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МІСЦЕ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ 

 

АНОТАЦІЯ  

Формулювання проблеми. Суттєве перетворення аграрного сектору України обумовило необхідність у якісному, 
компетентному кадровому забезпеченні цієї галузі економіки країни. Тому в аграрних ЗВО ведуться розробки шляхів 
реалізації компетентнісної моделі підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. Аналіз теоретичних та практичних засад 
математичної підготовки виявив суперечності між потребами агропромислового комплексу у висококваліфікованих 
фахівцях, які мають достатню математичну підготовку для виконання сучасних математично ємних професійних 
завдань, і неможливістю підготовки саме таких кадрів в умовах традиційної системи; позитивним впливом 
професійної спрямованості навчання у ЗВО на якість предметної підготовки і не розробленістю моделей реалізації 
професійної спрямованості навчання математичних дисциплін; системним використанням математичних і 
спеціальних навичок аграрієм у вирішенні професійних завдань і недосконалістю їх формування у процесі 
математичної підготовки студентів. Тому важливим залишається визначення місця математичних дисциплін у 
професійній підготовці фахівців аграрної галузі. 

Матеріали і методи. Теоретичні методи: аналіз, систематизація й узагальнення результатів педагогічних досліджень, 
законодавчих і нормативних документів; емпіричні методи: педагогічне спостереження за освітнім процесом, 
анкетування; статистичні методи. 

Результати. Проаналізовано математичну підготовку студентів-аграріїв як складову їх професійної компетентності. 
Розглянуто специфіку курсу «Вища математика» для спеціальностей 201 «Агрономія» і 208 «Агроінженерія» в різних 
аграрних ЗВО та доведено необхідність коригування форм, методів та засобів, які застосовуються у процесі вивчення 
математичних дисциплін. Продемонстровано, що дисципліни саме математичного циклу сприяють формуванню 
професійних дослідницьких якостей та є важливими для майбутньої професійної діяльності фахівця-аграрія. 

Висновки. У професійній підготовці студентів-аграріїв математичні дисципліни формують здатність самостійно вирішувати 
професійні проблеми, критичне і творче мислення, адаптаційну гнучкість у мінливих життєвих ситуаціях, 
спроможність самостійно здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці для вирішення різноманітних 
проблем; розвивають здатність генерувати нові ідеї, грамотно працювати з інформацією, а також є фундаментом 
для вивчення багатьох професійно-орієнтованих дисциплін. 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: математична освіта, математичні дисципліни, професійна підготовка, фахівці-аграрії, аграрні ЗВО. 

 
ВСТУП 

Постановка проблеми. Стратегія аграрної політики України спрямована на суттєве перетворення аграрного 
сектору виробництва, яке залежить від якості підготовки фахівців-аграріїв, від компетентного кадрового забезпечення цієї 
галузі економіки країни. Для цього потрібно розробити нові підходи до підготовки фахівців-аграріїв. Саме тому виникає 
необхідність модернізувати систему аграрної вищої освіти, яка має бути більш орієнтована на підготовку самостійних, 
відповідальних, ініціативних фахівців, які здатні до постійного самовдосконалення, професійного саморозвитку та 
самореалізації. 

Враховуючи зміни в системі вищої освіти Украйни та шукаючи відповіді на виклики, що виникають в сучасному 
світі, в аграрних ЗВО ведуться розробки шляхів реалізації компетентнісної моделі підготовки майбутніх фахівців-аграріїв.  

Важливе місце в фундаментальній освіті аграрних вищих навчальних закладів займає математична підготовка. Це 
пояснюється важливою міждисциплінарною функцією математики, в тому числі й в аграрній сфері. І не лише тому, що 
низка її понять мають прикладний зміст. Математизація сільськогосподарських наук, що спостерігається сьогодні, ставить 
в ряді випадків завдання не тільки нового змісту, а й абсолютно нової структури, які вимагають для свого вирішення 
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специфічного математичного апарату. Не можна механічно переносити програму з математики, наприклад, з інженерних 
спеціальностей на економічні. Тому в неперервній прикладній математичній освіті аграрія мають бути присутніми як 
універсальні методи вивчення вищої математики, теорії ймовірностей, математичної статистики, а також способи 
мислення і діяльності, що розвивають можливості, так і окремі, продиктовані особливостями спеціальності, які поєднанні 
з його інформаційною насиченістю. 

Аналіз сучасного стану підготовки майбутніх аграріїв свідчить про те, що професійна математична підготовка є 
однією з важливих умов успішної адаптації фахівця в інформатизованому суспільстві, показником його 
конкурентоздатності, фактором високої результативності праці. Професійна підготовка фахівця агропромислового 
комплексу значною мірою залежить від фундаментальної математичної підготовки, зорієнтованої на широкі напрями 
природничо-наукових і технічних знань, що охоплюють певну сукупність близьких спеціалізованих галузей, засвоєння 
глибинних предметних зв’язків. Математична освіта в університеті є фундаментом вищої освіти майбутнього аграрія. 

Проаналізувавши теоретичні та практичні засади математичної підготовки студентів аграрного спрямування ЗВО, 
не можна не побачити суперечності між потребами агропромислового комплексу України у висококваліфікованих 
фахівцях, які мають достатню математичну підготовку для виконання сучасних математично ємних професійних завдань, 
і неможливістю підготовки саме таких кадрів в умовах традиційної системи; позитивним впливом професійної 
спрямованості навчання у ЗВО на якість предметної підготовки майбутніх фахівців і не розробленістю моделей реалізації 
професійної спрямованості навчання математичних дисциплін; системним використанням математичних і спеціальних 
навичок майбутнім аграрієм у вирішенні професійних завдань і недосконалістю їх формування у процесі математичної 
підготовки студентів. 

Аналіз актуальних досліджень. Проведений аналіз наукових джерел дозволив виявити широкий спектр 
виконаних робіт, спрямованих на дослідження стану математичної освіти студентів вищих технічних (К.Власенко 
(Власенко, 2011), В.Клочко (Клочко, 1997), Т.Крилова (Крилова, 1999), В.Петрук (Петрук, 2006), І.Хом’юк (Хом’юк, 2002)), 
економічних (Г.Дутка (Дутка, 2008), Л.Нічуговська (Нічуговська, 2008), О.Фомкіна (Фомкіна, 2000)) навчальних закладів. На 
важливості вивчення математичних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців аграрної галузі акцентується увага у 
дисертаційних дослідженнях Л.Новицької, (Новицька 2008), Ю.Овсієнко (Овсієнко, 2013), І.Гордої (Горда, 2014), Г.Силенок 
(Силенок, 2017) та інших. Автори наголошують на необхідності математичної підготовки бакалаврів з аграрних наук для 
подальшої якісної фахової підготовки та в майбутній професійній діяльності.  

Мета статті. Висвітлити сучасний стан математичної підготовки студентів-аграріїв, продемонструвати необхідність 
вивчення математичних дисциплін в аграрних ЗВО, показати місце математичної освіти у професійній діяльності фахівців-
аграріїв.  

 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

При проведенні дослідження було використано теоретичні методи, а саме: аналіз, систематизацію й узагальнення 
результатів педагогічних досліджень, законодавчих і нормативних документів для уточнення місця математичних 
дисциплін у професійній підготовці майбутніх фахівців-аграріїв, його складових; емпіричні методи, які забезпечили: 
педагогічне спостереження за освітнім процесом, анкетування, метод незалежних оцінок для з’ясування місця 
математичних дисциплін у професійній підготовці майбутніх фахівців-аграріїв. 

У даному дослідженні використовувались результати анкетування двадцяти семи викладачів профільних 
дисциплін аграрних ЗВО України, а саме Сумського національного аграрного університету, Харківського національного 
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Державного вищого навчального закладу 
«Херсонський державний аграрний університет», Полтавської державної аграрної академії, Львівського національного 
аграрного університету. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Аналіз навчальних планів підготовки бакалаврів з аграрних наук виявив наступне. Для інженерно-технологічних та 
агрономічних спеціальностей аграрних ЗВО кількість аудиторних годин, що виділяються на вивчення математичних 
дисциплін, дуже відрізняється. У таблиці 1 наведено розподіл годин з робочих програм дисципліни «Вища математика», 
за якими навчаються студенти спеціальності 201 «Агрономія» у Сумському національному аграрному університеті, 
Полтавській державній аграрній академії та Таврійському державному агротехнологічному університеті. 

Таблиця 1 
Кількість годин на вивчення курсу «Вища математика» (спеціальність 201 Агрономія) 

ЗВО Семестр Лекції 
Практичні 

заняття 
Самостійна робота 

Всього 
годин 

Сумський національний 
аграрний університет 

2 14 30 46 90 

Полтавська державна аграрна 
академія 

1 16 14 60 90 

Таврійський державний 
агротехнологічний університет 

2 32 18 40 90 

 
Бачимо, що загальна кількість годин на вивчення дисципліни для зазначених ЗВО є однакова, але кількість годин, 

відведених саме на аудиторне навчання відрізняється.  
Порівняння робочих програм для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» продемонстрував інший результат 

(табл. 2). Суттєво відрізняються не лише аудиторні години, але й загальна їх кількість. Тому потребують коригування 
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форми, методи та засоби, які застосовуються у процесі вивчення математичних дисциплін та сприяють формуванню знань, 
умінь, дослідницьких якостей, які використовуються бакалаврами з аграрних наук у майбутній професійній діяльності.  

Таблиця 2 
Кількість годин на вивчення курсу «Вища математика» (спеціальність 208 Агроінженерія) 

ЗВО Семестр Лекції 
Практичні 

заняття 
Самостійна 

робота 
Всього 
годин 

Сумський національний 
аграрний університет 

1, 2, 3 48 118 164 330 

Полтавська державна аграрна 
академія 

1 28 28 109 165 

Таврійський державний 
агротехнологічний університет 

1, 2 48 66 96 210 

 
Зміст цих курсів представлений такими темами, як «Елементи лінійної та векторної алгебри», «Елементи 

аналітичної геометрії», «Диференціальне числення функцій однієї змінної», «Диференціальне числення функції багатьох 
змінних», «Інтегральне числення функцій однієї змінної», «Інтегральне числення функції багатьох змінних», 
«Диференціальні рівняння», «Ряди», «Теорія ймовірностей та математична статистика» тощо. 

У аграрних закладах вищої освіти вищу математику студенти вивчають переважно на першому курсі: відвідують 
лекції та практичні заняття, виконують самостійні розрахункові роботи, складають заліки та іспити. Вища математика не є 
професійно орієнтованим предметом, але знання, які студенти отримують при її вивченні, відіграють важливу роль при 
засвоєнні інших дисциплін, у тому числі й професійно-орієнтованих. 

Проведений нами аналіз галузевих стандартів вищої освіти спеціальностей 208 Агроінженерія (Галузевий стандарт, 
2005), 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство (Галузевий стандарт, 2010), 201 Агрономія (Галузевий 
стандарт, 2005), які діяли до 2015 року, щодо виокремлення дисциплін, які сприяють формуванню професійних 
дослідницьких якостей, виявив, що найбільший вплив здійснюють дисципліни саме математичного спрямування, оскільки 
вони слугують базисом для вивчення професійно-орієнтованих дисциплін і водночас озброюють методами аналізу, 
статистичними і т.д. для виконання якісних, підтверджених математично, досліджень у галузі аграрних наук. 

Аналіз результатів анкетування продемонстрував, що важливими для майбутньої професійної діяльності 
бакалавра з аграрних наук є вивчення всіх тем математики, але найбільш важливими є диференціальне та інтегральне 
числення, теорія ймовірностей та математична статистика. Це пов’язано із специфікою вказаних тем і запитами суспільства 
щодо підготовки майбутнього аграрія, який має бути здатним до дослідницької діяльності. Тому перед викладачами 
математичних дисциплін стоїть мета: забезпечити таку підготовку фахівця з аграрних наук, яка б сприяла формуванню та 
розвитку в нього дослідницьких умінь та подальшого використання цих умінь у професійній діяльності. 

 
ОБГОВОРЕННЯ 

Завданням професійної підготовки студентів-аграріїв є формування у них професійної компетентності, яка 
обумовлює набуття студентами комплексу професійних знань, умінь, навичок та особистісних якостей, що в перебігу 
навчання в аграрному університеті інтегруються у властивість особистості, необхідну для виконання професійних функцій 
фахівця-аграрія в системі аграрного виробництва.  

Рівень математичної підготовки студентів як невід’ємної складової професійної компетентності майбутнього 
фахівця значною мірою визначається ступенем їх вмотивованості не лише щодо загального підходу до навчальної 
діяльності, а й до навчання окремих дисциплін, зокрема математичного блоку. Майбутніх бакалаврів з аграрних наук 
необхідно забезпечити математичними знаннями, вміннями та навичками на рівні, достатньому для аналізу та виконання 
професійних завдань. Одночасно з цим необхідно розвинути їх дослідницькі здібності, які забезпечують застосування 
знань на потрібному рівні. 

Вивчення математики у аграрних ЗВО представлено різними курсами, а саме «Вища математика», «Вища 
математика за фаховим спрямуванням», «Математика для економістів», «Вища та прикладна математика», «Теорія 
ймовірностей і математична статистика». Аналіз навчальних планів з цих дисциплін у різних університетах показав, що 
незважаючи на різні назви, зміст є однаковим, тому ми узагальнюємо математичні дисципліни під курсом «Вища 
математика» для інженерно-технологічних та агрономічних спеціальностей. Ця дисципліна є однією зі складових 
комплексу дисциплін підготовки сучасного фахівця-аграрія і є основою ефективного засвоєння інших фундаментальних 
курсів: інформаційних технологій, фізики, біології, хімії, а також забезпечує потреби інших кафедр стосовно процесу 
викладання ними спеціальних дисциплін: агрометеорології, екології, моделювання технологічних процесів і систем, 
економічної теорії та інше.  

Специфіка курсу «Вищої математики» для майбутніх бакалаврів з аграрних наук визначається передусім коротким 
терміном її вивчення. Тому в аграрних закладах вищої освіти дану дисципліну студенти вивчають з високою інтенсивністю.  

При цьому ми вважаємо, що процес вивчення математичних дисциплін у підготовці фахівців-аграріїв забезпечує: 

 усебічний розвиток інтелектуальних умінь;  

 формування і вдосконалення навичок, необхідних для успішної дослідницької діяльності;  

 формування спеціальних якостей, які визначають ефективність майбутньої професійної діяльності (навички 
оцінювання, інтерпретації та синтезу теоретичної інформації та практичних, виробничих і дослідних даних в галузях 
сільськогосподарського виробництва; уміння застосування методів статистичної обробки дослідних даних); 

 виховання вольових якостей; 

 використання методів математики для оцінки ефективності одержаних результатів у агропромисловому 
виробництві. 
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Вивчення математичних дисциплін в аграрних ЗВО має передбачати формування не лише фундаментальних 
математичних понять, ідей, методів, а й поширення їх на професійні задачі, що стоятимуть перед аграрієм. Тому ми 
вважаємо, що формування дослідницьких якостей майбутніх фахівців аграрного профілю у ЗВО має відбуватися саме у 
процесі вивчення математичних дисциплін. 

Нами проведено анкетування викладачів профільних дисциплін щодо потреби застосування математичних знань 
в професійній діяльності аграрія, зокрема, відзначено важливість вивчених тем, які вивчаються студентами-аграріями 
(Борозенець, 2019). Результат продемонстровано на діаграмі (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Важливість тем з математики для професійної діяльності аграрія 

 
Розглядаючи систему математичної освіти студентів-аграріїв з позиції адаптації фахівця до потреб господарства, 

необхідно акцентувати увагу на провідних принципах її реалізації: 

 якісності навчання, зумовленої логіко-гносеологічними методологічними умовами теорії пізнання й 
орієнтованої на виявлення якісних особливостей об’єкта дослідження (наприклад, певної математичної дисципліни);  

 фундаментальності, основою якої є глибинне засвоєння законів буття й усвідомлення того, що людина живе й 
діє в якісно різноманітному світі, що певною мірою зможе адаптувати майбутнього фахівця до вимог сучасного 
конкурентного середовища;  

 гуманізму, що визначає значимість для системи освіти формування особистості та її соціальних якостей тощо;  

 неперервності освіти та випереджаючого її характеру щодо розвитку суспільства, що зможе гарантувати не лише 
логічну послідовність в системі освіти, а й забезпечити умови для постійного поглиблення спеціальних знань та 
вдосконалення професійних навичок (Нічуговська, 2008).  

Мета математичної освіти студентів аграрних ЗВО на сучасному етапі:  

 навчити майбутніх фахівців володіти основами математичного апарату, необхідного для аналізу та 
розв’язування виробничих задач, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю;  

 формувати уміння складати математичні моделі тих чи інших явищ, процесів та виробити навички їх 
математичного дослідження;  

 сформувати навички аналітичного, логічного, алгоритмічного мислення, розвинути інтелект (Новицька&Левчук, 
2017). 

На даний час проблема математичної підготовки студентів-аграріїв є актуальною, їй присвячено велику кількість 
наукових досліджень. Так, багато робіт присвячено змістовій компоненті математичної підготовки (Сосницька&Іщенко, 
2016), моніторингу якості математичної освіти (Горда, 2015), удосконаленню підготовки студентів-аграріїв під час 
вивчення математичних дисциплін із застосуванням комп`ютерних технологій (Левчук&Новицька, 2017) та інше. Але, на 
нашу думку, саме з позицій професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного сектору необхідно визначати місце 
математичних дисциплін у аграрних ЗВО. 

 
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Отже, система сучасної аграрної освіти розвивається в ситуації коли майбутніх аграріїв готують в одних соціально-
економічних, інформаційно-технологічних умовах, а працювати самостійно їм доведеться в інших. Тому сучасна 
професійна підготовка повинна бути націлена на формування у майбутніх фахівців актуальних компетентностей, що 
відповідатимуть запитам майбутнього. У процесі професійної підготовки повинні активно формуватися нові навички – 
уміння адаптуватися і знайти себе в нових умовах, уміння самостійно збирати інформацію, аналізувати, узагальнювати і 
передавати іншим, опановувати нові технології.  Адекватною відповіддю на виклики часу є орієнтування професійної 
підготовки майбутніх бакалаврів з аграрних наук на формування якостей, які сприятимуть професійній дослідницькій 
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діяльності. Математика допоможе сформувати у студентів здатність самостійно вирішувати професійні проблеми, 
розвине критичне і творче мислення, адаптаційну гнучкість у мінливих життєвих ситуаціях, спроможність самостійно 
здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці для вирішення різноманітних проблем; розвине здатність 
генерувати нові ідеї, мислити творчо, грамотно працювати з інформацією. Побудова процесу неперервної математичної 
підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі є вимогою сьогодення, необхідною умовою підготовки 
конкурентоспроможного фахівця, який би користувався попитом на ринку праці.  

Актуальними напрямами реформування сучасної системи освіти є впровадження компетентістного підходу, тому 
подальшої розробки потребує дослідження формування професійної компетентності бакалаврів з аграрних наук у процесі 
вивчення математичних дисциплін. 
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PLACE OF MATHEMATICAL DISCIPLINES IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE AGRARIANS 

Nataliia Borozenets 
Sumy National Agrarian University, Ukraine 

Abstract.  
Formulation of the problem. The significant transformation of the agrarian sector of Ukraine necessitated the qualitative, competent staffing of 

this sector of the country's economy. Therefore, agrarian universities are developing ways to implement a competent model for 
training future agrarian specialists. The analysis of theoretical and practical foundations of mathematical training revealed the 
contradictions between the needs of the agro-industrial complex in highly qualified specialists who have sufficient mathematical 
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training to perform modern mathematically capacious professional tasks, and the inability to train such personnel in the conditions 
of the traditional system; the positive influence of the professional orientation of teaching at the university on the quality of subject 
preparation and the lack of development of models of realization of the professional orientation of teaching mathematical disciplines; 
systematic use of agrarian mathematical and special skills in solving professional problems and the imperfection of their formation 
in the process of mathematical preparation of students. Therefore, it is important to determine the place of mathematical disciplines 
in the professional training of agricultural specialists. 

Materials and methods. Theoretical methods: analysis, systematization, and generalization of the results of pedagogical researches, legislative 
and normative documents; empirical methods: pedagogical observation of the educational process, questioning; statistical methods. 

Results. The mathematical preparation of agrarian students as a component of their professional competence is analyzed. The specifics of the 
course "Higher Mathematics" for the specialties 201 "Agronomy" and 208 "Agroengineering" in different agrarian AEs are considered 
and the necessity of correction of forms, methods, and means used in the process of studying mathematical disciplines is proved. It 
has been demonstrated that the disciplines of the mathematical cycle contribute to the formation of professional research qualities 
and are important for the future professional activity of a specialist in agriculture. 

Conclusions. In the professional training of agricultural students, mathematical disciplines form the ability to independently solve professional 
problems, critical and creative thinking, adaptive flexibility in changing life situations, the ability to independently acquire new 
knowledge and apply them in practice to solve various problems; develop the ability to generate new ideas, work with information 
competently, and is the foundation for the study of many professionally oriented disciplines. 

Keywords: mathematical education, mathematical disciplines, vocational training, agricultural specialists, agrarian universities.  
  


