бачити перспективу, потреба в 
безперервному розширенні та оновленні знань, зростанні професійного рівня, вміння бути 
вихователем і організатором на виробництві, непримиренність до недоліків, застою, 
байдужості, прихильність до всього передового і прогресивного, дисциплінованість, 
старанність, організованість. 

Виховна функція економічної культури полягає в перетворенні сукупності знань у 
переконання, реалізації цих знань і переконань у вчинках людей. 

Власне метою економічного виховання є виховання особистих якостей суб'єкта ринкових 
відносин. Серед них визначимо здатність поєднувати особисті інтереси з громадськими та 
способи їх реалізації. Ці якості виходять на перший план при досягненні особистого успіху в 
ринковій економіці. 
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Формування економічної культури, а на її основі економічного мислення відбувається в 
процесі освіти й виховання. Через освіту вивчаються економічні теорії, ідеї, погляди, знання, у 
процесі виховання формуються економічні якості і норми поведінки людей. 

Ядро економічної культури особистості - економічна свідомість. Формування високої 
свідомості, почуття відповідальності та дисципліни, перетворення суспільних вимог у потребу 
особистості стає результатом послідовного виховного процесу. 

Розвиток економічного мислення визначає конкретні завдання економічного виховання 
студентів [1, с.96]: 

1) формування економічного світогляду; 
2) вміння адекватно оцінювати процеси, що відбуваються в економічному житті й 

орієнтуватися в них; 
3) вміння оцінювати державну політику; 
4) вміння обґрунтовувати технічні рішення з точки зору їх економічної ефективності; 
5) вміння грамотно організувати свою справу, правильно організувати свій побут. 
У вузах склалася досить чітка система економічної освіти. Основою його є базові 

економічні дисципліни, метою яких є надання студентам знання основних економічних 
категорій, понять в їх органічному зв'язку з ринковою економікою, економічною стратегією 
держави, економічним зростанням, глобальними проблемами входження країни у світове 
економічне співтовариство. 

Це досягається за рахунок різних форм навчання, використання на практичних заняттях 
різних активних форм роботи студентів (тестів, програмно-цільових і проблемних ситуаційних 
завдань, ділових ігор тощо). 

Найбільш ефективними способами активізації роботи на практичних заняттях є креативні 
методи навчання: ділові ігри, програмно-цільові та проблемні завдання, «мозковий штурм», 
метод «Якби ...», завдяки яким імітується прийняття управлінських рішень в різних ситуаціях 
шляхом програвання варіантів по заданих або вироблених самими учасниками правилам. 
Ситуаційні семінари передбачають прийняття рішень з аналізом параметрів конкретних 
ситуацій, взятих з практичної діяльності. Вони дозволяють підвищити аналітичну майстерність 
студентів, обґрунтовуючи ухвалення рішень і аргументуючи захист своєї позиції в процесі 
дискусій. 

Ділова гра, проведена зі студентами, передбачає створення комплексних виробничих 
ситуацій, розподіл ролей та функціональних обов'язків між учасниками, колективне прийняття 
рішень, творчу взаємодію всіх учасників гри [6, с.211]. 

Подібний підхід дозволяє сформувати у майбутніх фахівців економічне мислення, більш 
усвідомлено сприймати економічні перетворення сьогоднішнього дня, орієнтуватися в 
сучасному економічному житті та приймати оптимальні рішення в будь-якій економічній 
ситуації. 

Необхідно зауважити, що зміни в економіці, безумовно, впливають на зміну психології 
людей, їхніх моральних цінностей. Отже, складається нова модель життя, в основі якої зміна 
цінностей, життєвих орієнтирів та ідеалів: індивідуалізм, егоїзм, невизначеність і ризик 
ініціативи та підприємництва, діяльність, часто виходить за межі закону, особистий інтерес до 
матеріальних цінностей. Нерідко люди здійснюють аморальні вчинки. 

Економічна культура дійсно рухлива з точки зору наповнення її новими знаннями, 
відповідними до нового етапу в розвитку економічної системи, але незмінними повинні 
залишатися моральні орієнтири. 

У процесі викладання базових економічних дисциплін важливо підкреслювати, що саме 
ринкове господарство не може бути аморальним, бо воно являє собою лише неперевершений 
механізм виробництва і розподілу, що забезпечує отримання максимальних благ для 
суспільства в цілому. Основою цього є конкуренція і вільні ринки. Конкуренція стимулює 
підвищення продуктивності праці, вільні ринки дозволяють подолати дефіцит товарів, а обидва 
ці чинники разом дають можливість підвищення добробуту суспільства. 
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В умовах економічної свободи і конкурентних відносин значення етичного регулювання 
підвищується. Можна виділити моральні вимоги в економічній області: 1) найвища 
продуктивність і прибуток не повинні досягатися за рахунок руйнування навколишнього 
середовища; 2) конкуренція повинна здійснюватися за чесними правилами; 3) створені працею 
блага повинні розподілятися так, щоб не сприяти появі декласованих верств населення; 4) 
техніка повинна служити людині, а не людина техніці. 

Державні освітні стандарти встановлюють загальні вимоги до змісту програм загальної та 
професійної освіти. Вони визначають обов'язкові економічні дисципліни, які повинен вивчити 
кожен студент будь-якої спеціальності: «Основи економічної теорії», «Основи підприємницької 
діяльності», «Менеджмент», «Маркетинг» і т.д. 

Особливо треба виділити дисципліну «Основи підприємницької діяльності». Саме цей 
курс дозволяє вивчити і зрозуміти такі принципово нові для нашої країни явища, як бізнес, 
підприємництво, і дати елементарні навички для практичної організації своєї справи 
(наприклад, вміння розробити бізнес-план - необхідна умова для успіху підприємницької 
діяльності). 

Крім традиційних форм навчання, особливу роль у формуванні економічної культури 
виконує позааудиторна робота зі студентами: клуби за інтересами, гуртки, «круглі столи», усні 
журнали. 

Ефективність формування економічної культури досягається тільки в умовах 
безперервності освіти. Безперервність економічної освіти досягається упроцесі індивідуальної 
роботи зі студентами, яка дозволяє виробити у них практичні навички та вміння, спрямовані на 
формування працьовитості, діловитості, підприємливості, організованості, розважливості, 
економії, дбайливого ставлення до державної власності; формування навичок наукової 
організації праці. 

В організації економічного виховання велика роль викладача економічних дисциплін, 
його вміння ефективно організувати навчальний процес. На лекціях важливо привертати увагу 
студентів до вузлових проблем розвитку економіки. На семінарських заняттях необхідно, щоб 
всі студенти були залучені до навчального процесу. 

Особливий ефект дає діалогова форма навчання. Вільний обмін думками, атмосфера 
невимушеності багаторазово прискорює прилучення студентів до економічних знань, стимулює 
формування стійких переконань. Корисно в групах організувати дискусії з проблемних питань 
економіки. 

Таким чином, у розпорядженні викладача є великий вибір засобів і методів впливу на 
студентів з метою формування їх економічної культури. 

Величезну роль у вихованні відіграє особистість викладача. Якщо викладач є соціально 
активною, принциповою і громадянською за духом людиною, якщо його судження 
відрізняються сміливістю і новизною, якщо він сам є носієм економічної культури, то і 
студентам, спілкуючись із ним, легше зорієнтуватись у виборі своєї життєвої позиції та 
самореалізації. 
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заступник директора з навчальної роботи та організаційних питань 
Скуратівська С.П.,ВП НУБіП України «Немішаївський 
агротехнічний коледж»,зав.лабораторією педагогічного досвіду та методичної роботи 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 
Динамізм, притаманний сьогоденню, зростання соціальної ролі фахівця, інтелектуалізація 

праці, швидка зміна технологій в усьому світі – все це обумовлює необхідність формування 
творчого спеціаліста, підготовки його до плідної продуктивної праці. Особливістю творчого 
спеціаліста вважається здатність його до прийняття нестандартних рішень, створення нових 
об’єктів.  

Розвиток системи освіти вимагає від викладачів вивчення і впровадження нових методів 
для підвищення якості навчання майбутніх спеціалістів, що підвищує якість їхньої фахової 
підготовки. 

Сучасний викладач повинен досконало володіти педагогічною інноватикою, яка відіграє 
важливу роль у здійсненні професійного відбору, теоретичного осмислення, класифікації 
педагогічних, а, разом з тим, і навчальних інновацій. 

Особливістю сучасної системи освіти для підвищення якості підготовки є співіснування 
двох стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної.  

Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності студента як особистості до 
динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, різноманітних форм 
нестандартних рішень, креативного мислення, а також здатності до конструктивного 
співробітництва. 

Викладач - не лише джерело знань, він – консультант, порадник у процесі пізнавальної 
діяльності та самореалізації, що забезпечує формування і добір таких форм і методів навчання, 
які б давали максимальні можливості розвитку потенціалу і стимулювання творчих здібностей, 
допомогли студентам обрати оптимальні способи для оволодіння якісною освітою та набуття 
професійної компетенції. 

Викладач повинен спонукати студентів до ініціативи у пізнавальній діяльності, він має 
дбати про створення емоційно стимулюючого навчального середовища, розвивати 
усвідомлення особистої відповідальності, тому перевагу слід надавати консультативній роботі 
викладача і самостійній роботі студентів. 

Підвищення якості  підготовки фахівців базується на розвитку творчих здібностей 
студентів із застосуванням різноманітних інноваційних методів під час проведення 
нестандартних занять у нетрадиційних формах, активного використання  методу ділових ігор, 
який чи не найбільш ефективно можна застосувати під час проведення практичних занять. 
Рольові навчальні ситуації мають не тільки пізнавальне значення, а й допомагають виявити і 
скорегувати недоліки та прогалини в знаннях студентів. 

Ділові ігри використовуються у навчальному процесі як форма активізації пізнавальної 
діяльності для імітаційного моделювання реальних процесів, де набувається досвід дій, що 
сприяє підвищенню інтересу до подальшої самоосвіти. 

Заслуговує на увагу метод ситуаційного навчання із застосуванням елементів методу 
конкретних ситуацій (case-study), який найближче до ігрових методів: ділової, рольової, 
імітаційної гри.  
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Неабиякі можливості для якісних змін в освіті пов’язані з інтенсивним розвитком засобів 
комунікації та інформаційних технологій. Науковими дослідженнями доведено: знання, які 
студент здобув в процесі традиційного викладання навчального матеріалу засвоюються  при 
сприйманні на слух - до 15%, на слух і зір - до 65 %, а навчальний матеріал,  опрацьований 
студентом самостійно (індивідуально), виконується завдання від його постановки до аналізу 
отриманих результатів, засвоюється близько 85-90% інформації.  

Студенти краще сприймають інформацію, якщо вона викладається із застосуванням 
комп’ютерної техніки - відеороликів під час подачі теоретичного матеріалу, презентацій, аудіо 
та відео лекцій тощо. Значна кількість навчальних елементів спеціальних дисциплін – об’єктів, 
процесів, зв’язків викликають проблему засвоєння їх навіть на репродуктивному рівні, не 
говорячи про творчий, тому креативне навчання та інноваційні технології – вимога часу, а не 
данина моді, а Інтернет-ресурс як один з основних видів інноваційних підходів - незмінний 
помічник, особливо  при проблемному навчанні, що забезпечує удосконалення та підвищення 
якості загальнотеоретичної підготовки студентів, самостійне отримання знань і застосування їх 
на практиці. 

Необхідність обов’язкового досягнення творчого рівня навчання обумовлює проблему 
розробки методів креативного навчання, яке передбачає творче мислення, здібності до 
розширеного бачення проблем, пошук нестандартних варіантів вирішення. 
Сучасний стан вищої освіти вимагає якісної підготовки у формуванні високопрофесійного 

фахівця. Жодна інноваційна технологія не є досконалою і спонукає до нових пошуків.  
Підводячи підсумок, варто зауважити, що незалежно від того, яким креативними методами 

навчання володіє викладач, всі ми працюємо над одним завданням – формуванням та 
підготовкою конкурентоспроможного спеціаліста, здатного використати на практиці набуті 
теоретичні знання, творчо мислити і приймати нестандартні раціональні рішення.  
 
 
 
УДК 37.027.92:375 
Тараканова І. О. , викладач-методист,  
завідувач музеєм Кримського агропромислового коледжу НУБіП України 
 

ЗНАЧЕННЯ РОБОТИ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ КОЛЕДЖУ У ФОРМУВАННІ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ КРИМСЬКОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОЛЕДЖУ 
 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зростанням інтересу до свого 
історичного коріння, підвищенням духовних інтересів, прагненням доторкнутися до витоків 
етичної сили народу. Тому все частіше в наше життя входять музеї на громадських засадах. Ці 
музеї, разом з державними, є важливою формою накопичення, збереження, вивчення і 
впровадження кращих традицій і історичного минулого народу. 
 Музей навчального закладу може мати різний профіль. З урахуванням специфічних 
умов, традицій і особливостей тих місць, де знаходиться навчальний заклад, може бути 
організований літературний або художній музей, природничо - науковий або технічний, 
меморіальний або комплексний краєзнавчий. 
 При організації музею в навчальному закладі в основу повинні бути покладені такі 
принципи: 

- патріотична спрямованість; 
- зв'язок з навчально-виховним процесом; 
- дослідницька, пошукова робота; 
- самостійність і творча ініціатива студентів; 
- суспільно – корисна спрямованість роботи. 
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Музей навчального закладу має ряд особливостей, головна з яких полягає в тому, що він 
повинен бути не тільки культурно – освітньою установою, але і зобов'язаний давати студентам 
знання, увійти до навчального процесу рівноправною складовою частиною, підкріпити його 
емоційно, фактично доповнити його зміст новим матеріалом, активно брати участь в 
навчально-виховному процесі. В ньому особливості музейної експозиції. Усі що входять до ії 
складу матеріали, доцільно забезпечити докладними анотаціями і написами. Це дозволить 
використовувати музейну експозицію не тільки для проведення екскурсій, але і як джерело 
інформації при самостійній роботі студентів над рефератами, підготовкою до занять з окремих 
дисциплін, доповідей. До музейної експозиції доцільно включити літературний фонд. Зазвичай 
це забезпечується тісним контактом музею з бібліотекою навчального закладу, особливо її 
бібліографічним відділом. 

Система «Музей - навчальному процесу» може бути досить ефективною і для 
проведення позакласної виховної роботи. Її основний напрям – виховання любові до власної 
історії, цивільне, патріотичне, професійне  виховання. 

Одна з форм роботи музею – виставки. Силами активу музею, викладачів, студентської 
ради, шеф - групи організовані етнографічні виставки: «Крим багатонаціональний», 
«Сімферополь – місто користі», «Усе про Крим», «Фотовиставка до 185-ліття навчального 
закладу».  Виставки відповідають завданням естетичного виховання, поглиблюють знання, 
допомагають в організації смислового дозвілля, дають поштовх для подальшої пошуковою 
роботи, спонукають до творчості, дають позитивну енергію. 
 Традиційною формою позакласної роботи музею є проведення в ньому першого заняття 
1-го вересня. 
 Практично-це перші відвідини музею, де першокурсники знайомляться з історією 
навчального закладу, участю його випускників в житті півострова і країни, їх подвигом 
бойовим і трудовим. Це протягує нитку від минулого до майбутнього, показує значущість 
вибраної професії, закладає паростки гордості за вибраний навчальний заклад. Щоб надалі не 
загаснув інтерес до музею, на різних етапах навчання повинні бути добре продумані методи 
спілкування студентів з музеєм. Тоді вони прийдуть до нього і в день останнього дзвонка. 
Йдучи в самостійне життя, вони залишають музею в подарунок групову фотографію або 
альбом. Ці речі стають експонатами, продовжують історію навчального закладу, передаючи 
майбутнім поколінням пошану до традицій, підтримуючи спадкоємність у всіх справах. 
 Добре відома і така форма роботи, як проведення в музеї тематичної класної години, 
коли експонати музею примушують працювати не тільки розумом, але і серцем, залучаючи 
молоду людину до великої душевної роботи. 
 У коледжі однією з цікавих форм роботи стало проведення класної години – вікторини 
«Знай історію свого навчального закладу». Вікторина вимагає великої попередньої роботи. 
Студенти заздалегідь готуються до змагань за матеріалами експозиції, фондів, запасника, 
готуються спеціальні виставки і альбоми, розробляються питання, з яких формуються «ігрові 
завдання». 
 Дуже часто переможцем подібних вікторин стає шеф – група. Це позитивний момент,  
що підтверджує той факт, що постійна робота у музеї (навіть чисто технічна) сприяє 
уважнішому вивченню його експонатів, дає глибокі знання його експозиції. Крім того, в очах 
студентів це піднімає престижність роботи в музеї, авторитет його активу. 
 Цікавою формою роботи музею може бути і традиційна зустріч з випускниками  
навчального закладу (кожен випускник запрошується на такі зустрічі один раз на п'ять років). 
До цієї зустрічі музей готує тематичні виставки «Випускники коледжу», «Наші династії», 
спеціальний випуск газети «Голос коледжу», готуються альбоми, знімаються спеціальні 
фільми. Така робота називає не тільки імена випускників, але й описує соціально-трудовий 
досвід життя випускників, шлях до успіху, часто тернистий і важкий. 
 Цікавий і такий досвід, коли перед випускниками, присутніми на зустрічі, і перед всіма її 
учасниками виступають вчені з повідомленнями про нові досягнення науки і передового 
досвіду в сільському господарстві. Результатом таких зустрічей є те, що випускники 
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оновлюють знання, студенти потрапляють в сферу конкретних професійних інтересів, а вчені 
отримують додаткову трибуну для пропаганди своїх ідей. 
 На подібних зустрічах розповідається і про добрі справи випускників, поповнюються 
фонди «Галереї пошани», «Випускники коледжу, що прославили Крим», «Вони працювали в 
коледжі». 
 Це важливо для професійного виховання студентів, оскільки в результаті подібних 
зустрічей накопичується соціальний досвід, народжується пошана до майбутньої професії, 
стають близькими і зрозумілими трудові традиції. 
 Як цікаву форму роботи музею можна рекомендувати проведення конкурсів: 

- конкурс на найкращого екскурсовода; 
- конкурс відеофільмів; 
- конкурси, організовані на честь пам'ятних дат. 
Найпоширенішим є конкурс екскурсоводів. Екскурсоводи повинні відмінно знати 

експозицію музею, матеріал тієї теми, за якою проводяться екскурсії; вони повинні вміти 
побудувати свою розповідь грамотно, емоційно, образно і повно розкрити тему за відведений 
для розповіді час. Дуже важливим моментом є культура мови, уміння триматися вільно і 
невимушено. 

 Учасників конкурсу слід ознайомити з Положенням про конкурс (воно повинно 
бути розроблене заздалегідь) і вимогами, які ставляться до екскурсійної розповіді. До складу 
журі можна включити членів Ради музею, Ради студентського самоврядування і студентського 
профкому, викладачів. Найбільш поширена тематика екскурсій, які можуть проводити 
екскурсоводи: «Від училища до коледжу», «Так все починалося», «Пам'ятаємо, пишаємось, 
наслідуємо», «Вони захищали Батьківщину», «Етнографічна виставка», «Виставка творчості 
студентів і педагогічної майстерності викладачів», «Все життя-улюблені справи», «Книги 
нашого музею». 

 Природно, що тематика екскурсій може бути й іншою, але бажано, щоб вона 
відображала особливості і колорит рідного краю, навчального закладу, селища, в якому ми 
живемо. 
 Конкурс може стати частиною усного журналу «Край, в якому ми живемо», на 
завершення якого можна провести конкурс-виставку страв, приготованих за рецептами 
національної кухні. Можливі й інші конкурси, усні журнали і методи їх проведення, але 
важливо, щоб учасники і переможці конкурсу були відмічені нагородами. Адже перемога в 
конкурсі-це, як правило, результат глибшого інтересу до предмету, великої самостійної роботи 
студентів і викладачів. Участь в конкурсах розширює круг пізнавальних інтересів, сприяє 
розвитку загальної культури, інтелектуального виховання. 
 Найрізноманітними  можуть бути форми роботи музею з патріотичного виховання. 
Перш за все, це пошукова робота, пов'язана з історією Великої Вітчизняної війни. 
 Пошукова робота  проведена історичним відділом і відділом «Патріот», допомогла 
створенню Пам'ятної стели. На бронзових пластинках – імена випускників навчального 
закладу, які загинули на фронтах. За допомогою спеціального пристрою запалюється 
символічний вічний вогонь. 
 В результаті пошукової роботи відкриті нові імена випускників, загиблих в роки війни,- 
це Новіков Сергій Васильович Герой Радянського Союзу, колишній студент Ялтинського 
технікуму Запорожченко Євген Терентійович. Своєрідною формою роботи музею може стати 
випуск «Бюлетеня Ради музею». Його завдання-популяризація дослідницької, пошукової, 
культурно-освітньої роботи. 
 Інформаційний листок – своєрідний звіт музею про роботу, виконаний кожним відділом 
музею, де показані найцікавіші матеріали або дана розповідь про них. 
 Нова форма роботи музею – це створення фільмів про музей, його роботу, і за 
допомогою цих фільмів – проведення телеінформацій на рівні відділення, курсу, навчальної 
групи, гуртожитку.  
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На основі досвіду роботи народного музею можна зробити висновок про те, що музей 
навчального закладу є одним з дієвих додатків до того комплексу дій, якой забезпечує 
успішний навчальний виховний процес. Цей процес не має меж. 
 Музей навчального закладу, як показує досвід, може стати опорою у вирішенні багатьох  
завдань. Головне полягає в тому, щоб, закріплюючи знайдене, творчо розвивати вже відомі 
форми і методи, наповнюючи їх новим, відповідним часу змістом. 
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«З ІСТОРІЇ ЗВІЛЬНЕННЯ М. ГВАРДІЙСЬКЕ, С. МАЛЕНЬКЕ 
У КРИМСЬКІЙ НАСТУПАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ» 

 
Кримська наступальна операції 1944 року війська 4-го Українського фронту і Окремої 

Приморської армії за сприяння Чорноморського флоту і Азовської воєнної, флотилії Великої 
Вітчизняної війни проведена з 8 квітня - 12 травня з метою звільнення Криму. У результаті 
Мелітопольської операції і Керченсько - ельтігенськой десантної операції 1943 долі радянські 
війська прорвали зміцнення Турецького Валу на Перекопському перешийку, захопили 
плацдарми на південному березі Сивашу і на Керченському півострові. Враховуючи труднощі 
проведення операції проти супротивника, що зміцнився на вигідних позиціях, Радянський ВГК 
вирішило ретельно підготувати цей наступ і почати його після розгрому супротивника у схід. р-
нах Правобережної Україні. Задум операції полягав у завданні пільних ударів військами 4-го 
Українського фронту (команд. генеральної Армії Ф.І. Толбухін) з району Сивашу і Перекопу і 
окремої приморської армії (командованіе генералом. Армії А.І. Єременко) з керченського 
плацдарму в загальному напрямі на Сімферополь, Севастополь з метою оточити і знищити 
вороже угрупування, не допустившись його евакуації з Криму. Бойові дії військ 4-го 
Українського фронту (2-а гвардійська і 51-а армії, 19-й танковий корпус, 116-й і 78-й 
укріпленні райони) підтримувалися 8-ю повітрян. армією і Воєнне - повітряними Силами 
Чорноморського флоту, а окрема Приморська армія підтримувалася 4-ю повітрян. армією  
Південно- кавказького фронту. 

 У складі об'єднань і з'єднань радянські війська, що притягувалися до операції, 
налічувалося 470 тис. чоловік., 5982 оружжя і міномети, 559 танків і самохідних артилерійських 
установок. Їх підтримували 1250 літаків (з урахуванням авіації Чорноморського флоту).  

Перед Чорноморськимо флотом (командуючий адмірал Ф. С. Октябрський) ставилося 
завдання підтримувати наступління рад. військ у Криму на приморських флангах і діяти на 
комунікаціях супротивника, що пов'язують Крім з портами Румунії і Болгарії; перед Азовською 
воєн. флотилєю (командованія контр-адміралом С. Р. Горшков) ставилося завдання сприяти 
наступу Окремої Приморської. армії.  

Координація дій військ 4-го Українського фронту і Окремої Приморської армії була 
покладена на представників Ставки ВГК маршалів Радянського Союзу К. Е. Ворошилова і Л. 
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М. Василевского. 
Утриманню Криму німецько-фашистське керівництво надавало великого стратегічне і 

політичне значення. Окупація Криму використовувалася Німеччиною для тиску на Туреччину і 
утримання в агресивному блоці Румунії і Болгарії. Крім прикривав балканський стратег. фланг 
німецько-фашистських військ і їх важливі мор. комунікації, що йдуть по Чорноморських 
протоках до західного побережжю Чорного моря. Проти радянських військ в Криму 
продовжувала оборонятися 17-а німецька армія (5 німецька і 7 румунська дивізії) під 
командуванням генерала - полковника Е. Енеке. У цілому супротивник мав 195 тис. чіл., 
близько 3600 знарядь і мінометів, 215 танків і штурмових знарядь. Їх підтримували 148 літаків, 
що знаходилися в Криму і авіація з аеродромів Румунії. Німецько - фашистське командування 
створило могутні зміцнення в північної частини Криму і на Керченському полуострові. На 
Перекопському перешийку оборона складалася з 2 смуг, проти плацдарму на Сиваші - з 3, на 
Керченському полуострові - з 4. Радянські війська перевершували супротивника в 2,4, в 
знаряддях і мінометах - у 1,7, в танках і самохідних знаряддях - у 2,6 рази, літаках більш ніж у 8 
разів. 

8 квітня війська 4-го Українського фронту перейшли в наступ, наносячи головний удар 
силами 51-ої армії з плацдарму на південному берегу Сивашу. Атаці передувала артилерійська 
й авіаційна підготовка, що тривала 2,5 годин. Після жорстоких боїв оборона супротивника на 
цьому напрямі була прорвана, 51-а армія вийшла у фланг його Перекопського угрупування, 2-а 
гвардійська армія звільнила Армянськ. Уранці 11 квітня у прорив, що утворився, був введень 
19-й танк. корпус, який того ж дня оволодів Джанкоєм, крупним опорним пунктом в обороні 
супротивника і найважливішим железнодоріжним вузлом і почавши розвивати наступ на 
Сімферополь.  

У ході підготовки наступу військ 4-го Українського фронту до боїв за Крім 279 дивізія 
(командир дивізії генерал-майор Потапенко Василь Семенович) була переправлена на 
Сиваський плацдарм. Дивізія взяла безпосередню участь у звільненні Криму і Сарабуза (нині 
Гвардійське), а також м. Маленьке, міст Сімферополя і Севастополя.  

До складу 279-ої стрілецької Червонопрапорної Лисичанської дивізії  входило 1001 
стрілецький полк та командуванням полковника Печерського Максима Семеновича. Полку цієї 
дивізії було поставлено завдання безпосередньо звільняти Сарабуз.  

Від як це було. У ніч з 12 на 13 квітня 1944 долі частини 19 танкового корпусу і 279 
стрілецької дивізії підійшли до укріплених позицій німців на рубежі Сарабуз-Саки. Удосвіта 
воїни l-го і 2-го батальйонів 1001 стрілецького полицю почали атаку. Попереду йшла рота 
старшого лейтенанта Бірюкова Григорія Івановича.  

Німці, намагаючись перешкодити просуванню наших частин до Сімферополя і прагнучи 
утримати важливий оборонний рубіж, особливо сильно зміцнилися і чинили спротив у районі 
аеродрому, неодноразово робили контратаки, підтримувані танками. Створилася напружена 
обстановка. У цю критичну хвилину старший лейтенант Бірюков вихопив протитанкову 
гранату і з вигуком «За Батьківщину, вперед!» кинувся на ворога.  

Яких надихнув подвигом їхнього командира, бійці роти піднялися і з криками «Ура!» 
стали швидко просуватися вперед. Німці прийшли в заміслення. Використовуючи це, бійці роти 
атакували ворога й обернули його у втечу. Згідно зі спогадами учасників і даними архіву 
Міністерства оборони СРСР ротою Бірюкова в цьому бою було знищено більше 200 гітлерівців, 
три танки і захоплено десять автомашин із спорядженням і військовим майном. 12 годин тривав 
напруженний бій за Сарабуз. 13 квітня воїни 1001 стрілецького полицю 279 Лисичанської 
дивізії  звільнили населення.  

У результаті стрімкого наступу радянських військ 13 квітня був звільнений 
Сімферополь.  

15-16 квітня радянські війська вийшли до Севастополя і почали готуватися до штурму 
міста. Головний  удар було вирішено завдати силами лівого флангу 51-ої армії й Приморської 
армії, що увійшла 18 квітня до складу 4-го Українського фронту.  

5 травня перейшла в наступ 2-а гвардійська армія. Супротивник почавши перекидати на 
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цю ділянку війська, вважаючи, що тут наноситися головний удар. На головному напрямі 
радянської війська перейшли в наступ 7 травня після 1.5 годин артилерійської і авіаційної 
підготовки. Ворожа оборона була зламана.  

Узгодженими ударами з півночі, сходу і південного сходу війська фронту розгромили 
супротивника і 9 травня повністю звільнили місто.  

Залишки розгромленої 17 армії відступали на мис Херсонес. Для їх переслідування був 
введень у битву 19-й танковий корпус. Радянські війська стрімко висунулися до останнього 
рубежу оборони супротивника, який прикривав мис Херсонес. 12 травня сморід завершив 
розгром ворога на кримській землі, на мисі Херсонес захопили 21 тис. полонених, велику 
кількість техніки й озброєння.  

Так завершилася Кримська наступальна операція зі звільнення Криму.  
У боях за звільнення Севастополя Григорій Іванович Бірюков неодноразово здійснював 

подвиги і показував взірці мужності й військової доблесті. Наприклад, 9 травня 1944 долі, 
виконуючи наказ командування, старший лейтенант Бірюков повів свою роту на штурм 
Севастополя. У чотирьохгодинному запеклому бою під ураганним увігнемо його бійці зломили 
опір супротивника, вибили його з укріплень,  перейшли до переслідування і знищення ворога і 
на його плечах першими увірвалися на околицю Севастополя, де зав'язали вуличний бій. У 
ньому Бірюков разом зі своєю ротою знищив 130 офіцерів і солдатів, узяв у полон 50 осіб і 
захопив шість гармат різних калібрів, чотири міномети, вісім кулеметів, один склад, два з 
фуражем і склад з боєприпасами супротивника.  

За участь  у звільненні Сарабуза і штурмі Севастополя Указом Президії Верховної Ради 
СРСР Бірюкову присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Загинув Григорій Іванович 
Бірюков у Прибалтиці. 

25 вересня 1970 долі відбулося засідання виконкому Гвардійської селищної Ради 
депутатів трудящих, на якому було принято рішення про перейменування вулиці Річкової в 
селищі Гвардійське у вулицю імені Героя Радянського Союзу Григорія Івановича Бірюкова. Це 
ще одна данина пам'яті тих, хто загинув у жорстоких битвах.  

За бої зі звільненню Криму воїнам 279 Лисичанської  дивізії Указом Президії Верховної 
Ради СРСР було присвоєно високе звання Героїв Радянського Союзу ст. лейтенантові Бірюкову 
Григорію Івановичеві, підполковникові Плєтньову Петрові Федоровичу, ст. лейтенантові 
Ходжиєву Костянтинові Іллічу.  

13 квітня 1971 долі в селище Гвардійське була урочисто відкрита стела з барельєфним 
зображенням воїнів зі схиленим прапором. Це братська могила воїнам 1001 полицю 279-ої 
дивізії, загиблим при звільненні селища.  

Давно відгриміли переможні залпи Великої Вітчизняної війни. Події тихий героїчних 
років вже стають історією, але ніколи не забудуться в пам'яті народнії подвиги синів і дочок 
нашого народу, що заплатили своїм життям за щастя прийдешнії поколінь.  
 
УДК 657.26 
Коноплёва О.Н., викладач ОП НУБиП Украины  
«Крымский агропромышленный колледж» 
 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ПАО «КРЫММОЛОКО» 
 
Прибыль – цель предпринимательской деятельности, превращённая форма прибавочной 

стоимости, выступающая как излишек выручки от продажи товаров над затратами капитала. 
Одной из актуальных задач современного этапа является овладение руководителями и 

финансовыми менеджерами современными методами эффективного управления 
формированием прибыли предприятия в процессе  операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Грамотное управление прибылью предусматривает построение на 
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предприятии соответствующих организационно – методических систем обеспечения 
управления, знание основных механизмов формирования прибыли, использование 
современных методов её анализа и планирования. 

Целью данной статьи является разработка основных путей управления формированием, 
распределением и использованием прибыли предприятия. 

Объектом проводимых исследований является ПАО «Крыммолоко», которое занимается 
производством и реализацией молока и молочной продукции. 

Предметом исследования являются финансовые результаты предприятия. 
Источником образования прибыли предприятий является общий доход, который 

представляет собой сумму денежных средств, получаемых предприятием от всех видов его 
деятельности. Прибыль, прежде всего, зависит от объема реализованной продукции, ее 
конкурентоспособности, маркетинговой, инновационной и инвестиционной деятельности. 

Полученная прибыль может быть использована для удовлетворения разных нужд. Во-
первых, она направлена на формирование финансовых ресурсов государства, финансирование 
бюджетных отношений. Это достигается перечислением с предприятия части прибыли в 
государственный бюджет. Во-вторых, прибыль является источником формирования 
финансовых ресурсов самих предприятий и используется для обеспечения хозяйственной 
деятельности.  

В распределении прибыли можно выделить два этапа:  
1. распределение общей прибыли за счёт уплаты налога; 
2. распределение и использование прибыли, которая остаётся в распоряжении предприятия 
после уплаты в бюджет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение чистой прибыли. 
 
ПАО «Крыммолоко» на сегодняшний день – это акционерное общество представляет 

собой довольно сильную, самостоятельную структуру, которая способна серьезно 
конкурировать на украинском рынке молочной продукции. 1 января 1996 года предприятие 
«Крыммолоко» было прекращено и в мае 1996 года превратилось в Открытое Акционерное 

Прибыль предприятия 

Налог на прибыль 

Чистая прибыль 

Отчисления на 
благотворительные  

цели 

Оплата  
штрафных  
санкций 

Фонды  
специального 
предназначения 

Фонды 
накопления 

Фонды выплаты 
дивидендов 

Фонды 
 потребления 

Резервный 
фонд 

Фонд 
развития 

производства 

Фонд 
социальной 
сферы 

Фонд 
материального 
поощрения 



  

 

 
108

Общество. В течение 2011 года название общества было изменено с открытого акционерного 
общества на публичное акционерное общество. 

Продукция ПАО «Крыммолоко» по своим вкусовым качествам и ценам  ничем не хуже, 
а по отдельным показателям лучше других украинских производителей молочной продукции.  

Предприятие ПАО «Крыммолоко»  способно конкурировать с фирмами-конкурентами и 
при надлежащем подходе завоевало наибольшую долю крымского рынка молочной продукции, 
абсурдно потреблять большое количество импорта при существовании такого перспективного 
предприятия как ПАО «Крыммолоко». 

Управление прибылью – это процесс целенаправленного воздействия на те факторы, 
которые способствуют ее росту, как в текущем периоде, так и в длительной перспективе. 

Практически каждое предприятие стремится к максимизации своей прибыли как по 
основной, так и по прочим видам деятельности. Максимизировать прибыль – это 
целенаправленно воздействовать на основные факторы, влияющие на рост или снижение ее 
величины. Исследования показывают, что увеличение суммы прибыли определяется всегда 
действием трех основных факторов: увеличением объема реализации продукции, повышением 
цен, снижением затрат на производство и реализацию. 

Учитывая, что названные три фактора находятся в постоянной функциональной 
зависимости друг от друга, получение максимальной прибыли возможно при определенных 
сочетаниях  этих факторов. Для целей максимизации прибыли предлагают использовать метод 
предельною анализа с оптимизацией затрат, объема производства продукции и прибыли. 

В экономической практике для целей максимизации прибыли используют метод 
операционного левериджа (показывает, во сколько раз темпы изменения прибыли от продаж 
превышают темпы изменения выручки от продаж). 

В основе предельного анализа положены предельный доход и предельные издержки. 
Предельный доход – это прирост выручки от реализации на единицу прироста количества про-
изводимого продукта. Предельные издержки равны приросту затрат на производство 
продукции, приходящемуся на единицу прироста количества продукта. Чтобы прибыль была 
максимальной, необходимо равенство предельных издержек и предельного дохода. 

С целью выполнения предельного существуют следующие обозначения: 
Q – количество товара (продукта); 
P – цена единицы товара; 
P*Q – доход (выручка) от реализации товара; 
C – издержки производства (затраты); 
R – прибыль от реализации. 
Тогда основная цель предпринимательской деятельности, т.е. стремление получить максимум 
прибыли, может быть представлена в формальном виде следующей функцией: 
R = (P * Q) – C = max (1) 

Применение предельного дохода к этой функции даёт следующее соотношение: 
dR / dQ = (d (P * Q) / dQ) – (dC / dQ) = 0,  (2)  
d (P * Q) / dQ = dC / dQ, (3) 
 где 
 d (P * Q) / dQ – предельные издержки, 
 dC / dQ – предельный доход. 
 Отсюда следует, чтобы прибыль была максимальна, необходимо равенство предельных 
издержек и предельного дохода, а также отрицательный знак второй производной прибыли по 
количеству продукта: 
 d2R / dQ2 < 0, т.е. (d2 (P * Q) / dQ2) – d2C / dQ2 < 0. (4) 
 Это соотношение позволяет найти оптимальный размер объёма производства при известных 
(или заданных) функциях спроса P = F (Q) и издержек C = g (Q). 

По предприятию имеются следующие данные за пять лет. 
Таблица 1. Исходные данные для предельного анализа. 
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Показатели 

Базис 
ный 
год 

 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 
Пр-во прод-и в нат-м измерении 
(Q),тыс. шт. 

 
1000 

 
1150 

 
1330 

 
1410 

 
1530 

 
1650 

Цена продукции  
(P), грн./тыс.шт. 

 
120 

 
146 

 
156 

 
145 

 
139 

 
134 

Выручка от реализации 
(P*Q), млн. грн. 

 
120 

 
167,9 

 
202,8 

 
204,5 

 
212,7 

 
221,1 

Затраты полные 
(C), млн. грн. 

 
90 

 
28,7 

 
140,6 

 
141,8 

 
143,7 

 
148,8 

 Прибыль (R), млн. грн. 30 39,2 62,2 62,7 69 72,3 
 
  Анализ зависимости между ценой продукта и его количеством в динамике позволяет 
выбрать для функции спроса линейную форму связи вида P = а0 + а1 + а1Q. По методу 
наименьших квадратов определяются неизвестные параметры а0 и а1 на основе составления и 
решения системы нормальных уравнений вида.  
na0 + a1 * ΣQ = P,  
a0 * ΣQ + a1ΣQ2 = PQ,  
где n – число наблюдений (лет); 
P – цена единицы продукции; 
Q – количество продукции в натуральном выражении. 
После проведения расчётов по нашим данным получим эмпирическую функцию спроса P = 
188,2 – 0,031 * Q.  

Анализ зависимости между издержками и количеством выпускаемой продукции в 
динамике позволяет для функции издержек выбрать также линейную форму связи вида C = b0 + 
b1Q. Неизвестные параметры b0 и b1 также находятся по методу наименьших квадратов на 
основе составления и решения системы нормальных уравнений вида: 
nb0 + b1 * ΣQ = C, 
b0 * ΣQ + b1 ΣQ2 = CQ, 
где условные обозначения соответствуют принятым ранее. В окончательном виде имеем 
следующую эмпирическую функцию издержек:  
C = 90,3 + 0,035 * Q. 

Теперь проведём расчёты предельного дохода и предельных издержек и, приравнивая их 
друг к другу, найдём величину оптимального вида продукции: 
P = 188,2 – 0,031 * Q, 
C = 90,3 + 0,035 * Q 
P * Q = 188,2 * Q – 0,031 * Q2, 
(d2 (P * Q) / dQ) = 188,2 – 0,062Q, 
dC / dQ = 0,035, 
188,2 – 0,062 *Q = 0,035, т. е. 
Q = (188,2 – 0,035) / 0,062 = 3035. 
Выполняется также второе условие максимума прибыли: 
(d2(P * Q) / dQ2) – (d2C / dQ2) = - 0,062 < 0. 

Оптимальный объём выпуска продукции составляет 3035 тыс. шт. Зная размер выпуска, 
можно определить цену продукта, выручку, прибыль и издержки производства. Результаты 
расчётов представлены в таблице 2. В ней для сравнения приведены также фактические данные 
предприятия за 5-й год. 

Подведём некоторые итоги. Применение предельного анализа показывает, что у 
предприятия имеются возможности увеличить прибыль на 16,8 млн. грн. за счёт увеличения 
объёма производства и реализации продукции. При этом затраты предприятия возрастут всего 
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на 47,7 млн. грн. Оптимальная цена продукта составит 94,1 грн./тыс. шт., что ниже фактической 
цены на 39,9 грн./тыс. шт. 
Таблица 2. Сравнительные данные об объёмах производства по результатам предельного 
анализа 
 
Показатели Фактический (5-й) 

год 
Оптимум  Отклонения  

Пр-во прод-и в нат-м измерении (Q),тыс. 
шт. 

 
1650 

 
3035 

 
+1385 

Цена продукции  
(P), грн./тыс.шт. 

 
134 

 
94,1 

 
- 39,9   

Выручка от реализации 
(P*Q), млн. грн. 

 
221,1 

 
285,6 

 
+64,5 

Затраты полные 
(C), млн. грн. 

 
148,8 

 
196,5 

 
+47,7 

 Прибыль (R), млн. грн. 72,3 89,1 +16,8 
 

Исходя из результатов предельного анализа предприятию следует наращивать выпуск и 
реализацию продукции, постепенно снижая цену. Для обеспечения роста прибыли 
предприятию необходимо контролировать рост затрат. 

Максимизация прибыли является главной целью финансового менеджмента на 
предприятии. Цена и объём реализации продукции одни из важнейших параметров, которые 
определяют прибыльность предприятия. Основными факторами максимизации прибыли 
предприятия являются:  

• снижение себестоимости (за счёт снижения цен на сырьё и топливно-энергетические 
ресурсы), 

• повышение качества, 
• улучшение и расширение ассортимента, 
• рост продуктивности работы, 
• увеличение объёмов реализации продукции за счёт основания новых рынков сбыта. 
В процессе изменения прибыли играют роль и нереализованные остатки продукции, на 

которые были затрачены средства и использованы ресурсы, но которые ещё не получили 
денежного оборота. Поэтому уменьшение этих остатков соответственно приводят к росту 
прибыли.  
Уверенный потенциал роста прибыли имеет влияние рост цен на продукцию и увеличение 

качества продукции.  
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УДК 371.13:811.11 
Овчаренко Н.Н., преподаватель высшей категории ОП НУБиП  
«Крымский агропромышленный колледж». 
 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 

КРЫМСКОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

Вхождение Украины  в общеевропейское образовательное пространство в связи с 
подписанием Болонского соглашения - неизбежное следствие и непременное условие 
реализации демократических преобразований, происходящих в нашей стране в целом и в 
системе образования в частности. В условиях глобализации в ряд приоритетных задач 
образования выдвигается подготовка будущих дипломированных специалистов, способных 
использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности. На современном 
этапе развития общества особую значимость приобретает владение  иностранным языком как 
основным средством общения и сотрудничества между представителями различных народов. 
Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей необходимо 
рассматривать как средство передачи обучающимся социально и профессионально значимой 
информации, отработки навыков использования иноязычных источников в своей 
профессиональной деятельности, подготовки будущего специалиста к непрерывному 
образованию. 

 Понимание каждым преподавателем доли своей ответственности за достижение единого 
уровня образования для всех обучающихся студентов оказывается  важным для обеспечения: 
во-первых, определённого уровня интеллектуального потенциала страны; во-вторых, 
удовлетворения индивидуальных запросов и потребностей личности в области образования. На 
данном этапе очень важно обеспечить готовность к практической профессиональной 
деятельности. Каждый преподаватель должен отдавать себе отчёт, что конечным результатом 
подготовки является не только усвоение минимума содержания по отдельным учебным 
дисциплинам, но и достижение общего уровня образованности, свойственного специалисту с 
высшим образованием. 

В настоящее время конкурентоспособность выпускника высшего профессионального 
учебного заведения не гарантируется только владением узкопрофессиональными знаниями. 
Нужно обладать определенным набором личностных качеств, соответствующих сфере 
профессиональных интересов работодателя и должности, на которую претендует молодой 
специалист. В связи с этим в системе профессионального образования необходима 
модернизация прогностических моделей выпускников, что позволит четче определить 
требования к профессиональным знаниям и умениям, а также личностным качествам 
специалистов. 

Постоянный поиск новых подходов и методов в системе высшего образования 
направлен на подготовку компетентных специалистов. Изучение иностранного языка в 
аграрных вузах повышает гуманитарный уровень студентов, даёт возможность 
международного сотрудничества в будущей профессиональной деятельности, позволяет 
студентам получить дополнительные профессиональные знания. Современному обществу 
нужен компетентный специалист, владеющий иностранным языком в рамках своей 
специальности. 
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В нашем учебном заведении студенты изучают два  иностранных  языка: английский 
язык, как основной предмет; немецкий язык, как второй иностранный язык - факультативно. 
Долгое время знания иностранного языка в нашем колледже  оставались невостребованными. 
Сейчас знания иностранного языка стали для многих студентов  непременным условием  
прохождения производственной практики в Федеративной Республике Германии в земле Баден 
- Вюрттемберг. В студенческой среде  появился социальный спрос на серьезное обучение 
иностранным языкам. Одним из основных условий поездки в Германию на практику является 
знание немецкого языка на бытовом уровне и владение  профессиональной лексикой.  

Сегодня в методике преподавания иностранных языков наметилась тенденция к 
переходу от коммуникативного подхода к его разновидности - интерактивному подходу. 
Интерактивный метод ориентирован на более широкое взаимодействие студентов не только с 
преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студента в процессе 
обучения. 

Основными составляющими таких занятий  являются интерактивные упражнения и 
задания, которые выполняются студентами. "Преподавание есть искусство, а не ремесло - в 
этом самый корень учительского дела. Перепробовать десять методов и выбрать свой, 
пересмотреть десять учебников и не держаться ни одного неукоснительно - вот единственно 
возможный путь живого преподавания. Вечно изобретать, требовать, совершенствоваться - вот 
единственный курс учительской жизни" Одним из эффективных путей активизации общения в 
профессионально ориентированном курсе является использование деловых игр, позволяющих 
включать в процесс обучения иностранному языку модель будущей трудовой деятельности 
обучающихся. Деловые игры имитируют деловое общение, цель которого - установление 
деловых связей между людьми для осуществления необходимой совместной деятельности. 
Наиболее типичными ситуациями делового общения  на моих занятиях являются: «посадка 
яблони или винограда»,  «обрезка яблони и винограда», «сбор урожая». Для  участия в таких 
играх студенты должны овладеть умениями запрашивать информацию, выступать перед 
аудиторией с сообщением, высказывать свое мнение  по обсуждаемым вопросам, 
дискутировать. 

Необходимо, чтобы деловые игры базировались на реальном речевом материале, носили 
проблемный характер, предполагали взаимодействие всех участников игры. Это могут быть 
игра - сотрудничество, игра - соревнование, игра - конфликт. Чтобы вести деловую игру, ее 
участники должны уметь не только правильно строить предложения, но и уметь использовать в 
разговоре речевые клише, выражающие просьбы, извинение, благодарность, запрашивание 
дополнительной информации, приглашение к разговору. 

Форма  занятия за "круглым столом" получила у нас широкое применение. Содержание 
занятий составляет беседа по теме или проблеме, близкой и интересной студентам. Занятия - 
беседы за "круглым столом" обычно проводятся на заключительном этапе. Мы проводим такие 
занятия по возвращении студентов-практикантов с производственной практики,  когда они 
делятся своими впечатлениями о посещенных странах, их достопримечательностях, традициях 
и обычаях страны и семьи фермера, в которой они проживали, о новых технологиях в сельском 
хозяйстве, о своих планах на будущее; показывают фотографии, слайды, видеофильмы. На 
таких беседах обязательно присутствуют студенты, которые изучают немецкий язык и желают 
поехать на практику в Германию. Такие встречи воспитывают мотивацию, желание изучать 
немецкий язык. 

Существует семь наиболее популярных методов изучения иностранных языков. Среди 
них: 
1). Rosetta Stone – программа для изучения иностранных языков для Windows. Эта программа 
заставляет вспомнить детство, когда освоение своего родного языка  происходило путём 
погружения в языковую среду, многократного повторения и формирования ассоциативного 
ряда в различных областях жизни. 
2) Метод Николая Замяткина “Матрица языкового резонанса”. 
 Основные принципы: 1. Желание учить язык. Воля и самодисциплина 
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 2. Многократное прослушивание диалогов по 3 часа ежедневно в течение 10-15 дней для 
различения всех фонем диалога.  
 3. Громкое многократное проговаривание диалогов вслух после полного запоминания диалога 
с разбивкой на элементарные фонетические составляющие.  
3) Иностранные языки – это не страшно. Серия грамматических пособий Олега Дьяконова. 
 Оригинальный стиль подачи материала с шутками, лёгкостью фраз и пояснений, а также 
стишками и прибаутками, которые могут скрасить общение с книгой. Первая книга получила 
название “Английский – это не страшно”. По её примеру были названы и другие, а именно: “ 
Немецкий – это не страшно” с подзаголовком “Дердидас и другие монстры немецкого языка”. 
4) Метод чтения Ильи Франка 
  Метод чтения Ильи Франка — это специальный способ адаптации текста, который 
способствует пассивному освоению языка. Вот, например, книга « Сказки братьев Гримм». 
Если открыть любую страницу этой книги, то можно увидеть, что текст сказок  разбит на 
небольшие отрывки. Сначала идёт адаптированный отрывок: текст с  дословным русским 
переводом и небольшим лексико-грамматическим комментарием. Затем следует тот же текст, 
но уже неадаптированный, без подсказок. Те, кто только начал осваивать немецкий язык,  
сначала может читать текст с подсказками, затем тот же текст без подсказок. Если при этом он 
забыл значение какого-либо слова, но в целом всё понятно, то необязательно искать это слово в 
отрывке с подсказками. Оно ещё встретится, и не раз. Смысл неадаптированного текста в том, 
что какое-то время читающий на чужом языке «плывёт без доски». После того, как он 
прочитает неадаптированный текст, нужно читать следующий адаптированный. И так далее. 
Возвращаться назад не нужно. Конечно, сначала на читателя хлынет поток неизвестных слов и 
форм. Он не должен этого бояться. По мере чтения все „утрясётся“, и читатель будет 
удивляться: «Ну, зачем опять даётся перевод?» Когда наступает такой момент, когда «и так 
понятно», ему стоит уже читать наоборот: сначала неадаптированную часть, а потом 
заглядывать в адаптированную  
5) Метод изучения иностранного языка Тимура Байтукалова. 
 Основные принципы метода 
 1. Искреннее и сильное желание изучить иностранный язык. Искреннее означает, что в Вашей 
личности нет ни одной части, возражающей против изучения и использования иностранного 
языка 
2. Регулярность и интенсивность занятий языком - не менее 1 часа ежедневно. 
3. Основные цели данного конкретного занятия - максимально точное копирование носителей и 
отработка выученного в параллельном контексте. Достижение понимания - не является целью 
данного конкретного занятия. 
4. Знакомиться со смыслом изучаемого учебного материала (читать перевод) разрешается лишь 
после того, как Вы тщательно выучите данный учебный материал, моделируя носителей. 
6) Метод Callan 
 Этот метод представляет собой так называемый «прямой метод» (Direct method) изучения 
иностранного языка, то есть обучение проходит полностью на немецком языке. Ликвидация 
языкового барьера: студент, обучающийся по методу Callan, слушает и говорит в четыре раза 
больше в течение занятия, чем при другой форме обучения. 
Интересно и легко запоминается: два самых больших врага в изучении иностранного языка – 
скука и плохая память. Темп, с которым проводятся занятия по методу Callan, не даёт 
слушателям скучать, а плохая память преодолевается с помощью повторения. 
Исследования показали, что интерактивные методы позволяют резко увеличить процент 
усвоения материала. Главной отличительной чертой интерактивных методов является 
инициативность обучающихся, которую стимулирует преподаватель. Ход и результат 
приобретают личную значимость для всех участников процесса и позволяют развить у 
студентов способность самостоятельного решения проблемы. Здесь уместно привести в пример 
китайскую пословицу "Скажи мне, я забываю. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне 
сделать это и это станет моим навсегда". 



  

 

 
114

 
Литература 

1. Касилев С.С. Интерактивне обучение. – Мн. Белорусский вересень, 2005, -176с. 
2. Гальскова Н.Д. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих 
иностранный язык, - М.; АРКЕИ,2002. 

3. Проблемная организация учебного процесса/Л.М. Фридман. - М.: Интердиалект,2003, - 
325с. 

4. Деятельностная методика обучения иностранным языкам; Давыдова М.А.; Изд – во: М.: 
Высшая школа, 1990г.; ISBN: 5-06-000-446-5. 

5. Барабанова Г.В. Методика навчання професійно – орієнтованого читання у немовному 
вузі. – К., 2005. 

 
ВДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВНЗ В 

УМОВАХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

УДК 378.141 
Славгородская Н.Д., ОП НУБиП Украины 
«Крымский агропромышленный колледж», 
преподаватель высшей категории,  
преподаватель мировой литературы  
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Интеграционные процессы, происходящие в Украине на политическом, социально-

экономическом, национальном и образовательном уровнях, вхождение ее  в единое 
европейское пространство определяют соответствующее развитие системы высшего 
образования. В этих условиях уровень и качество подготовки кадров становятся важнейшими 
факторами эффективного решения задач экономического развития государства. Сегодня 
необходим специалист «нового типа» – профессионально и социально мобильный, имеющий 
глубокие профессиональные знания, в том числе экономические и правовые, способный к 
творческому совершенствованию, готовый к работе в рыночных условиях и к острой 
конкуренции.  

Поэтому важной задачей учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации становится не 
только дать студентам знания, умения и навыки в соответствии с отраслевыми стандартами, но 
и научить их учиться творчески мыслить, самому искать и получать новые знания.  
 Активизация мыслительной деятельности студентов на занятиях – одна из самых 
актуальных проблем методики преподавания в высшей школе. Решая ее, нужно помнить, что 
существуют различные уровни проявления самостоятельности мышления в процессе обучения: 
репродуктивная деятельность, работа частично-поискового характера, поисковая деятельность.
 Исходя из этого, предлагают следующую классификацию методов обучения: 
 1. объяснительно-иллюстративный метод (знания даются в готовом виде через 
восприятие, запоминание, воспроизведение); 

2. репродуктивный метод (выполнение работы по данному образцу);   
3. проблемное изложение (формулируется проблема, раскрываются пути ее 

доказательного решения, самостоятельно анализируются явления, делаются выводы); 
4. частично-поисковый метод (формулируется проблема, с помощью преподавателя 

студенты вовлекаются в процесс ее доказательного решения, ответы на вопросы преподавателя  
создают условия для поисковой деятельности студентов); 

5. исследовательский метод (студенты без участия преподавателя овладевают знаниями 
или способами их получения, разрешают проблему, делают вывод в результате анализа 
материала). 
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Для того, чтобы активизировать познавательную  деятельность студентов, необходимо 
учебный процесс построить на последовательной  системе учебных проблем, ставить перед 
ними такие задачи, которые бы заставляли открывать, искать, исследовать. Это предполагает 
создание на любом этапе занятия проблемных ситуаций, которые обеспечили бы 
интеллектуальную загруженность процесса обучения, сократили преподнесение готовых истин.  
Условия, необходимые для создания проблемной ситуации:  
- задание должно содержать в себе теоретическую или практическую трудность; 
 - исходя из возникших потребностей, студенты должны приложить максимум усилий для 
преодоления возникающих трудностей; 
- положительный исход возможен только при творческом отношении к работе; 
 - выполнение задания способствует приобретению новых знаний.  

На усиление в обучении творческого начала, формирование у студентов интереса и 
потребностей в учении направлено обновление формы учебного занятия и формы учебной 
деятельности на занятии.  

В этом смысле интересны, так называемые, нестандартные занятия: 
- дидактические игры (урок-суд, урок-КВН); 
- семинарские занятия (урок-диспут, урок-форум, урок-путешествие); 
- учебно-практические занятия (урок по справочной литературе);  
- занятия по обобщению знаний (урок-диспут); 
- театрализованные занятия; 
- бинарные занятия; 
- занятия с применением аудио-видеоаппаратуры; 
-занятия-экскурсии и т. д. [5, с.5]. 
Чтобы сломать жесткие рамки классического урока, сделать его привлекательным, 

вызвать интерес к учебной дисциплине, необходимо в основу обучения положить не 
преподавание, а учение, т.е. деятельность студента как интеллектуальную (умственную), так и 
практическую (учебную).Содержание такой деятельности студента составляют: 

-осознание мотивов учения;  
- применение общих принципов решения учебной задачи;  
- поиск новых способов ее решения;  
- составление плана действий;  
- сбор информации;  
- работа по плану и ее описание;  
- поиск убедительной аргументации; 
 - перевод практических действий в умственный план (наблюдение, целевой отбор, 

сравнение, группировка и т.д.);  
- деятельность общегуманитарного характера (доклад, сообщение, информация и т.д.); 
обсуждение работы товарищей, мотивация оценки. 
Работу по обучению студентов самостоятельности в добывании знаний можно 

вести по схеме: 
1. Дается задание для самостоятельной работы. 
2. Указываются способы и приемы его выполнения. 
3. Предлагается образец этой работы. 
4. При изучении других тем закрепляются эти умения и навыки. 
 Опорные схемы-конспекты (ОСК) – один из многих методических приемов, 
позволяющий концентрировать в интенсивном варианте теоретическую часть учебного 
материала. Расшифровке опорной схемы предшествует объяснение нового материала, чтение 
художественного произведения, учебника. ОСК поможет систематизировать материал, 
представить огромный мир идей, образов произведения, как единое целое, как стройную 
систему. ОСК можно использовать на любом этапе занятия любого вида (повторение, 
изложение нового материала, его обобщение и систематизация). 
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 Опорные схемы-конспекты это «ключи», которые помогают ввести студентов в текст 
художественного произведения. Работая над конспектом, они учатся вести монолог, диалог, 
аргументировать свои высказывания; их речь обогащается новой лексикой, разнообразными 
грамматическими структурами.  
 ОСК можно строить вместе со студентами на занятии одновременно с анализом текста 
(лучше – небольшого произведения или одной сюжетной линии объемного текста). 
На занятиях по мировой литературе можно использовать такие виды опорных схем-конспектов: 
1. ОСК, которые охватывают все произведения: цель создания, особенности композиции, тема 
и проблема, система образов произведения;  
2. ОСК к характеристике одного героя произведения, одной темы или проблемы. В конце 
каждого ОСК делается вывод, если этого требует схема. В случае необходимости в схему могут 
включаться цитаты.Сущность интерактивного обучения заключается в том, что учебный 
процесс происходит на условиях постоянного, активного взаимодействия всех его участников. 
Каждый вносит в этот процесс свой индивидуальный вклад, идет обмен. Это позволяет не 
только получить новые знания, но и развивает познавательную деятельность. [1, с.23] 
 Лекция – один из видов интерактивного обучения. Характерной ее чертой как метода 
обучения является то, что в ней систематически, четко излагается большой по объему учебный 
материал, содержание научных проблем. Правильно построенная и хорошо прочитанная лекция 
не только содержит ценные сведения по учебной дисциплине, но и учит мыслить, 
аргументировать, обобщать, подводить итоги. В зависимости от дидактических задач и логики 
учебного материала выделяют  вводные, установочные, текущие, обзорные лекции. 
 Лекционная форма проведения занятий целесообразна при изложении нового материала, 
рассмотрения сложного для самостоятельного изучения материала, подаче информации 
крупными блоками, применении изученного при решении практических задач.Структура 
лекции определяется особенностями темы и цели занятия. Другими словами, строится на 
сочетании этапов: организации, постановки целей и актуализации знаний, сообщении знаний 
преподавателем и усвоении их студентами, определении домашнего задания. Лекция должна 
быть интерактивной, т.е. иметь «обратную» связь. Она дает возможность преподавателю 
учитывать состояние аудитории, управлять мыслительной деятельностью и вниманием 
студентов, диктует темп занятия. Лекция должна развивать творческие способности, поэтому 
очень важен вопрос о ее проблемном содержании, активизации. [4, с.14] 
 С этой целью можно предложить несколько форм работы: различные виды записи 
лекции: план, подробный конспект, тезисы и т.д.;  
- беседа по ходу лекции;  
- включение в нее сообщений студентов;   
- формулирование студентами выводов и обобщений; 
- работа с картой, книгой, документами, составление схем таблиц.Условия развития активности 
при лекционном методе изложения знаний: проблемность изложения материала и управление 
активностью студентов.  
1. Преподаватель в начале лекции предлагает студентам вопрос или задание проблемного 
характера, но в ходе лекции не дает на него ответ, сообщая только факты, необходимые для 
вывода или решения проблемы. 
2. Лекция с элементами контроля и оценки. Преподаватель предлагает составить план лекции и 
отметить те пункты, которые показались неясными и вызывали вопросы. Таким образом, 
студенты следят за изложением материала и отмечают для себя неясности, что свидетельствует 
о их мыслительной активности. Оценка студентами лекции может быть проведена в любой 
форме: рецензия лекции или ее части, составление плана рецензии, схемы. 
3. Лекция с элементами творчества студентов включает в себя творческие или поисковые 
материалы, подготовленные студентами с использованием дополнительной литературы, 
жизненного опыта родных, знакомых, своего собственного. Такие задания преподаватель дает 
заранее. [4, с.15] 
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 Интерактивных методов и форм работы со студентами много, и они разнообразны. 
Нужно, чтобы они представляли собой систему последовательного развития умений и навыков 
студентов, повышения их самостоятельности в обучении, воспитания потребности в знаниях.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ - БАКАЛАВРІВ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АГРОНОМІЯ» ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕРБОЛОГІЯ» 

 
 
 В последние годы вузовскую общественность живо интересуют проблемы, связанные с 
«Болонским процессом». Под этим понятием принято называть  создание странами Европы, 
строящих единое государство, единого образовательного пространства. Его начало было 
положено подписанием в 1999 г. В Болонье (Италия) Болонской декларации, в которой были 
сформулированы основные цели, ведущие к гармонизации национальных образовательных 
систем высшего образования в странах Европы  в настоящее время болонский процесс 
объединяет более 40 стран. Украина присоединилась к Болонскому процессу в 2005 году и 
обязалась использовать в учебном процессе все их стандарты обучения. Одним из стандартов 
является прменение в учебном процессе самостоятельной работы, которая должна занимать 
50% рабочего времени. Применение самостоятельной работы снизило затраты на проведение 
обучения, что позволило европейской системе образования конкурировать с американской. 
 В Украине в настоящее время  есть, как сторонники, так и противники данной системы 
образования. Однако, как первые, так и вторые считают, что главным недостатком нашей 
системы образования является отсутствие системного подхода в образовательном процессе. Не 
отлажены механизмы взаимодействия между выпускниками ВУЗов и работодателями, низкой 
остается материальная заинтересованность, снизился социальный статус образования, не 
соответствует современному времени материальная база ВУЗов. Это снижает мотивацию 
обучения и в первую очередь отражается на самостоятельной работе обучаемого, что снижает 
уровень подготовки. 
 Дисциплина «Гербология с основами фитоценологии» является базовой дисциплиной 
при подготовке бакалавров агрономической специальности.Так как незнание общих законов 
развития фитоценозов, видового состава сорняков и мер борьбы с ними может привести к 
снижению урожайности сельскохозяйственных культур и свести на «нет» всю работу агронома. 
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Для изучения дисциплины утверждены типовая программа обучения и учебник «Гербология», 
которые активно используются при обучении в нашем университете. 
 При применении самостоятельного обучения применяются два метода: первый – когда 
весь учебный материал даеься  на занятиях в сокращенном виде, а для расширения объема 
знаний даются ссылки на литературные источники; второй – когда на занятиях даются 
подробно знания наиболее важных рахделов, а менее значимых -  на самостоятельное обучение. 
Изучение дисциплины в нашем университете ведется по первому методу. Мы считаем, что 
необходимо  в обязательном порядке на занятиях кратко рассматривать все разделы тивовой 
программы дисциплины, а при возникновении интереса к какому-либо вопросу, его изучать 
подробно. 
 При изучении «Основ фитоценологии» на занятиях рассматриваются законы развития 
фитоценозов и их  отличительные особенности при формировании агрофитоценозов. 
Самостоятельно, в течении двух месяцев, студент разрабатывает консорцию по 
индивидуальному заданию (сельскохозяйственная культура), при этом использует справочники 
и знания полученные при изучении других дисциплин. 
 Особое место при освоении дисциплины отводится изучению видового разнообразия 
сорной растительности. Студент должен освоить классификацию сорняков, выучить к каким 
семействам они относятся, их видовое название на латинском и русском языках, запомнить как 
они выглядят. Это можно сделать только занимаясь самостоятельно. Для активизации 
познавательного процесса нами предусмотрены сбор и офрмление коллекции семян сорных 
растений и гербария. При выполнении этого вида работы и определении собранного материала 
надолго происходит автоматическое запоминание. 
 Для самостоятельного обучения очень важно иметь наглядно оформленные стенды в 
аудиториях. Для этого нами собран большой объем гербарного и коллекционного материала, 
который применяется на занятиях и планируется разместить на стендах, которые 
изготавляваются в настоящее время. 
 При рассмотрении мер борьбы с сорняками особое внимание уделяется химическому 
способу, так как он применяется в производстве более широко. При изучении этого способа 
борьбы с сорняками применяется и аудиторное и самостоятельное обучение. Самостоятельно 
студент осваивает книгу «Перечень препаратов рекомендованных к применению в Украине». 
Полученные знания он избирательно применяет при изучении дисциплины «Земледелие» во 
время написания курсовой работы. 
 Обязательным условием эффективности самостоятельной работы является контроль 
знаний.для проверки усвоения материала самостоятельной работы проводится защита 
консорции, коллекции и гербария. Окончательным контролем при изучении дисциплины 
является зачет. Знания, полученные по предмету, используются при написании и защите 
дипломной работы. 
 
УДК 378.147:004 
ХАІРОВА А.Н., заступник директора з навчальної роботи  
ВП НУБіП України «Прибрежненський аграрний коледж» 
 

МЕТОДИЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 
 

Уміння застосовувати інформаційні технології для досягнення навчальної мети – 
обов’язковий компонент підготовки  висококваліфікованого фахівця. Одним з основних 
аспектів реформування освіти є впровадження до навчально-виховного процесу сучасних 
педагогічних та науково-методичних досягнень, а одним із шляхів удосконалення змісту 
освіти вважають застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Широке 
впровадження  нових систем та засобів збереження, обробки інформаційного потоку 
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докорінно змінило напрями розвитку суспільства, що не могло не вплинути на навчальний 
процес [2, с.21-24]. 

Самостійна робота студентів – один з найбільш складних моментів організації 
навчального процесу, який в найменшій мірі піддається керуванню ззовні. Утім, самостійна 
робота є найбільш ефективною формою навчальної роботи і може бути по-справжньому 
організованою тільки в процесі самостійної творчої роботи викладача. 

Під забезпеченням самостійної роботи студентів ми розуміємо процес створення 
викладачем необхідних і достатніх умов навчання, які гарантують задоволення потреб 
студентів у інформаційних джерелах. Вони є сукупністю документів, де в зручному та 
доступному для користувачів вигляді зафіксовано будь-які знання [1, с.126-128 ]. 

Для цього необхідно: 
1. Забезпечити наявність і доступність усього необхідного навчально-методичного і 

довідкового матеріалів. Повинні бути підготовлені  друкована та електронна версії комплексу 
навчальних посібників з усіх дисциплінах. 

2. Створити і впровадити систему регулярного контролю якості виконаної самостійної 
роботи (система тестування). 

3. Реалізувати систему мобільного зворотнього зв’язку по лінії «студент-викладач». 
Узгодити роботу з консультування студентів за результатами поточного тестування. 

4. Забезпечити кожного студента «провідником»  робочими програмами різних 
дисциплін; його фрагменти можуть бути представлені на Web-сторінках відповідних циклових 
комісій. 

5. Розробити і впровадити обґрунтовану систему врахування якості виконання поточної 
роботи в семестрі при виставленні підсумкової оцінки з дисципліни. 

Самостiйна робота, її ефективнiсть значно залежать від пiдбору та поєднання 
дидактичних засобiв. Дидактичнi засоби становлять складову частину органiзацiйно-
методичного забезпечення самостійної роботи студентів. Забезпечення самостійної роботи 
студента — процес створення викладачем необхiдних i достатнiх умов, що сприяють 
задоволенню потреб студентiв в iнформацiйних джерелах i пропозицiях. 

Дидактичний комплекс повинен поєднати загальноприйняті, традицiйнi методи з 
методами програмованого навчання [3, с.8-14]. 

Для організаційно-методичного забезпечення СРС викладачевiнеобхiдно: 
• скласти перелiк необхiдних умiнь i навичок; 
• розробити необхiднi професійно орієнтовані задачi-завдання; 
• визначити вимоги до продуктiв i результатiв СРС; 
• скласти план робіт; 
• розробити iнформацiйно-методичне забезпечення роботи студентiв: підручниками, 
навчальними посібниками, методичними рекомендацiями і вказiвками, довідковими 
матерiалами, таблицями, схемами, дiаграмами i т. п.; 
• опублiкувати все необхiдне iнформацiйно-методичне забезпечення й видати ці матеріали 
студентовi до початку вiдповiдного етапу його навчальної дiяльностi. 
Iнформацiйно-методичне забезпеченнясамостійної роботи студентів це наявнiсть таких 
джерел iнформацiї, як: 
ü  текстові (книги, брошури); 
ü графічні матеріали (креслення, схеми, діаграми, таблиці); 
ü аудіовізуальні матеріали (звукозаписи, кодопосібники, відеофільми); 
ü програмне забезпечення для ПЕОМ; 
ü електронні підручники та посібники; 
ü підручники на паперових та електронних носіях; 
ü методичні та тематичні матеріали;  
ü методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань; 
ü методичні вказівки до виконання курсових, дипломних проектів;  
ü програмні  продукти (презентації); 
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ü електронні каталоги, бібліографічні переліки літератури; 
ü конспекти лекцій викладача;  
ü електронні конспекти лекцій;  
ü комплекти тестових завдань.  

Усi ці матеріали повиннi бути пiдiбранi з урахуванням фахової орiєнтацiї, що сприятиме 
розвиткові емоцiйно-мотивацiйної сфери сприйняття iнформацiйних матерiалiв, i мають 
забезпечувати усі види занять [1, с. 84-88]. 
 Вирізняють два основні види самостійної роботи студентів: довгострокову і поточну. 
Довгострокова пов’язана з розв’язанням загальної проблеми, передбачає значний обсяг роботи. 
Поточна пов’язана з аудиторною роботою та є її передумовою та продовженням. У коледжі 
використовуються такі види довгострокової та поточної самостійної роботи студентів: 
• довгострокова – підготовка та виконання курсових (дипломних) робіт (проектів), участь 
у роботі студентських гуртків, конференціях, підготовка до участі в олімпіадах та конкурсах, 
виробнича та переддипломна практика; 
• поточна – пошук та огляд джерел інформації за заданою тематикою, розв’язання задач, 
тестових завдань, творчі роботи, підготовка до лабораторних, практичних, контрольних робіт 
[8, с. 25-27]. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють долучити до форм самостійної 
роботи студентів Інтернет - ресурси, і не тільки як джерело інформації, а й як засіб створення 
власного інтелектуального проекту, що стає результатом творчості як окремої особи, так і 
певного колективу. Тому в коледжі практикується проектна, науково пошукова робота 
студентів, створюються  мультимедійні посібники, електронні підручники у вигляді Web – 
сторінок, широко використовуються технічні засоби навчання, комп’ютерна техніка.  

Створюється «Електронний портфель студента», в якому розміщені всі потрібні для 
навчання матеріали. Отже, застосуванням традиційних та сучасних джерел інформації 
самостійної роботи реалізуємо інформаційну та світоглядну функції навчання, що дозволяє 
одержати міцні, ґрунтовні, повні знання [4, с.180-195]. 

Проте важливо не лише надавати можливість студенту самостійно опрацювати матеріал, 
але й перевірити набуті знання через самоконтроль. Контроль якості засвоєння знань та оцінка 
ступеня досягнення поставлених навчальних мет є важливими складовими частинами 
навчального процесу [7, с.61-62]. Під час перевірки результатів самостійної роботи 
використовуються такі форми контролю: 
Ø комп’ютерний поточний контроль;  
Ø невелике контрольне завдання, яке включає тільки операції необхідними поняттями;  
Ø модульний та рейтинговий контроль; 
Ø аналіз роботи студентів над вправами;  
Ø доповіді й виступи на семінарах;  
Ø захист студентами рефератів; колоквіуми;  
Ø захист курсових і дипломних робіт; 
Ø перевірка конспектів, робота з зошитом;  
Ø участь у студентських олімпіадах;  
Ø контрольні роботи, тестовий контроль знань; 
Ø звітування за результатами виробничої практики. 
 Проте чітке планування самостійної роботи студентів, методичні рекомендації, що 
сприяють кращому засвоєнню матеріалу, готовність викладачів допомогти не завжди дають 
бажаний результат. Головна причина – не кожен студент відчуває потребу в отриманні нових 
знань, тому викладачам важливо дотримуватись навчальних, стимулюючих, мотиваційних 
прийомів для створення позитивної мотивації самостійної творчості студентів [9, с.3-7]. 

Як і в будь-якій діяльності, у структурі самостійної роботи можна виділити три основні 
компоненти: мотив, мету, способи виконання. 
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Усі ці компоненти є необхідними, і їх треба враховувати й конкретно задавати. Для цього 
викладач повинен чітко усвідомлювати бажаний результат, який він намагається формувати та 
розвивати [10, с.114-117]. 

Таким чином, для того, щоб студент міг успішно навчатися як в аудиторії, так і поза 
нею, треба, щоб він мав позитивну навчальну мотивацію та позитивне ставлення до навчання. 
У цілому ж самостійна робота студентів потребує наявності серйозної та стійкої мотивації, яка 
визначається необхідністю ефективної професійної діяльності і високого рівня компетентності 
випускника ВНЗ, тому неможлива без стимулювання професійного зростання студентів та 
виховання їхньої творчої активності [6, с.25-27]. 
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ВП НУБіП України «Прибрежненський аграрний коледж»     

   
ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ: 
МОТИВАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Професійне зростання фахівця в сучасних умовах визначається не тільки рівнем його 
знань, але і його соціальною потребою. Крім високого рівня кваліфікації, випускник ВНЗ 
повинен бути самостійним, ініціативним, володіти потребою до саморозвитку, до аналізу 
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досягнень науки і практики, повинен вміти приймати рішення, нести за них відповідальність, 
мислити нестандартно, швидко адаптуватися в динамічно мінливих умовах бути 
конкурентоспроможним фахівцем. 

Підвищення вимог до рівня професійної компетенції випускників навчальних закладів 
призвело до змін в організації навчання, в тому числі - до посилення ролі самостійної роботи 
студентів, вихованню їхньої творчої активності; посилення відповідальності викладача за 
розвиток навичок самостійної роботи. Саме в процесі самостійної роботи можуть проявлятися 
мотивація, цілеспрямованість, самоорганізованість, самостійність, самоконтроль, розширення 
кругозору та будуть формуватися професійні компетенції студента. Самостійна робота 
майбутнього фахівця - це одна з найважливіших форм творчого оволодіння знаннями, джерело 
їх постійного збагачення й оновлення. 

У зв'язку зі стрімким розвитком інформаційно–комунікативних технологій потрібна 
цілеспрямована підготовка фахівця, який вміло використовує технічну інформацію у 
професійній діяльності.Тому, в сучасних умовах праці інформаційно грамотний фахівець буде 
мати ряд переваг: навички роботи з інформаційними технологіями, вміння знаходити 
оптимально необхідну інформацію в найкоротші терміни, бути постійно зацікавленим в 
оновленні своїх знань у галузі АПК. Впровадження інформаційних технологій у процес 
навчання забезпечує становлення принципово нової освітньої системи, забезпечує доступ до 
найбільш інформативних і функціонально ефективних освітніх ресурсів. На сьогоднішній день 
викладачі не мислять проведення лекцій і практичних занять без презентацій і мультимедіа , а 
заліків та іспитів - без комп'ютерних тестів.Навчальний процес з дисципліни «Основи екології » 
передбачає лекції, практичні заняття та самостійну роботу. 

Самостійна робота студента (СРС) є однією з найважливіших складових навчального 
процесу, в ході якої забезпечується засвоєння студентом прийомів пізнавальної діяльності, 
інтерес до творчої роботи і, в кінцевому підсумку, здатність вирішувати технічні та наукові 
завдання. [2, с. 116]. 

Самостійна робота студентів - це різноманітні види індивідуальної та колективної 
діяльності студентів, здійснювані під методичним керівництвом викладача в спеціально 
відведений для цього аудиторний або позааудиторний час. Самостійність повинна стати 
природною потребою кожного студента. Досягти високої ефективності самостійної роботи 
можна лише при виконанні комплексу заходів, що включає в себе: 

•готовність студентів до самостійної праці; 
•мотивацію отримання знань; 
•наявність і доступність всього необхідного навчально-методичного та довідкового 
матеріалу; 
•систему регулярного контролю якості виконаної самостійної роботи; 
•консультаційну допомогу викладача. 
Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи, регламентується робочим 

навчальним планом і становить 24 години (44%) загального обсягунавчального часу студента 
(54 години), відведеного для вивчення дисципліни «Основи екології».  

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Основи екології» визначено навчальною 
програмою дисципліни, методичними вказівками і творчим підходом викладача спрямованим 
на розширення знань студентів з даної дисципліни, на засвоєння міжпредметних зв'язків. 

«Робочий день» сучасного студента складає близько 10,5 годин: 6-8 годин аудиторні 
заняття та 2,5-4,5 години повинна становити обов'язкова самостійна робота. І якщо перша 
половина дня чітко регламентована і спланована, то друга частина, не менш важлива для 
виконання навчального плану, повністю віддається на волю студента. Далеко не кожен студент 
вміє правильно розпоряджатися цим часом і зрозуміло, що від ефективності його використання 
багато в чому залежать майбутні знання і творчі можливості студента. У вузі потрібно 
самостійно осмислювати матеріал, обговорювати з викладачем те чи інше питання, обдумувати 
його, висловлювати свою думку, аргументувати, відстоювати свою точку зору. Адже 
зустрічаються факти, коли студент, добре вивчивши певні положення лекції чи підручника, 
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виявляється, однак, не в змозі застосувати їх на практиці. Швидше за все, з цієї причини деякі 
студенти мають низьку успішність, отримують посередню характеристику в господарстві при 
проходженні виробничих практик, виявляються безпорадними у використанні набутих знань, їх 
застосуванні в складних ситуаціях практичного життя. Прищеплення навичок самостійної 
роботи, до самодисципліни повинно набуватися з перших курсів навчання. На жаль, деякі 
студенти, які дійшли до випускних курсів, («Основи екології»- дисципліна, яка вивчається на 3 
і 4 курсах), не завжди можуть самоорганізуватися на самостійне вивчення питань з дисципліни, 
не можуть аналізувати й думати, сподіваються на списування. Лекційний матеріал 
підкріплюється практичними заняттями. Крім того, практичні заняття також включають 
самостійну роботу. Активізувати самостійну роботу студентів можна за наявності серйозної та 
стійкої мотивації. Найсильніший мотивуючий фактор - підготовка до подальшої ефективної 
професійної діяльності.[2, с.56].Серед чинників, які сприяють активізації самостійної роботи 
студентів, можна виділити наступні: 

• корисність виконуваної роботи (результат роботи студента може бути використаний в 
лекційному курсі, при написанні курсового проекту, в методичному посібнику, при 
підготовці публікації). Важливий момент – психологічний настрій студента, показати 
йому необхідність виконуваної роботи; 

• участь студентів у творчій діяльності; 
• використання мотивуючих факторів контролю знань (накопичувальні оцінки, рейтинг, 
тести, залік/іспит); 

• заохочення студентів за успіхи в навчанні і творчій діяльності (заохочувальні бали) і 
санкції за погане навчання (за роботу, здану раніше терміну, можна проставляти 
підвищену оцінку, а в іншому випадку її знижувати). 
Мотиваційним чинником в інтенсивній навчальній роботі і, в першу чергу, самостійній є 

особистість викладача. Він може бути прикладом для студента як професіонал, як творча 
особистість. Викладач може і повинен допомогти студенту розкрити свій творчий потенціал, 
визначити перспективи свого внутрішнього зростання. 

Мотивація самостійної навчальної діяльності може бути посилена при використанні 
циклового навчання «метод занурення» (скорочення інтервалу між заняттями з дисципліни 
вимагає постійної уваги до змісту курсу і зменшує ступінь забутого). [3, с. 240]. 

Одна з форм самостійної роботи - це рішення ситуаційних завдань з актуальних 
проблем, тематика яких пов'язана з конкретними виробничими проблемами. Ситуаційні 
завдання можуть бути використані на лекції для створення проблемної ситуації, на практичних 
заняттях для контролю засвоєння навчального матеріалу; як домашнє завдання. Вони 
розвивають творче мислення, ініціативу студентів, забезпечують зв'язок навчання з 
майбутньою професією. Складання ситуаційних завдань - складний процес для викладача, 
оскільки вимагає багато часу, але сприяє отриманню міцних знань завдяки індивідуальній 
активності. Пошук нових форм і методів навчання, використання поряд з традиційними 
методами розвивального навчання. [5, с. ] 

Метод проектів - це спільна робота студента і викладача, яка вимагає інтегрування 
різних методів, засобів навчання, поєднання знань і вмінь. Використання проектного навчання 
формує і розвиває пізнавальну активність студентів, сприяє розвитку умінь самостійно 
здобувати знання, об'єднувати їх у певну систему, використовувати набуті знання в реальному 
житті. Студенти залучаються до творчої діяльності і ставляться до неї з великим інтересом. 
Метод проектів також використовується під час викладання дисципліни «Екологія». 
Застосування проектної методики підвищує інтерес до вивчення дисципліни. Проблеми 
розкриваємо на прикладі проектної роботи з дисципліни «Основиекології». Наприклад. 

1.Глобальні екологічні проблеми. 2.Екологічні проблеми України та шляхи її вирішення. 
3.Альтернативні джерела енергії, їх переваги та недоліки. 

Для прикладу візьмемо загальну проблему «Екологічний стан урбанізованих територій». 
Студентам необхідно провести дослідження, щоб відповісти на питання: Які негативні і 
позитивні моменти урбанізації? У чому полягає енергетичне забруднення навколишнього 
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середовища? Як впливає забруднення навколишнього середовища на здоров'я людини? 
Обирається тип проекту (дослідницький, творчий, рольовий, практично орієнтований). Для 
виконання проекту та перевірки роботи вказуються контрольні дати, що дає можливість 
підсилити відповідальність. Приймаються рішення щодо збору необхідного матеріалу 
(інтернетпошук, аналіз газетних статей, додаткової та основної літератури ). Обговорюються 
шляхи показу результатів (комп'ютерний проект, групова презентація, використання 
наочності). У даному випадку рекомендується презентація, написання статті в місцеву газету. 
Відбувається поділ на групи, розподіл обов'язків. Кожна група має своє завдання. Інформація 
збирається, упорядковується й оформляється в кінцевий результат. Готуються короткі 
повідомлення, виготовляються плакати, фото, вірші, демонструється презентація. Викладачеві 
потрібно підтримати активність студентів, дати шанс кожному зробити свій внесок доспільного 
проекту. 

Метод випереджальних завдань  застосовуємо при підготовці до лекції. Студентам 
пропонується підготувати окремі питання дисципліни. При підготовці питань студенти 
опрацьовують відповідний матеріал, користуються інтернетом, потім презентують цей 
матеріал. Така діяльність студентів вчить їх вчитися, розвиває навички самостійної роботи з 
літературою, вміння аналізувати, вибирати головне, формує вміння виступати перед 
аудиторією, відповідати на поставлені питання. 

З використанням інформаційних технологій можливості організації самостійної роботи 
студентів розширюються. Самостійна робота з навчальною літературою, виданою на паперових 
носіях, зберігається як важлива ланка самостійної роботи студентів у цілому, але її основу 
тепер становить самостійна робота з навчальними програмами, з тестуючими системами, з 
інформаційними базами даних. Всі відомі види електронних видань можуть служити основою 
для організації самостійної роботи студентів, але найбільш ефективними є електронні 
мультимедійні видання. Електронний підручник є програмним засобом, що дозволяє 
представити для вивчення теоретичний матеріал, організувати самостійну роботу 
(індивідуальне навчання) без присутності викладача. Студенти самостійно обирають спосіб 
вивчення певної теми, використовують широкий вибір контрольних питань, тренувальних 
вправ і тестів. Без знань мультимедійних технологій, умінь орієнтуватися в інформаційному 
просторі, володіти і вільно оперувати інформацією неможливо стати затребуваним фахівцем, 
який володіє своєю професією.  

Впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес коледжу дозволяє 
підвищити якість знань, посилити мотиваційний аспект, а на цій основі і пізнавальний інтерес у 
студентів до підвищення рівня професійної підготовки. Найбільш зручним і поширеним 
варіантом, який використовується при вивченні дисципліни «Основи екології» є презентація в 
форматі РowerРoint, що одержала широке поширення в навчальному процесі.[5, с. 143]. 

Формат PowerPoint дозволяє інтегрувати в презентацію відео та аудіо файли, створювати 
анімацію на рівні "слайд шоу". Головний плюс даного формату презентації - можливість без 
особливих знань і умінь вносити зміни до презентації, адаптуючи її під різні теми, відповідно 
до мети. При підготовці презентацій РowerРoint можна домогтися важливого емоційного 
сприйняття в рамках викладання теми або при розгляді конкретного питання. Я. Коменський у 
праці «Велика дидактика» писав: «Все, що тільки можна давати для сприймання чуттям, а саме: 
видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через 
дотик. Якщо будь-які предмети можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу 
сприймаються кількома чуттями…» 

Організація самостійної діяльності студентів передбачає наявність гнучкої системи, що 
дозволяє здобувати знання там і тоді, де і коли це зручно кого навчають. Крім того, 
розвиваються такі розумові операції і загальні вміння, як аналіз, синтез, аналогія і 
моделювання, причому у формах, не дублюючих форми традиційного навчання. На цій основі 
формується пошукова активність студентів при відборі та структуруванні інформації.[2 с.96]. 

Одна з вимог до організації самостійної роботи полягає в тому, що СРС повинна 
поглиблювати, розширювати й удосконалювати знання, уміння й навички, отримані студентом 
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в ході аудиторних занять. Використання мережевих інформаційних технологій забезпечує 
студенту свободу вибору при пошуку необхідної інформації, можливість знаходження нових 
даних, неординарних рішень і т.п. 

Одним із способів організації самостійної роботи студентів є Internet, застосування якого 
в навчальному процесі має ряд переваг: можливість вибрати індивідуальний режим роботи для 
кожного студента, отримати актуальну інформацію з конкретної проблеми, користуватися 
словниками та енциклопедіями, організувати діалог з усім світом, брати участь у чатах і 
форумах.[7,с.164] 

Кожен з видів позааудиторної роботи (підготовка студентами питань з потрібних тем, 
реферати, групові та індивідуальні консультації при підготовці доповідей, бесід, повідомлень) 
змінюється з поглибленням у досліджуваний курс: ускладнюється, розширюється, при цьому 
велика роль відводиться ініціативі студента. Більшість занять з дисципліни «Основи екології» 
будуються на самостійній підготовці студентами доповідей, повідомлень, складанні кросвордів, 
захисті контрольних робіт тощо. 

Дуже корисною є робота зі складання кросвордів студентами, тому що вона вимагає 
відповідної підготовки. Студенти самостійно виконують завдання, що сприяє систематизації, 
узагальненню знань, умінь, осмисленню матеріалу, його запам’ятовуванню. За запитаннями, які 
ставлять студенти, можна оцінити не тільки їхні знання, а й рівень їхнього розумового 
розвитку, ерудицію. 

Результативність самостійної роботи багато в чому визначається наявністю поточного та 
підсумкового контролю. У процесі вивчення дисципліни використовується тестовий контроль 
знань з досліджуваних тем з накопичувальними оцінками, що викликає у студентів прагнення 
до змагальності та підвищення рейтингу з дисципліни. 

Інформаційні технології підвищують інформативність навчального процесу, 
ефективність навчання, додають йому динамізму і виразності. 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ ВЕТЕРИНАРНИХ ДИСЦИПЛІН. 
 

Ринкові умови диктують нові вимоги до фахівців, яких стало більш доцільно готувати за 
інтегрованими програмами. Викладач остаточно втратив свою функцію основного джерела 
інформації. 

Тільки після того, як викладачі всіх дисциплін навчального закладу  добре адаптувалися 
до застосування комп'ютерів у якості технічного засобу навчання, можна приступати до 
створення інформаційно-комунікаційної технології вивчення конкретної дисципліни. Цей 
процес може бути закінчений за виконання двох серйозних умов: перебудова методології та 
організації навчального процесу з курсом (отже, і з навчального плану у цілому) зі значним 
посиленням частки самостійної роботи і зменшенням кількості лекцій; при цьому самостійна 
робота студента якісно вна форма освітнього процесу передбачає здійснення можливостей 
отримати консультацію «online» і провести співбесіду зі студентами з інших навчальних 
закладів, проведення повного процесу інтеграції споріднених дисципліні створення навчально-
методичних комплексів системних інтегрованих курсів [5, с.14]. 

Впровадження комп'ютерних технологій в освітнє середовище при вивченні курсу 
ветеринарних дисциплін дозволяє підвищувати і стимулювати інтерес студентів, активізувати 
розумову діяльність і ефективність засвоєння матеріалу, індивідуалізувати навчання, 
підвищувати швидкість викладання навчального матеріалу й засвоєння інформації, а також 
вести екстренну корекцію знань. 

Застосування інформаційно - комунікаційних технологій дає можливість більшою мірою 
використовувати деякі універсальні особливості особистості студента. Однак необхідно 
відзначити, що на сьогоднішній момент досі існує цілий ряд проблем, з якими зустрічається 
багато педагогів, які намагаються використовувати інформаційно - комунікаційні технології у 
своїй педагогічній діяльності. Разом з тим, використання сучасних інформаційно - 
комунікаційних технологій на заняттях і в позаурочній діяльності - це не данина моді, а 
необхідність, що дозволяє студенту та викладачу більш ефективно вирішувати поставлені 
перед ними завдання [3, с.61]. 

Комп'ютер –найпотужніший засіб, що підвищує продуктивність праці викладача, що 
вносить різноманітність у навчальний процес, та допомагає досягти бажаного рівня знань 
студента.Одне з основних завдань комп'ютера- збільшити контакт студента з викладачем. 

Використання ІКТ при вивченні курсу ветеринарних дисциплін надає можливість 
досягнення навчальних цілей і формування інформаційної грамотності в студентів - вони 
отримують знання про те, як переробляти, аналізувати, оцінювати величезний потік сучасної 
інформації, вчаться її осмислювати і користуватися нею, а також керувати цією інформацією 
для досягнення різних практичних цілей.  

Сьогодні володіння ІКТ є спільною культурою людини. При вивченні курсу в 
навчальному закладі використовують такі елементи ІКТ, як електронні підручники, електронні 
енциклопедії, освітні ресурси Інтернету, диски з ілюстраціями, посібники, презентації, 
демонстровані за допомогою мультимедійного проектора.  

Комп'ютерні засоби навчання називають інтерактивними, оскільки вони здатні 
«відгукуватися» на дії студента і викладача, «вступати» з ним у діалог. Комп'ютер можна 
використовувати на всіх етапах навчання: як джерело навчальної інформації, яке частково або 
повністю замінює викладача при поясненні нового навчального матеріалу, повторенні і 
закріпленні вивченого, як тренажер у процесі формування навчальних умінь і навичок, як 
наочний посібник якісно нового рівня для організації активної навчально - пізнавальної 
діяльності, як індивідуальний інформаційний простір для організації дослідницької роботи, 
самопідготовки та індивідуальної роботи, як засіб діагностики корекції знань і умінь [2,с.6]. 
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Використання на заняттях демонстраційних мультимедійних засобів (слайди, атласи, 
малюнки в підручнику, анімації, відео) сприяють формуванню в студентів образних уявлень, а 
на їх основі - понять.  

Позитивний ефект можна отримати при використанні на заняттях-презентацій, 
розроблених за допомогою PowerPoint. Використовувати їх можна і на заняттях з метою 
закріплення знань, практичних умінь і навичок, заняттях повторення і систематизації знань, 
оцінки та перевірки отриманих знань (он-лайн тестування). 

Комп'ютерна лекція, розроблена засобами PowerPoint - це тематично і логічно пов'язана 
послідовність інформаційних об'єктів, демонстрована на екрані або моніторі. В ході лекції 
використовуються різні інформаційні об'єкти: зображення (слайди), звукові та відеофрагменти. 
Зображення (слайди) - це малюнки, фотографії, графіки, схеми, діаграми.  

Відеофрагменти - це фільми, включені в презентацію повністю або частково. 
Найпростіше використовувати відеофрагменти вже готові, з електронних підручників. Там же 
можна взяти і звукові фрагменти - дикторський текст, музичні чи інші записи, які 
супроводжують демонстрацію слайдів.  

Ефективність роботи зі слайдами, картинами та іншими демонстраційними матеріалами 
буде набагато вищою, якщо доповнювати їх показом схем, таблиць. 

Важливим елементом формування універсальних навчальних дій студентів, що 
забезпечує його результативність є орієнтування їх в інформаційних і комунікативних 
технологіях і формування здатності використовувати ці знання грамотно, застосовувати в 
контексті стандартів. 

Використання сучасних цифрових інструментів і комунікаційних засобів є найбільш 
природним способом формування універсальних навчальних дій. 

Результативність роботи із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у 
викладанні курсу ветеринарних дисциплін у навчальному закладі оцінена за двома основними 
критеріями: за ступенем наукової новизни і практичної значущості.  

Ступінь наукової новизни полягає в тому, що в роботі при аналізі встановлено 
причинно-наслідкові зв'язки, що мають місце між специфікою використовуваних методів і 
засобів підвищення рівня підготовки студентів, ступенем застосування інформаційно-
комунікаційних технологій при вирішенні ситуаційних завдань та підвищенням рівня освіти 
студентів. 

Практична значимість інформаційно-комунікаційних технологій виражається в тому, що 
продемонстрований регулярний, закономірний шлях досягнення безсумнівно актуального для 
навчального закладу кінцевого результату - значного підйому рівня освіти студентів.  

Однак, якщо використовувати комп'ютер як наочний посібник, через деякий час таке 
використання не приносить результату. З цієї ситуації є вихід:потрібна діяльність студентів, а 
не зміст готового продукту і найкраще-проектна. 

Хотілося б відзначити, що використання інформаційно - комунікаційних технологій на 
заняттях є засобом підвищення динамічної пізнавальної самостійності студентів, так як 
зафіксувати результативність навчання можна спостерігаючи зміни показників за певний 
період. 

Управління навчанням за допомогою комп'ютера призвело до підвищення ефективності 
засвоєння, активізації розумової діяльності студентів. Підвищення якості професійної 
підготовки студентів спричинило позитивну динаміку рівня їхньої навченості, зафіксовано 
зростання активності на заняттях пізнавальної діяльності . 

Систематичне використання електронних навчальних ресурсів на заняттях призвело до 
оволодіння студентами навичками створення мультимедійних презентацій, підвищився рівень 
інформаційної компетенції. 

 
Результати визначення рівня 

розвитку пізнавальної активностіза 2010-2013 р р. 
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1 2010-2011 48 22 37 37 11 26 26 

2 2011-2012 63 47 73 39 48 51 39 

3 2012-2013 85 59 93 78 78 78 78 

Пізнавальний інтерес до дисципліни за 2011-2013 рр. виріс з 62% до 72%, значимість 
особистості викладача для студента збільшилася з 60% у 2011 році до 87% у 2013 році, а 
практична спрямованість дисциплін зросла з 73% в 2011 році, до 82% у 2013 році і 96% у 2012 
відповідно, що свідчить про високу ефективність впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій на заняттях при викладані курсу ветеринарних дисциплін. 

Результати свідчать про позитивний вплив впровадження в освітній процес 
інформаційно - комунікаційних технологій на заняттях з ветеринарних дисциплін, що доводить 
ефективність освітнього процесу. 

Засоби мультимедіа дозволяють спрямувати увагу студентів на найважливіші об'єкти та 
явища, можливий перехід відодних об'єктів до інших у будь-якій послідовності. Можливе його 
використання й на занятях вивчення нової теми, і закріплення пройденого матеріалу. 

Поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій 
дозволяє зробити процес навчання мобільним, суворо диференційованим та індивідуальним. 

Перевагами використання ІКТ є:  
− індивідуалізація навчання; 
− інтенсифікація самостійної роботи студентів; 
- збільшення обсягу виконаних на заняті завдань; 
- підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітних форм 
роботи; 

- розширення інформаційних потоків і обсягу нових знань завдяки використанню 
мережі. 

Узагальнюючи досвід застосування комп'ютера і мультимедійних технологій на 
заняттях, можна зробити висновок: інформаційно - комунікаційні технології прискорюють 
процес навчання; вони сприяють різкому зростанню інтересу студента до дисципліни, курсу; 
покращують якість засвоєння матеріалу; дозволяють індивідуалізувати процес навчання; дають 
можливість уникнути суб'єктивності оцінювання знань студента. 
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УДК - 379.1 
 
ІРОНІНА Л. Б., завідуюча відділенням «Захист рослин»  
ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий коледж» 
відмінник аграрної освіти і науки України 
III ступеня, викладач вищої категорії 
 

ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ -ПРІОРИТЕТНИЙ 
НАПРЯМ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ДИСЦИПЛІНИ «АГРОХІМІЯ» 
 

Впровадження інноваційних методів в навчальний процес вищої школи під чac 
самостійної роботи студентів дає можливість опанувати складний теоретичний матеріал 
студентами з різним рівнем успішності, поетапно одержати інформацію та активно її 
застосовувати, забезпечувати можливість планувати та корегувати свої дії, розширювати та 
поглиблювати знання з дисциплін. 

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України «Кримський 
агропромисловий коледж» для постійної підтримки високої якості всіх складових навчального 
процесу, поєднання наукової та навчальної роботи, розширення міжнародних контактів, 
послідовно впроваджуються нові інноваційні методи навчання. Технології слайд-лекцій, 
дистанційного навчання, комп'ютерного тестування, електронні підручники, навчальні 
матеріали тут - знаходять широке застосування. 

Слід зазначити, що впровадження інноваційних технологій в нашому коледжі не є 
самоціллю, воно спрямоване на застосування викладачами сучасних методик навчання, 
зорієнтованих на активізацію пізнавальної діяльності студентів. Зупинимось на основних 
напрямках використання інноваційних технологій, що сприяють підвищенню якості підготовки 
сучасних фахівців, посиленню ролі самостійної роботи, оптимізують контроль навчальних 
досягнень студентів Кримського агропромислового коледжу. 

Перед кожним викладачем стоїть завдання - прищепити нашим студентам вміння 
самостійно збагачувати свої знання, орієнтуючись у потоці різноманітної інформації. Зростає 
обсяг навчального часу на самостійну роботу студентів. Останнім часом зростає кількість 
навчально-методичного забезпечення самостійної роботи і гостро стоїть питання підвищення 
рівня самостійної підготовки. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Всі завдання, що виносяться на самостійне опрацювання, базуються на вимогах до знань 
та вмінь освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальностей. 
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Детально аналізуючи навчальні і робочі програми дисциплін, викладач розробляє банк 
завдань для самостійної роботи . Ці завдання повинні бути чіткими за змістом, оптимальними 
за обсягом, добре мотивованими. 

Момент мотивації виконання кожного завдання дуже важливий, адже відомо, що 
студенти добре засвоюють тільки те, чого прагнуть навчитися. Тому намагаємося планувати 
завдання, максимально пов'язані з майбутньою фаховою діяльністю. За сучасного рівня 
розвитку технічних засобів надання інформації традиційні форми подання матеріалу все більш 
витісняються мультимедійними технологіями. У нашому коледжі має широке застосування 
проведення занять та викладання матеріалу за слайд-технологією. Добре структурована наочна 
подача матеріалу, можливість отримання студентами електронних копій лекцій забезпечує 
інтенсифікацію навчання за рахунок вивільнення часу від конспектування, який 
використовується на плідне спілкування з викладачем. 

Мультимедійні технології - серед основних технологій, на яких базується створення 
інформаційно-освітніх ресурсів, що широко використовується також під час дистанційного 
навчання. 
Також протягом останніх років знаходять все ширше застосування тестові технології 
оцінювання навчальних досягнень студентів. Тестування стало невід'ємною частиною 
навчального процесу. Тестові технології невпинно поширюються для поточного, підсумкового 
контролю навчальних досягнень студентів. Тестування проходить у  комп'ютерних класах. 
Підготовлено достатньо тестових завдань, що дозволяє формувати тести за всіма видами 
контролю, в тому числі і для контролю залишкових знань. Завертаючи огляд основних 
напрямків використання інноваційних технологій та інноваційних методик у Кримському 
агропромисловому коледжі, маємо зазначити, що ці процеси потребують невпинної 
наполегливої роботи всіх учасників навчально-виховної діяльності. 

Успіх у самостійному оволодінні теоретичним чи практичним матеріалом напряму 
залежить від чітко спланованої та методично правильно організованої роботи викладача, який 
має забезпечити через засоби комп'ютерної техніки відповідним методичним комплексом, що 
допоможе студенту самостійно опрацювати матеріал. 

До методичного забезпечення з дисципліни самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Агрохімія» входять: 

1. Рекомендації щодо вивчення дисципліни (в електронному варіанті) із зазначенням 
критеріїв оцінювання знань та вмінь з дисципліни; 

2. Методичні рекомендації щодо вивчення конкретних тем, відведених на самостійне 
опрацювання з посиланням на додатковий матеріал, який міститься в електронному посібнику 
(лекції, опорні конспекти, схеми, таблиці, мультимедійні презентації, відеофільми тощо); 

3. Методичні рекомендації з набуття практичних умінь та навиків із зразками виконання 
вправ; 

4. Пакет контрольних завдань, запитань, тестів для самоперевірки; 
5. Перелік літератури (основної та додаткової). 

Методичні рекомендації, що входять до комплексу самостійного методичного забезпечення, 
містять тему, план, перелік знань та вмінь, які мають бути сформовані після опрацювання теми. 
Кожна робота, в тому числі і самостійна має бути перевірена викладачем, застосовуючи 

критерії оцінки результатів роботи. 
Завершуючи огляд основних напрямків використання інноваційних технологій та 

інноваційних методик у Кримському агропромисловому коледжі, маємо зазначити, що ці 
процеси потребують невпинної наполегливої роботи всіх учасників навчально-виховної 
діяльності. Розробка та впровадження інноваційних та інтерактивних технологій стимулює 
розвиток новітніх методик навчання, що потребує від науково-педагогічного колективу 
постійного творчого розвитку та професійного вдосконалення. 

Як підсумок слід зазначити, що тільки при умілому поєднанні всіх напрямів 
забезпечення самостійної роботи студентів можна очікувати позитивних результатів, розвинути 
у студентів навички самостійності, творчого підходу до справи. Спонукати його до самоосвіти, 
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самовдосконалення, що так важливо для сучасного фахівця, який буде конкурентоздатним на 
ринку праці. 
 
УДК 004:336(075) 
Шенгелай М.А., преподаватель-методист,  
ОП Национального университета биоресурсов и природопользования Украины  
«Крымский агропромышленный колледж» 
 

ПРОБЛЕМАТИКА ВНЕДРЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАМНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 
 

В большинстве компьютеров мира используется программное обеспечение фирмы 
Microsoft. Как правило, это операционная система Windows и пакет прикладных программ 
Microsoft Office. Данное программное обеспечение обладает массой неоспоримых достоинств, 
благодаря которым оно стало мировым стандартом. Единственным крупным недостатком 
продукции Microsoft является её цена, неоправданно завышенная. 

Рассмотрим показатели средней стоимости аппаратного и программного обеспечения 
(ПО) в сравнении для различных категорий типичных массовых компьютеров с указанием доли 
ПО в общей стоимости построения информационной системы: 1) «Офисный компьютер» - 
$600, ПО - $452 (43%); 2) «Домашний компьютер» - $1000, ПО - $285 (29%); 3) 
«Полупрофессиональный компьютер» - $1300, ПО - $541 (22%). Эти данные наводят на мысль 
о поиске альтернативного программного обеспечения, поскольку для всех категорий его цена 
измеряется сотнями долларов. И наиболее актуален этот вопрос именно для офисного 
компьютера, у которого стоимость программного обеспечения лишь немногим уступает 
стоимости самогó компьютера. 

Единственной серьёзной потенциальной альтернативой Windows является операционная 
система Linux, которая уже успешно используется в ряде коммерческих фирм и Интернет-кафе. 
Операционная система Linux создана и внедряется энтузиастами, недовольными 
монополистскими действиями Microsoft. Некоторые из версий Linux коммерческие, но 
большинство – бесплатные. 

Если Windows первоначально проектировалась для обычного пользователя, не 
искушённого в настройке компьютера и знании аппаратных средств, то Linux создана на основе 
серверной операционной системы, поэтому обладает бóльшими возможностями по настройке и 
администрированию, гораздо более надёжна и безопасна. При работе с Глобальной сетью Linux 
привлекателен не только бесплатностью, но и тем, что скорость работы с Интернет в Linux в 
среднем в 1,5 раза выше. 

Последние версии графических оболочек для Linux по функциональности сопоставимы с 
Windows. Интерфейс Linux может почти не отличаться от интерфейса Windows, благодаря чему 
пользователю, использующему компьютер для работы с прикладными программами и не 
занимающемуся настройкой, нет нужды переучиваться. 

Linux давно вытеснил бы Windows, если бы не следующие недостатки: 
- Linux является системой, значительно более сложной для освоения, чем Windows; 
- выбор прикладного программного обеспечения, особенно с украинским или русским 
интерфейсом, для Linux крайне скуден; 

- Linux поддерживает работу значительно меньшей части аппаратных средств; 
- отсутствие средств восстановления системы. 

Даже более важным, чем выбор операционной системы, является выбор офисного пакета 
прикладных программ, опять же по экономическим соображениям – Microsoft Office стоит в 
несколько раз дороже Windows. Решение этого вопроса  есть, причём гораздо более 
однозначное, чем с операционной системой. Существует бесплатный пакет прикладных 
программ, который называется OpenOffice. Он выполняет те же основные функции, что и 
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Microsoft Office. Кроме того, в стандартный комплект OpenOffice входит html-редактор, в то 
время как Microsoft поставляет его отдельно. 

Интерфейс OpenOffice подобен интерфейсу Microsoft Office, а в отношении основных и 
часто используемых команд идентичен. OpenOffice имеет ряд новшеств, выгодно отличающих 
его от пакета Microsoft. Конечно же, Microsoft Office обладает бóльшими возможностями, но 
рядовой пользователь не использует их даже наполовину. В OpenOffice реализованы те 
возможности, которые реально востребованы пользователями. 

Существуют версии пакета для Linux и для Windows. Обе они бесплатны. Если по 
вышеупомянутым причинам на некоторых компьютерах предприятия установлена 
операционная система Windows, а на остальных – Linux, то для использования пакета 
OpenOffice это не является препятствием, на его основе можно создать единую систему 
электронного документооборота и учёта в данном предприятии. Формат сохранения данных 
совместим с Microsoft Office, то есть с помощью OpenOffice можно открывать документы, 
созданные в Microsoft Office и наоборот. 100%-ная совместимость не гарантируется, но это 
касается лишь сложного форматирования. 

Подводя черту под вышесказанным, можно порекомендовать предприятиям следующие 
способы сокращения расходов на внедрение информационных технологий: 1) устанавливать 
полностью бесплатный комплект программного обеспечения – операционную систему Linux и 
пакет прикладных программ OpenOffice – на персональные компьютеры, решающие обычные 
офисные задачи, а также учётные, если учёт осуществляется посредством обычного табличного 
процессора или СУБД (расходы на ПО - $0 на компьютер); 2) при необходимости использовать 
windows-программы, например 1С:Предприятие, и наличии сети из 5-6 компьютеров 
устанавливать на центральный компьютер Windows Server, а на остальные – Linux, и запускать 
необходимы программы через терминальный клиент (от $167 на главный компьютер, $0 – на 
остальные); 3) если по какой-либо причине невозможен предыдущий вариант или при 
небольшом количестве компьютеров приобретать операционную систему Windows и 
устанавливать бесплатный пакет прикладных программ OpenOffice ($78 на компьютер). 

 
УДК 510(075.8)  
 
ЧЕРЕМІСІНА Л, М., викладач вищої категорії, викладач-методист  
ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий коледж» 
ЛЄХНО С. Ю., викладач вищої категорії, викладач-методист  
ВП НУБіП України «Кримський агропромисловий коледж» 
 
З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА ЗАНЯТТЯХ ТА ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ 
З ДИСЦИПЛІН «МАТЕМАТИКА» ТА «ВИЩА МАТЕМАТИКА» 

 
Інформатизація вищої освіти диктує необхідність у тих взаємопов’язаних процесах, що 

спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб усіх учасників 
освітнього процесу (студентів, викладачів, співробітників ВНЗ), розвитку їх інтелектуального 
потенціалу, самореалізації діяльності та самовдосконалення, забезпечення підготовки до 
повноцінної професійної діяльності та життя в інформаційному суспільстві. Це можливо за 
умов використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній галузі. 

Під інформаційно-комунікаційними технологіями розуміють сукупність методів, 
процесів та програмно-технічних засобів, інтегрованих для збору, обробки, поширення та 
використання інформації задля інтересів її користувачів. 

Соціальний запит на підготовку висококваліфікованих, соціально-мобільних фахівців-
аграріїв відповідно до сучасних вимог ринкових відносин можливо виконати лише за рахунок 
вдосконалення змісту вищої освіти, впровадження інноваційних технологій, активних і 
інтерактивних методів, дидактичних форм і методів навчання. На ці зміни звертається увага в 
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Законі України «Про вищу освіту», Національній програмі «Освіта». Проведення в аграрному 
секторі реформи вимагає від керівників нової формації здібних до нестандартних, творчих 
рішень, які вміють вести за собою інших, бути дійсними лідерами робочих колективів. 
Відповідно навчальний процес повинен враховувати тенденції соціально-економічного 
розвитку, особливості психології молоді, а методи і форми навчання реалізовувати на практиці, 
використовувати принципи ініціативи, індивідуалізації, самостійності, змагання, творчого 
підходу до  знань. Студент повинен сам прагнути до систематичності, плідної та старанної  
навчально-творчої діяльності. Шляхом досліджень встановлено, що змагання в більшості 
випадків дає значно більший ефект в підвищенні активності студентів, ніж їх на зовнішня 
мотивація.  

Сучасний етап розвитку суспільства вимагає нетрадиційних форм і методів навчання та 
виховання підростаючого покоління, зокрема, з дисциплін фундаментальної та економічної 
підготовки. 

У сучасних умовах, коли зростає обсяг знань, які необхідні людині, вже неможливо 
робити ставку лише на засвоєння визначеної суми знань традиційними методами навчання, 
необхідно запроваджувати сучасні ефективні технології навчання. 

Важливо прищепити студентам уміння самостійно збагачувати свої знання, 
орієнтуватися в потоці наукової та політичної інформації. 

Сьогодні ми перебуваємо на порозі етапу, коли в центрі інформаційного середовища 
буде стояти людина, не лише як спеціаліст з моделювання, алгоритмів, організації, а й як єдине 
джерело змісту та цінностей нашого суспільства. Особливо цінними у цей період є саме вміння 
використовувати комп’ютери по новому, вміння формулювати завдання. 

Тому при створенні курсу необхідно враховувати вимоги державних програм, освітньо-
кваліфікаційної характеристики, в яких узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі 
освітньої та професійної підготовки, визначається місце спеціаліста у структурі господарства 
держави, основні вимоги до його компетентності та інших соціально необхідних властивостей 
та якостей. 

Теоретична розробка курсу першочергово потребує збору, пошуку й оформлення 
інформації для добору навчального матеріалу. Для цього доцільно, окрім традиційних засобів, 
використовувати ІКТ: бази даних, програмні засоби, електронні бібліотеки, ресурси Іntеrnеt та 
ін. 

Наступним етапом конструктивно-проектувального компонента діяльності викладача є 
вибір оптимальних інформаційно-комунікаційних засобів для створення навчального курсу.  

Розглянемо деякі інформаційно-комунікаційні засоби, які є одним з най більш 
оптимальних та водночас простими для створення електронних навчальних матеріалів, 
враховуючи дидактичні цілі та рівень інформаційної культури викладачів. 

Програма Місrосоft Word дозволяє вводити, редагувати, форматувати, естетично 
оформлювати текст і грамотно розміщувати його на сторінці. За допомогою цієї програми 
можна вставляти в документ малюнки, авто фігури, формули, таблиці, діаграми, схеми, а також 
автоматично виправляти орфографічні та граматичні помилки. Крім того, Місrосоft 
Wordдозволяє зберігати електронний документ у форматі веб-сторінки. Програма Місrосоft 
Ехсеl є потужним програмним засобом для роботи з таблицями даних, що дозволяє 
упорядковувати, аналізувати і графічно представляти різноманітні види даних, а також дає 
можливість автоматично їх обчислювати. Одним з аспектів застосування цієї програми у 
навчальному процесі ВНЗ є створення тестів для поточного, проміжного та підсумкового 
контролю знань та вмінь студентів. 

Програма Місrосоft РоwеrРоіnt призначена для створення та показу мультимедійних 
презентацій. За допомогою цих презентацій можна демонструвати різноманітні ілюстрації, 
фото- і відеоматеріали, портрети, історичні документи, механізми і явища. Програма Місrосоft 
РоwеrРоіnt надає користувачу все необхідне для створення презентації – потужні функції 
роботи з текстом, включаючи окреслення контуру тексту, засоби для малювання, побудови 
діаграм, широкий набір стандартних ілюстрацій і таке інше. Презентація – це набір слайдів і 
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спецефектів, що супроводжують їхній показ на екрані, роздатковий матеріал, а також конспект 
і план доповіді, що зберігаються в одному файлі. Слайд – це окремий кадр презентації, що 
може містити в собі заголовок, текст, графіку, діаграми, відео фрагмент і т.д. Створені засобами 
Місrосоft РоwеrРоіnt слайди можна надрукувати на принтері та використовувати як опорні 
конспекти. 

Створення лекційного, лабораторно-практичного, контрольного блоків можливе із 
використанням будь-яких перелічених раніше інформаційно-комунікаційних засобів. Крім того, 
для лабораторно-практичного блоку можна також застосовувати віртуальне устаткування та 
обладнання, анімаційну демонстрацію явищ, процесів, формувати комп’ютерну модель 
лабораторного експерименту (досліду, спостереження, вимірювання), пояснювати технологію 
розв’язування практичних задач за допомогою ІКТ тощо. 

При створенні кожного блоку необхідно враховувати логіку викладання матеріалу, 
загальні дидактичні принципи процесу вивчення певних дисциплін. 

Компонування матеріалів у електронний навчальний підручник курсу є завершальним 
етапом конструктивно-проектувального компонента діяльності викладача. Створені електронні 
блоки за відібраним теоретичним матеріалом складаються в єдиний комплекс. У зв’язку з 
підписанням Україною Болонської конвенції та введенням у заклади освіти 

Доцільно зазначити, що математична освіта є універсальною складовою фахової 
підготовки з переважної більшості спеціальностей у ВНЗ (аграрних, економічних, педагогічних, 
технічних та ін.). 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю трансформації теоретичних 
можливостей математичної підготовки в реальні довготривалі знання на основі застосування 
математичних процедур, методів, моделей тощо для формування аналітичної культури 
мислення студентів, що становить вагому складову їх професійної компетентності. 
Слід відмітити широкі можливості у використанні математичних засобів і методичних 

прийомів для лаконічного опису досліджуваних об'єктів, у наданні можливостей шляхом 
імітаційного моделювання, звести дослідження нематематичного об'єкту до розв'язання 
математичної задачі. При цьому постає реальна можливість скористатись універсальним 
математичним апаратом, одержати не тільки кількісну, а й якісну інформацію про 
досліджуваний об'єкт. Оскільки, одна і та ж математична структура (імітаційна модель) може 
мати різну інтерпретацію в різноманітних сферах знань, цей факт надає реальну можливість 
узагальнювати різного роду знання і виробляти професійні вміння, які в свою чергу будуть 
сприяти формуванню професійної компетентності майбутнього фахівця. 
Наведемо типові приклади економічних проблем, які доцільно розв'язувати, 

використовуючи методи та моделі імітаційного моделювання. 
Це задачі оптимальної організації технологічного процесу; оптимального використання 

ресурсів виробництва, визначення оптимальних кормових раціонів; оптимізація структури 
портфеля, сформованого з цінних паперів; транспортні задачі; задачі про асортимент продукції 
та інші. Крім того це моделювання і оптимізація ризику, тобто прийняття раціональних рішень 
в умовах ризику та невизначеності тощо. 
Отже, математичні моделі та методи оптимізації займають значне місце в практиці 

професійної підготовки студентів-аграріїв у ВНЗ. Це ще раз підтверджує необхідність 
посилення глибини та фундаментальності знань взагалі і математичних зокрема а саме 
розробку стратегії та тактики навчання фундаментальними дисциплінами, вдосконалення їх 
змісту на засадах національної концентрації ступеневої економічної освіти з урахуванням 
аграрної специфіки відповідного навчального закладу на рівні фахівця-професіонала. Розвиток 
сучасного суспільства характеризується підвищенням технічного рівня, ускладненням 
організаційної структури виробництва, поглибленням суспільного поділу праці, пред'явленням 
високих вимог до методів планування і господарського керівництва. У цих умовах тільки 
науковий підхід до керівництва економічним життям суспільства дозволить забезпечити високі 
темпи розвитку народного господарства. 
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