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АНОТАЦІЯ 

Закон України «Про вищу освіту» надає право випускникам магістратури займатися педагогічною 

діяльністю. Як наслідок, питання формування професійно-педагогічної компетентності магістранта агра-

рної спеціальності набуває особливого значення. В статті визначено та проаналізовано наукові підходи, 

застосування яких сприятиме ефективному формуванню професійно-педагогічної компетентності магіст-

рантів за умов аграрного навчального закладу. Визначеними підходами є: системний, синергетичний, ком-

плексний, аксіологічний, компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний, технологічний під-

ходи. 

ABSTRACT 

The Law of Ukraine on "Higher Education" gives the master degree course graduates the right for educational 

work. As a consequence, the graduates of agrarian master degree course have the right to become the teachers of 

higher education of agrarian specialities. In this context the formation of professional and pedagogical competence 

of students of agrarian master degree course has special significance. The article represents the analysis of scien-

tific approaches to the problem of efficient professional pedagogical competence formation of students of agrarian 

master degree course. The author determines such approaches as: system approach, synergetic approach, integrated 

approach, axiological approach, competence building approach, personality-centered approach, activity approach, 

technological approach.  
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Постановка проблеми. Потреба сучасного 

українського суспільства у висококваліфікованих 

фахівцях аграрного сектору обумовлює появу но-

вих вимог до викладача аграрних дисциплін. Закон 

України «Про вищу освіту» вказує, що посади пе-

дагогічних працівників вищих навчальних закладів 

можуть займати особи із ступенем магістра за від-

повідною спеціальністю [1]. Таким чином, одним із 

функціональних напрямів діяльності магістра може 

бути науково-педагогічний напрям. Це означає, що 

магістрант аграрного фаху повинен фактично опа-

нувати другу професійну діяльність, а одним із ре-

зультатів навчання в магістратурі аграрного ви-

щого навчального закладу повинна стати готов-

ність магістра-аграрія до педагогічної діяльності. 

Ця готовність проявляється через наявність профе-

сійно-педагогічної компетентності випускника ма-

гістратури. Відповідно, питання застосування нау-

кових підходів для ефективного формування про-

фесійно-педагогічної компетентності магістрантів 

аграрного фаху набуває особливої важливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемі визначення наукових підходів до підгото-

вки фахівців у вищій школі присвячені роботи О.Є. 

Антонової, С.С. Вітвицької, О.Ф. Євсюкова, 

В. Л. Ортинського, О.О. Сиротіної. Окремий сег-

мент наукових досліджень утворюють роботи, в 

яких розглядається проблема професійної підгото-

вки фахівців в аграрних вищих навчальних закла-

дах (Л.Л. Білан, С. Г. Заскалєта, Л.В. Кліх, О.М. На-

горнюк, В.К. Сидоренко). Проблеми професійно-

педагогічної підготовки фахівців освітньо-кваліфі-

каційного рівня «магістр» досліджувались в робо-

тах Н.Г. Батечко, О.М. Зіноватної, Н. І. Мачинської, 

М.В. Супрун. 
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Виділення невирішеної раніше частини за-

гальної проблеми. Водночас аналіз науково-педа-

гогічних джерел засвідчив, що не зважаючи на ок-

ремі дослідження з проблеми застосування науко-

вих підходів до формування професійно-

педагогічної компетентності магістрантів непеда-

гогічного профілю, проблема визначення наукових 

підходів до формування професійно-педагогічної 

компетентності магістрантів саме аграрних спеціа-

льностей ще не була предметом цілісного науко-

вого дослідження. 

Мета статті – визначити та проаналізувати на-

укові підходи до проблеми формування профе-

сійно-педагогічної компетентності магістрантів аг-

рарних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Підхід – це 

комплекс парадигматичних, синтагматичних і пра-

гматичних структур і механізмів у пізнанні і / або 

практиці, що характеризує стратегії і програми, які 

конкурують між собою (чи історично змінюють 

один одного), у філософії, науці, політиці чи в ор-

ганізації життя і діяльності людей [2, с. 526]. 

Аналіз наукової освітньої літератури показав, 

що сучасна зарубіжна та вітчизняна педагогіка опе-

рує як традиційними, так і альтернативними науко-

вими підходами, які є основою освітнього процесу. 

Більш того, як зазначає Л.А. Марцева, серед науко-

вців немає одностайності які методологічні катего-

рії відносити до підходів, а які до принципів нав-

чання – це залежить від освітньої парадигми, на 

якій ґрунтується авторська позиція [3, с. 44]. Дослі-

джуючи проблему застосування наукових підходів 

в роботах науковців-педагогів, ми пропонуємо кла-

сифікувати підходи до проблеми формування про-

фесійно-педагогічної компетентності магістрантів 

аграрних спеціальностей на загальнонаукові та кон-

кретнонаукові підходи. Загальнонауковими пропо-

нуємо виокремити системний, синергетичний, ком-

плексний, аксіологічний. Конкретнонауковими 

вважаємо за потрібне виокремити компетентніс-

ний, особистісно орієнтований, діяльнісний, техно-

логічний. 

Розглядаючи загальнонаукові підходи, ми 

встановили, що системний підхід це – напрям мето-

дології досліджень, який полягає в дослідженні 

об’єкта як цілісної множини елементів в сукупності 

відношень i зв’язків між ними [4, с. 67].  

Беручи до уваги практичне використання аспе-

ктів системного підходу [5, с. 33-34], пропонуємо їх 

наступне відображення стосовно процесу форму-

вання професійно-педагогічної компетентності ма-

гістрантів аграрних спеціальностей: 

 Системно-елементний аспект. Включає ви-

явлення елементів навчально-виховного процесу, 

що формують професійно-педагогічну компетент-

ність майбутнього викладача аграрного ВНЗ, зок-

рема, цілі формування, зміст, організацію процесу 

формування зазначеної компетентності в умовах 

аграрного ВНЗ. 

  Системно-структурний аспект. Розглядає 

внутрішні зв’язки і залежності між цілями, змістом 

та організацією процесу формування професійно-

педагогічною компетентністю магістранта аграрної 

спеціальності. 

  Системно-функціональний аспект. Вияв-

ляє функції сформованості професійно-педагогіч-

ної компетентності магістрантів аграрних спеціаль-

ностей. 

  Системно-ресурсний аспект. Полягає у ви-

явленні ресурсів, необхідних для формування про-

фесійно-педагогічної компетентності магістранта. 

  Системно-комунікаційний аспект. Вияв-

ляє зовнішні зв’язки формування професійно-педа-

гогічної компетентності з іншими системами. 

  Системно-історичний аспект. Дозволяє 

з’ясувати умови в часі, що вплинули на необхід-

ність формування професійно-педагогічної компе-

тентності магістрантів аграрного ВНЗ, пройдені 

етапи становлення системи формування, сучасний 

стан, перспективи розвитку. 

Застосування системного підходу стане підґ-

рунтям для створення ефективної моделі форму-

вання професійно-педагогічної компетентності ма-

гістранта аграрної спеціальності. 

Синергетичний підхід в процесі формування 

педагогічної компетентності магістрантів передба-

чає дослідження процесів переходу складних сис-

тем із невпорядкованого стану в упорядкований і 

розкриває такі зв’язки між елементами цієї сис-

теми, за якими їх сумарна дія в рамках системи пе-

ревищує за своїм ефектом просту суму функцій дії 

елементів, взятих окремо [6, с.77]. 

Синергетика зазначає, що складна «відкрита» 

система, яка перебуває під впливом зовнішніх діянь 

матеріального, енергетичного чи інформаційного 

характеру, постійно розвивається, набуваючи но-

вих форм і якостей, прагнучи до усталених станів 

рівноваги. Студент являє собою таку «відкриту си-

стему», що перебуває в полі інтенсивного впливу 

величезної кількості різноманітних чинників 

об’єктивного і суб’єктивного характеру. При цьому 

певна частина чинників активно сприяє особистіс-

ному становленню, професійному і загальнокуль-

турному розвитку студента. Інша їх частина здатна 

здійснювати негативний вплив на студента, гальму-

ючи процеси досягнення визначених цілей освіти 

[7]. Щоб уникнути цього негативного впливу при 

формуванні професійно-педагогічної компетентно-

сті магістранта потрібно забезпечити певне онов-

лення змісту навчання, використання методів, форм 

навчання, що характеризуються креативністю, від-

критістю, «що спираються на самостійну пізнава-

льну активність студента магістратури та є спрямо-

ваними на самостійне встановлення і вирішення 

проблем студентами» [8, с. 68]. Самостійне вирі-

шення проблеми не лише робить її надійнішою в 

майбутній роботі, але й відкриває ширші можливо-

сті творчого застосування накопичених знань, що 

дозволить підготувати професійно мобільного, зда-

тного до адаптації до змін зовнішнього оточення 

викладача, викладача який має здатність до цілесп-

рямованого пошуку та прийняття рішень [8]. 

Комплексний підхід орієнтує педагогічний про-

цес на продуктивний розвиток людини, підвищення 

можливостей формування особистості, її адаптації 
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в сучасному динамічному суспільстві, надає мож-

ливість сприймати людину як цілісну й унікальну 

особистість, закласти початкові основи стратегії 

досягнення вершин індивідуального розвитку осо-

бистості в інтелектуально-пізнавальній, емоційній, 

мотиваційно-потребнісній сферах [9].  

Аналізуючи думки науковців [10, с. 45], вважа-

ємо за потрібне виокремити наступні елементи за-

стосування комплексного підходу до формування 

професійно-педагогічної компетентності за умов 

вищого аграрного закладу як: 

 вплив на свідомість, почуття, поведінку 

магістрантів; 

 органічна єдність зовнішнього педагогіч-

ного впливу та самовдосконалення особистості; 

 єдність і координація зусиль університету, 

навчальної групи, сім’ї;  

 врахування освітнього середовища, рівня 

розвитку й умови життя колективу, норми взаємин, 

індивідуальні і особистісні особливості студента та 

ін. 

 комплексний характер завдань навчально-

виховного процесу.  

Аксіологічний підхід дозволяє спрямувати під-

готовку на формування у студентів ціннісного ста-

влення до професійної діяльності (в нашому випа-

дку – до педагогічної діяльності); переносить ак-

цент з викладання конкретної системи знань на 

озброєння молодих людей певними ціннісними орі-

єнтирами, котрі мають забезпечувати загальну со-

ціальну значущість спрямованості їхньої активно-

сті в усіх сферах життєдіяльності [11, с. 22]. 

Беручи до уваги погляди Т.Г. Калюжної [12, 

с.53-55], цілями формування професійно-педагогі-

чної компетентності магістрантів аграрних спеціа-

льностей з точки зору аксіологічного підходу є на-

ступні: 

 формування духовних ідеалів майбутніх 

професіоналів на основі залучення до основ вітчиз-

няної культури, традицій; 

  якісна підготовка фахівців, здатних збе-

регти і примножити духовні цінності; 

  включення студентів в творчу діяльність 

духовного саморозвитку; 

 подальший розвиток соціального і жит-

тєвого досвіду студентства, мотиваційної сфери, 

соціально-комунікативних умінь; 

 формування навиків ухвалення рішень в 

послідовному і відповідальному здійсненні своїх 

соціальних функцій;  

  підтримка професійного зростання; 

 громадянське самовизначення; 

 усвідомлене формування соціально прий-

нятого способу життя.  

Для досягнення поставлених цілей в магістра-

турі аграрного закладу необхідно: 

 створення виховуючого середовища, що 

безпосередньо впливає на формування особистості 

професіонала – майбутнього викладача аграрних 

дисциплін; 

 оптимізація аксіологічної, правової, мето-

дичної, організаційно-економічної бази виховання; 

 розробка змісту, форм і методів виховання, 

адекватних функціям аграрного навчального за-

кладу, а також моделі фахівця-педагога; 

 створення необхідних умов для саморе-

алізації особистості; 

 створення умов для максимально повного 

освоєння духовних цінностей, накопичених як 

українським суспільством, так і людством; 

 надання допомоги майбутньому виклада-

чеві в розкритті його внутрішнього потенціалу, 

сприяючи його самореалізації; 

 стимулювання рефлексії студента магіст-

ратури, перш за все для вироблення індивідуаль-

ного стилю поведінки; 

  виділення і пред'явлення студентам цінно-

стей соціокультурної сфери, особистісні і націо-

нальні достоїнства, загальнокультурної і про-

фесійної діяльності; 

  забезпечення емоційних переживань ра-

дості життя, впевненості у власних силах та ін. 

Компетентнісний підхід. Погоджуючись з ду-

мкою науковців, які зазначають, що знання, на які 

традиційно була зорієнтована освіта, в наш час вже 

не вважаються головним критерієм, а цінуються 

вміння самостійно добути знання та компетентно їх 

використовувати [10, с.29], вважаємо, що компете-

нтнісний підхід –це не просто просування в проек-

туванні стандартів від знань до компетенцій, але 

використання компетенцій як своєрідного «будіве-

льного матеріалу» сильних суб'єктивно-осо-

бистісних потенціалів особистості. Із цим підходом 

пов'язується посилення духовно-етичних функцій 

вищої освіти. Освіта стає способом научіння лю-

дини справлятися із численними непередбаченими 

проблемами [13]. 

Якщо порівнювати знаннєвий та компетентні-

сний підходи в освіті, можна зробити наступні ви-

сновки [14, с. 42]: 

- мета знаннєвого підходу - формування все-

бічно розвиненої гармонійної особистості, мета 

компетентнісного - формування діяльної компетен-

тної особистості; 

- методична реалізація знаннєвого підходу 

відбувається завдяки педагогу, який навчає, пере-

дає знання, з боку студента переважає відтворення 

знань, застосування за зразком; методична реаліза-

ція компетентнісного підходу відбувається через 

самостійну пошукову діяльність студентів, проек-

тування навчальних та життєвих ситуацій; 

- основні результати навчання при знаннє-

вому підході – цінності, знання, вміння, навички; 

при компетентнісному підході – суб’єктність 

учіння, цінності, знання, вміння, навички, способи 

самостійної діяльності, особисте ставлення. 

Ідеї компетентнісного підходу, відповідно до 

мети нашого дослідження, передбачають створення 

моделі та технології формування професійно-педа-

гогічної компетентності магістрантів з застосуван-

ням методів, форм, умов, що сприятимуть форму-

ванню здатності використовувати знання, вміння та 

навички в педагогічній діяльності майбутніми ви-
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кладачами аграрних ВНЗ, а також сприятимуть ро-

звиткові особистісних характеристик, необхідних 

для майбутньої викладацької діяльності.  

Застосування особистісно орієнтованого під-

ходу в освіті сприяє розвитку особистісних потен-

ційних можливостей того, хто навчається, спрямо-

вує особу на самовдосконалення. 

Якщо порівнювати традиційний підхід з осо-

бистісно орієнтованим [15, с. 8], можемо прослід-

кувати заступні тенденції: 

- сутність освіти при традиційному підході 

полягає в передачі соціального досвіду через 

уміння, знання, навички; при особисто орієнтова-

ному – через розвиток готовності до самоосвіти та 

набуття власного досвіду; 

- традиційний підхід освіти спрямований на 

теперішнє; особисто орієнтований – на майбутнє; 

- головна мета при традиційному підході – 

передача знань, вмінь, навичок, особистість висту-

пає лише засобом передачі; головна мета особисті-

сно орієнтованого – досягнення такого рівня осві-

ченості, який співвідноситься з особистістю студе-

нта; 

- показником досягнення мети при традицій-

ному підході є іспит, підсумкові оцінки; при особи-

стісно орієнтованому підході – здатність до вирі-

шення проблем; 

- об’єкт педагогічної оцінки при традицій-

ному підході – обсяг, якість знань; при особистісно 

орієнтованому підході – рівень вирішення проблем; 

- основні умови при традиційному підході – 

забезпечення доступності; при особистісно орієн-

тованому – забезпечення значущості матеріалу; 

- традиційному підходу характерне орієнту-

вання на середнього студента з перевагою на силь-

ного студента; при особистісно орієнтованому – го-

ловним є орієнтування на особистість. 

Беручи до уваги погляди науковців [16, с. 252], 

реалізацію особистісно орієнтованого підходу при 

формуванні професійно-педагогічної компетентно-

сті магістрантів аграрного фаху вбачаємо у необ-

хідності: 

  визначити життєвий досвід кожного сту-

дента магістратури, пізнавальні здібності, інтереси, 

якісні характеристики, які спочатку потрібно розк-

рити, а потім узгодити зі змістом формування педа-

гогічної освіти та розвинути в навчальному про-

цесі; 

  формувати позитивну мотивацію студен-

тів-аграріїв до педагогічної діяльності, потребу в 

самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні 

їх в межах майбутньої педагогічної діяльності; 

  озброїти студентів механізмами адаптації, 

саморегуляції, самовиховання, необхідними для 

становлення сучасного педагога. 

Діяльнісний підхід. Діяльність людини – це 

особлива важлива форма активності, у результаті 

реалізації якої здійснюються перетворення матері-

алу, включеного в діяльність (зовнішні предмети, 

внутрішня реальність людини), перетворення самої 

діяльності та перетворення того, хто діє, тобто 

суб’єкта діяльності [17, с. 24]. Беручи до уваги ду-

мку, що «в умовах вищого навчального закладу 

якості, що необхідні студентам для їхньої майбут-

ньої професійної діяльності, найбільш успішно фо-

рмуються тоді, коли весь зміст навчально-вихов-

ного процесу максимально наближений до умов 

практичної професійної діяльності майбутніх фахі-

вців [18, с. 70]», вважаємо за потрібне при форму-

ванні професійно-педагогічної компетентності ма-

гістрантів аграрних спеціальностей створювати 

умови максимально наближені до викладацької ді-

яльності з використанням методів та форм роботи, 

що допоможуть адаптації до педагогічної діяльно-

сті. 

Технологічний підхід. Своєрідність наукового 

дослідження в педагогічній галузі з позицій техно-

логічного підходу виявляється в тому, що дослі-

джуваний педагогічний процес розглядається як те-

хнологічний, який завдяки чітко визначеній послі-

довності кроків, спрямованих на досягнення 

запланованої мети, дозволяє досягти результатів із 

заздалегідь заданими кількісними та якісними по-

казниками та відповідає критеріям технологічності 

[19]. Технологічний підхід до формування профе-

сійно-педагогічної компетентності магістрантів аг-

рарних спеціальностей передбачає побудову алго-

ритму з чітко визначеною структурою етапів, чітко 

визначеною метою, змістом, формами та засобами, 

системою оцінювання результату, що сприятиме 

ефективній підготовці магістра-аграрія до майбут-

ньої викладацької діяльності.  

Висновки і пропозиції. Отже, аналіз наукових 

підходів до формування професійно-педагогічної 

компетентності магістранта аграрної спеціальності 

показав, що результатом застосування системного 

підходу може бути створення ефективної моделі 

формування вищезгаданої компетентності магіст-

ранта; застосування синергетичного підходу сприя-

тиме активізації пізнавальної діяльності студента, 

особистісному становленню, професійному і зага-

льнокультурному розвитку майбутнього викладача 

аграрних дисциплін; комплексний підхід допоможе 

розвитку особистісних характеристик випускника 

аграрної магістратури, необхідних у викладацькій 

діяльності; аксіологічний підхід дозволяє спряму-

вати підготовку на формування у студентів цінніс-

ного ставлення до професійної діяльності, створити 

систему ціннісних орієнтирів у майбутнього педа-

гога; компетентнісний підхід сприятиме форму-

ванню здатності майбутнього викладача-аграрія 

мобілізувати отримані в університеті знання, 

уміння та навички під час педагогічної діяльності; 

особистісно орієнтований підхід сприяє розвитку 

та розкриттю особистісних можливостей майбут-

нього педагога; діяльнісний підхід дозволить акти-

візувати студентів у процесі набуття педагогічних 

знань, умінь, навичок, забезпечить мотивацію на 

викладацьку діяльність; технологічний підхід до-

зволить побудувати алгоритм формування профе-

сійно-педагогічної компетентності, перевірити 

його дієвість, зробити коригування для ефектив-

ного подальшого застосування.  
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Перспективами подальших досліджень є 

створення ефективної моделі формування профе-

сійно-педагогічної компетентності магістрантів аг-

рарних спеціальностей. 
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