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національної академії харчових технологій.
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параметри процесу виробництва, але і розробляти нові сорти і типи готової 
продукції визначеної галузі харчових виробництв.

Такий підхід підвищує практичну цінність отриманих наукових резуль-
татів комплексних магістерських робіт з подальшим впровадженням резуль-
татів в умовах конкретного виробництва.

Освітні результати і пріоритети у підготовці магістрів-технологів при 
компетентністному підході зміщуються від досягнення певного рівня знань, 
умінь та навичок до оволодіння сукупністю компетенцій – універсальних (ба-
зових, ключових) і спеціальних (предметних, професійних).

Комплексне проєктування магістрів-технологів суміжних спеціальнос-
тей підвищує їх професійні компетенції та дає можливість: 

– знати сучасні тенденції й пріоритетні напрями розвитку АПК;
– досконало володіти сучасними технологіями виробництва і перероб-

ки сільськогосподарської продукції;
– визначати сировинні ресурси АПК і ефективні підходи до їх раціона-

льного використання;
– планувати експеримент і обробляти отримані результати досліджень;
– строго відповідати в своїй роботі вимогам стандартизації та сертифі-

кації якісних екологічно чистих продуктів рослинництва;
– вміти вести розрахунки об’ємів виробництва, складати технологічні 

карти, продуктовий розрахунок для визначення потреби сировини на запла-
нований об’єм виробництва продукції, розрахунок і підбір обладнання;

– добре знати економічні закони ціноутворення і рентабельності, вміти 
аналізувати умови ринку, які склалися на відповідний момент, прогнозувати 
динаміку зростання попиту на продукцію;

– придбати навички роботи в команді.

УДК 378.147:37.013.83-051
ДО  ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ-АНДРАГОГІВ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О.І. Олійник, 
Комунальний заклад «Покровський педагогічний фаховий коледж», 

м. Покровськ, 
Н.В. Гончарова, 

Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ

У Законі України «Про освіту» зазначено, що метою освіти є всебічний 
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талан-
тів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та формування компете-
нтностей, які є необхідними для успішної самореалізації і сприятимуть за-
безпеченню сталого розвитку України та її європейського вибору [6]. 

Кожен громадянин, незалежно від віку, має право на підвищення свого 
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бробляяяяяяятттттии оооотриммаааааааааннннннннніііііііі рррррееееезззззультааааааааатттти досл
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стання попиитттттттттууу ннннннна продукккккккккцццціііііііііюююю;
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освітнього рівня та професійної підготовки. У наш час затребуваними є ком-
петентні фахівці, які спроможні застосовувати свої знання і вміння в умовах 
глобального прискорення суспільного розвитку. Тому, значимість додаткової 
(безперервної) освіти та підвищення кваліфікації дорослого населення пос-
тійно зростає. У зв’язку з цим, завданням сучасної педагогічної науки і прак-
тики є надання можливості якісно організувати це конституційне право.

Метою представленої роботи є обґрунтування актуальності проблеми 
підготовки майбутніх педагогів-андрагогів у закладах вищої освіти (ЗВО).

Проблематику освіти дорослих і безперервної освіти відображено у 
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців: С. Архипової, 
В. Богачової, Л Горбунова, М. Громкової, І. Зязюна, С Змєйова, Є. Ісаєва, 
І. Колесникової, О. Кукуєва, Л. Лук’янової,  Н. Ничкало, М. Ноулза, 
О. Огієнко, В. Олійника, Л. Сігаєвої, Т Сорочан та ін.

Науковці різняться у визначеннях щодо дефініції «дорослий» і «дорос-
ла людина». Ми схильні дотримуватися визначення С. Змєйова, що доросла 
людина – це особа, яка фізіологічно, психологічно, соціально, морально зрі-
ла, має економічну незалежність, життєвий досвід і рівень самосвідомості, 
достатній для відповідально самокерованої поведінки [1].

Опрацювання науково-педагогічної літератури засвідчило значні від-
мінності навчання дорослих від навчання дітей. Нами було з’ясовано, що 
провідною моделлю навчання дорослих людей є андрагогічна. Її висвітлено у 
роботах С. Архипової, Н. Вербицької, М. Громкової, С. Змєйова, 
І. Колесникової, О. Марона, О. Тонконогої, М. Ноулза та інших вчених. Осо-
бливість даної моделі полягає в організації навчальної діяльності, що базу-
ється на суб’єкт-суб’єктній взаємодії. 

Дослідники визначили мотиви і цілі, які спонукають до взаємодії: до-
росла людина (той, хто навчається) – педагог (той, хто навчає). Так, на їх ду-
мку, доросла людина навчається в силу об’єктивних факторів: великий жит-
тєвий досвід; сформованість особистості; соціальне і економічне положення; 
наявність проблем, для вирішення яких необхідно вчитися; установка на не-
гайне використання отриманих в процесі навчання знань, умінь і навичок. 
Останні відіграють провідну роль в організації процесу свого навчання, ви-
значаючи спільно з тим, хто навчає (педагогом), всі його параметри: мету, 
цілі, зміст, форми і методи, а також засоби і джерела навчання. 

Той, хто навчає (педагог), виступає в ролі консультанта, експерта з те-
хнології навчання. Він стає співучасником здобуття інформації та одним із 
джерел її отримання.

Отже, фахівець у сфері освіти дорослих виконує ключову роль в проце-
сі навчання. І цілком логічно, що виникла необхідність виокремлення нової 
професії – андрагог [5]. 

Визнанню цієї професії на державному рівні передували обговорення 
та обґрунтування з боку професійної спільноти, осіб та організацій, які пра-
цюють над розвитком освіти дорослих. 15 лютого 2019 року до державного 
класифікатора професій було включено професію андрагог (код КП 2352 –  
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Андрагог). Про це свідчить відповідний наказ на сайті Мінекономрозвитку 
України [7].

Дефіцит педагогів у сфері навчання людей дорослого віку постійно 
зростає, а це змушує державу забезпечити освітній простір фахівцями з анд-
рагогічною підготовкою. 

На необхідність андрагогічної підготовки вказують такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як: С. Брукфілд, У. Галленбек, Є. Григор’єва, М. Громкова, 
Г. Дженсен, С. Змейов, О. Кукуєв, Ю. Кулюткін, Л. Лукянова, Г. Мітіна, 
О. Огієнко, С. Сисоєва, О. Чугай та ін. 

Так, Л. Лукянова розуміє її як сукупність наперед запланованих і роз-
роблених заходів навчання і виховання майбутнього фахівця з організації на-
вчально-виховної діяльності дорослих [4].

О. Кукуєв визначає андрагогічну підготовку як процес оволодіння пе-
дагогом професійними навичками саморефлексії, що складається з декількох 
взаємопов’язаних етапів і спирається на основу специфічних андрагогічних 
знань, результатом якого є наявність високого рівня готовності педагога до 
андрагогічної діяльності [3]. Дослідник вважає, що навіть фахівці з педагогі-
чною освітою потребують професійної андрагогічної підготовки [2].

На даний момент в ЗВО України тільки розпочалась підготовка педаго-
гів-андрагогів, від якості якою буде залежати вирішення питання забезпечен-
ня необхідними (додатковими) знаннями і вміннями людей дорослого віку.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про важливість під-
готовки педагогів-андрагогів в ЗВО. На нашу думку, цьому сприятимуть: ро-
зробка і вдосконалення освітніх програм для здобувачів другого (магістерсь-
кого) та третього (доктор освіти дорослих) рівнів вищої освіти, а також моні-
торинг суспільного запиту (напрями, зміст і т. ін.) на підготовку і перепідго-
товку осіб дорослого віку. 

Перспективи наукового пошуку ми вбачаємо в дослідження змісту 
освіти педагогів-андрагогів в системі закладів вищої освіти.
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УДК 371.13(072.2):54
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

О.А. Куленко,
Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка, м. Полтава

Постановка проблеми. Аналіз світових тенденцій у галузі професійної 
педагогічної освіти, реорганізація сучасної системи освіти України, розвиток 
мережі загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, перехід на 
профільне навчання у старшій школі, можливість вибору програм навчання 
вказує на зростання вимог до професійної підготовки й особистісних якостей 
сучасного вчителя. Згідно Національної доктрини розвитку освіти України у 
ХХІ столітті «підготовка педагогічних працівників є центральним завданням 
модернізації освіти, провідним принципом державної освітньої політики». У 
Законі України «Про вищу освіту» професійна підготовка майбутнього вчи-
теля визначається як здобуття кваліфікації за провідним напрямом 
підготовки або спеціальністю. Досить часто її розглядають з точки зору 
сукупності уже отриманих спеціальних знань, навичок та умінь, якостей, 
досвіду праці та норм поведінки, що забезпечують можливість успішної ро-
боти з певної професії; з іншого боку, як процес передачі учням відповідних 
знань та вмінь. Ми визначаємо професійну підготовку майбутнього вчителя 
хімії як процес оволодіння знаннями, уміннями та навичками з базових дис-
циплін, що необхідні йому для здійснення професійної діяльності, мета якої –
набуття професійної освіти: систематизованих знань, умінь, навичок, особис-
тісно-професійних якостей.

В умовах гуманізації хімічної освіти пріоритет надається в більшій мірі 
практичним знанням і оволодінню ними на практичному рівні пізнання, бо 
все це сприяє міцному засвоєнню основ хімії і впливає цим самим на форму-
вання у студентів та школярів природничонаукової картини світу. До 
пріоритетів нової школи належить «посилення практично-діяльнісної і 
творчої складових у змісті всіх освітніх галузей» [1]. У доборі змісту освіти, 
у тому числі й хімічної, враховується практичність знань. Навчальний процес 
у вищій педагогічній школі відповідно до вимог Болонської угоди має бути 
спрямований на підготовку освіченого, компетентного фахівця, котрий вміє 

ran/.
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а, м. Полллллллтттттттаааааааввввввваааа

ліз світтттттоооооовввииииих тендддддддееенннннннццціііійййй у галлллуузі про
ція сучасноїїїїї сссиииииссссстемиииииии оооооооссвіти Україн

авчалььььнннннних заккккклллллаааддддддіввв рііізззззззнннииииииих типів
ршій шккккоооолліііі,,,, ммммооооожжжжлллливііісссссттттть вввввиииииииббббору п

мог до пппппррррррроооофффффффессііііййййноооооооїїїї підготовввввкки й ос
гідноо НННННННаааааааццццццціііііііооооооонннннннаааааалллььььььнноїїїї ддддоооокккктрини розв

готовкааааааа пппппппееееедагогічннннниииииииххххххх праааацццціііівввввників є
віти, провввввввідддддддним принццццццциииппппппом держа

ни «Про вищщщщщщщуууу оооосвіту» ппппппррррррроооооооффесійна
начається як ззздддддооообббббббуууууууттттттттттттттяяяяяяя ккккввввваліфік
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