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Педагогічні умови практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності
«Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»
Pedagogical Conditions of Practical Training of Future Technician-Technologist in the
Specialty «Production of Bread, Confectionery, Pasta and Food Concentrates»
У статті дано методологічне обґрунтування педагогічних умов практичної підготовки
майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових концентратів» у коледжах харчової промисловості, які сприяють
формуванню практичних навичок і вмінь, професійно важливих якостей і складають практичну
підвалину їх професійної компетентності. Педагогічні умови визначено як сукупність
сприятливих системні педагогічні обставини у коледжах, які свідомо створюються педагогами
для цілеспрямованої практичної підготовки майбутніх техніків-технологів.
Обґрунтовані педагогічні умови створюють оптимальні умови для підготовки майбутніх
техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і
харчових концентратів».
Ключові слова: педагогічні умови, майбутні техніки-технологи, педагогічне моделювання,
авторська методика, критерії та показники оцінювання, навчально-методичне забезпечення.
The article provides a methodological substantiation of the practical training pedagogical conditions
of the future technicians in the specialty «Production of bread, confectionery, pasta and food
concentrates» in the food industry colleges, contribute to the formation of practical skills and
professionally important qualities and constitute the practical basis of their professional competence.
Pedagogical conditions are defined as a set of favorable system pedagogical circumstances in colleges,
which are consciously created by teachers for targeted practical training of the future technicianstechnologists.
It is noted that these conditions should contain the following aspects of their practical training.
Methodological: the main leading ideas and practical training principles, on the basis of which their
practical preparation takes place. This is a competence for the unison, contextual and subject-activity
approaches.
Theoretical: goal, aims, principles, content and the result of their practical preparation for the future
professional activity, in particular.
Methodical: the main methods, technologies, tools and the author’s method of practical training of
technicians-technologists in the specialty «Production of bread, confectionery, pasta and food
concentrates.»
Practical: the availability of modern material and technical base of practical training that meets the
food production requirements and the specifics of the future professional activity of graduates.
Reasonable pedagogical conditions create optimal conditions for the training of the future
technicians-technologists in the specialty «Production of bread, confectionery, pasta and food
concentrates.» These conditions are:
1) pedagogical modeling of their practical training in colleges;
2) presence of a modern integrated phased author's methodology for their practical training;
3) providing self-management of students in the practical training processf;
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4) objective criteria usage for assessing the levels of their practical readiness.
Key words: pedagogical conditions, future technologists, pedagogical modeling, author’s
methodology, evaluation criteria and indicators, methodological support.
Вступ / Introduction. Професійна підготовка майбутніх техніків-технологів зі спеціальності
«Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» (далі – техніківтехнологів) є надзвичайно актуальною як у теоретичному, так і в прикладному аспектах, оскільки
вони будуть працювати у важливій для кожної особи сфері – у харчовій промисловості. Кожна
особа усвідомлює чи ні, є їх споживачем щоденно, купує їх продукцію постійно. У зв’язку з цим
практична складова їх професійної компетентності є вкрай актуальною, а її формування є
системним завданням для всіх коледжів, оскільки така підготовленість є, практично, головним
критерієм їх працевлаштування на сучасних підприємствах харчового профілю.
Водночас науковці слушно наголошують про ті нормативно-правові проблеми щодо практичної
підготовки фахівців, які слід розв’язати для їх професійної підготовки у коледжах: «Існуюча
нормативно-правова база з організації навчального процесу підготовки молодших спеціалістів не
відповідає сучасним вимогам освіти і не врегульовує суспільні відносини між випускниками вищих
навчальних закладів та підприємствами харчової галузі, це заважає якісній підготовці спеціалістів
і невідкладно потребує поліпшення та удосконалення системи практичної підготовки студентів,
особливо технічних спеціальностей. У зв’язку з цим Міністерству освіти і науки України для
поліпшення та удосконалення практичної підготовки студентів технічних спеціальностей у
коледжах та технікумах України необхідно розробити та запровадити комплекс заходів для
вирішення окреслених нами проблем» (Бажан С.П., 2014).
Мета та завдання / Aim and tasks. Дати методологічне обґрунтування педагогічних умов
практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба,
кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» у коледжах харчової промисловості.
Методи / Methods. У вітчизняній педагогічній науці мається достатньо досліджень, в яких
обґрунтовуються різноманітні педагогічні умови. Під ними, як правило, розуміють сукупність
об’єктивних і суб’єктивних можливостей у педагогічному процесі конкретних типів навчальних
закладів, які торкаються цілей, змісту, форм, методів, методик, матеріально-просторового та
інформаційного середовищ, які спрямовані на вирішення поставлених у педагогічному
дослідженні конкретних завдань (Литвин А.В., 2014).
Так, намагається обґрунтувати педагогічні умови практичної підготовки фахівців у
педагогічних ВНЗ України В.Й. Кобрій, оскільки стаття так і називається – «Педагогічні умови
практичної підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України»
(Кобрій .В., 2015). Але у статті їх автор так і чітко не визначив. Такі варіанти публікацій свідчать
про те, що науковці інколи не усвідомлюють їх смисл, логіку і культуру формулювання.
Більш вдало до їх обґрунтування щодо техніків-технологів підходить, наприклад,
О.Ф. Мельник, яка наголошує, що «Педагогічними умовами формування професійної
компетентності, від яких залежить досягнення поставленої мети, визначено такі як:
1) модернізація професійної підготовки майбутніх спеціалістів з виробництва харчової продукції;
2) оптимальне співвідношення загальноосвітньої та фахової підготовки спеціалістів;
3) забезпечення мотивації до майбутньої професійної діяльності; 4) професійне спрямування
природничих дисциплін» (Мельник О.Ф., 2017a).
Але перша умова від дисертантки не залежить, оскільки модернізація освіти має відбуватися
на рівні держави, відповідно цю умову вона не може експериментально підтвердити. Друга умова
– оптимальне співвідношення загальноосвітньої та фахової підготовки спеціалістів – суперечить
смислу функціонування вищої професійної освіти, оскільки загальноосвітня підготовка – це
призначення загальноосвітньої школи, а коледж – це професійний навчальний заклад і,
відповідно, основна увага має приділятися професійній і фаховій підготовці. Третя умова –
забезпечення мотивації до майбутньої професійної діяльності – також сформульована некоректно,
оскільки мотивацію не можна забезпечувати, оскільки або вона є або її немає, а слід студентів
мотивувати до опанування, наприклад, фахом техніка-технолога.
А в статті О.Ф. Мельник особливу увагу вже звертає на міжпредметні зв’язки в процесі
формування професійної компетентності техніків-технологів виробництва харчової продукції. Вона
з’ясувала їх роль у формуванні їх професійної компетентності та визначила можливості
міждисциплінарної інтеграції знань як умови її формування у техніків-технологів виробництва
харчової продукції (Мельник О.Ф., 2017b). Такий підхід ми вважаємо обґрунтованим, оскільки у
професійній діяльності знання використовуються у комплексі, а не в межах однієї навчальної чи
кількох навчальних дисциплін.
Ось як визначає педагогічні умови О.Л. Дурманенко, «як особливості організації навчально-
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виховного процесу у ВНЗ, що детермінують результати виховання, освіти та розвитку особистості
студента, об’єктивно забезпечують можливість їх досягнення (Дурманенко О., 2012). Але умови
визначати особливостями, на нашу думку, не доцільно, а краще їх визначати як інновації,
нововедення…
Педагогічні умови представляють собою сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм,
методів, засобів і матеріально-просторового середовища, вважає А.Я. Найн, які спрямовані на
вирішення поставлених завдань (Найн А.Я., 1995). На перший погляд усе охоплено, але поняття
«об’єктивних» використано некоректно, а також немає найголовніших постатей – педагога та учня,
оскільки вони мають бути реалізаторами та центральними постатями у педагогічних умовах.
У визначенні І.П. Підласого маємо такий самий недолік, бо вони, на його думку, сприяють
реалізації змісту навчання, оптимізують форми, методи, підходи, технологію організації
навчального процесу як цілісної системи (Подласый И.П., 1996). Тут виникає запитання: чому
тільки організації навчального процесу? Педагогічні умови стосуються всіх елементів
педагогічного процесу і серед ним насамперед його суб’єктів.
Більш системно та послідовно до розв’язання проблеми педагогічних умов підійшов
А.В. Литвин, який під ними розуміє особливості організації навчально-виховного процесу, які
певним чином впливають на його результати, забезпечують його покращення шляхом
впровадження певної парадигми освіти, застосування сучасних освітніх методик навчання і
виховання, інноваційних технологій, упровадження педагогічного досвіду: «…комплекс спеціально
спроектованих генеральних чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини навчальновиховного процесу й особистісні параметри всіх його учасників. Педагогічні умови забезпечують
цілісність навчання та виховання в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу
відповідно до вимог суспільства та запитів ринку праці, сприяють всебічному гармонійному
розвиткові особистості та створюють сприятливі можливості для виявлення її задатків, врахування
потреб і формування загальнолюдських і професійно важливих якостей, ключових кваліфікацій,
загальних і професійних компетенцій (Литвин А.В., 2014).
Більшість цих визначень за смислом достатньо повно відображає зміст поняття «педагогічні
умови». Але вони містять певні упущення, недоліки.
По-перше, вони мають несистемний, а декларативний характер, а вони мають бути такими,
які, з одного боку, системно охоплюють предмет дослідження, а з іншого – дійсно їх можна
перевірити у процесі експерименту.
По-друге, вважаємо, що вони в першу чергу мають «зачіпати» суб’єктів педагогічного процесу,
від мотивації, цінностей, а інколи і «доброї волі» залежить реалізація всіх педагогічних умов.
Відповідно їх не можна зводити лише до зовнішніх обставин, навіть об’єктивних, до обстановки,
сукупності об’єктів, що впливають на педагогічний процес чи на досліджуване явище.
Отже, під педагогічними умовами практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі
спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»
будемо розуміти сукупність сприятливих педагогічних обставин у коледжах, які свідомо
створюються для цілеспрямованої їх практичної підготовки.
Підставою для визначення типу педагогічних умов є різні аспекти та характеристики
досліджуваного освітнього об’єкта чи явища, зокрема його структура, наголошує А.В. Литвин
(Литвин А.В., 2014). Він виокремлює таку типологію педагогічних умов: необхідні, достатні та їх
підвиди (необхідні та достатні; необхідні, але не достатні; достатні, але не необхідні, не необхідні
та недостатні), а також надлишкові (Литвин А.В., 2014).
Цікавою є його класифікація за їх функціями: мотиваційні, мотиваційно-цільові, змістові,
процесуально-цільові, операційні, організаційно-технологічні та суб’єктивно-орієнтовані. З
урахуванням універсальної структури діяльності людини, а навчальна діяльність учня та
педагогічна діяльність викладача є різновидами провідних видів людської діяльності, вважаємо за
доцільне виокремити такі універсальні педагогічні умови вирішення конкретних педагогічних
завдань і проблем:
– ціннісно-мотиваційна, оскільки цінності визначають ставлення учасників педагогічного
процесу до власної діяльності в освітній системі, а зміст їх цінностей визначає мотивацію
навчальної та педагогічної діяльності, наприклад, позитивний, негативний, байдужій або
внутрішні та зовнішні мотиви опанування студентом фахом техніка-технолога;
– змістова, а в педагогічному процесі, як правило, змістовна, оскільки у ньому відбувається
опанування усіма видами досвіду людства – соціальним, професійним і фаховим досвідом
конкретного суспільства, соціальних і професійних груп, що існує у вигляді теорій, концепцій і
конкретного досвіду; а будь-яка професійна освіта передбачає опанування теоретичними
аспектами професійної і фахової діяльності у конкретній професійній сфері, як, наприклад, фахом
техніка-технолога харчової промисловості; так зміст практичної підготовки студентів в аграрних
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вищих навчальних закладах (Зміст практичної підготовки студентів в аграрних…);
– операційно-процесуальна, а в ідеалі – праксеологічний аспект діяльності, тобто
опанування успішним практичним досвідом конкретного суспільства і конкретної професійної
сфери, наприклад, техніка-технолога харчової промисловості; реалізація цієї умови, як показує
український досвід професійної освіти, найскладнішій у наслідок насамперед відсутності чіткої
правової визначеності; зокрема, мається наказ Міністерства освіти України № 93 від 08.04.93 р. про
затвердження положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів
України» (Про затвердження Положення про проведення практики…, 1993). Але це Положення не
регулює, на жаль, відносини професійних навчальних закладів і підприємств – баз практики, не
визначає фінансове відшкодування підприємствам, організаціям та установам, які беруть
безпосередню участь у підготовці фахівців за рахунок своїх виробничих, технологічних та
адміністративних потужностей;
– контрольно-корегувальна, оскільки будь-яка діяльність передбачає контроль і
самоконтроль та своєчасне її корегування; діяльність суб’єктів педагогічного процесу також
обов’язково передбачає такий компонент, складову чи функцію; у зв’язку з цим здатність до
самоконтролю, самодетермінації, самокорегуванню є важливими складовими діяльності як
педагога, так і студента – майбутнього техніка-технолога; наявність такої здатності є першою
ознакою суб’єктності як студента, так і педагога у педагогічному процесі;
– індивідуально-психологічна, оскільки кожен фах, кожен вид професійної діяльності
передбачає наявність і сформованість професійно важливих якостей, бо вони у технолога одні,
керівника – інші, безпосереднього виконавця – треті, а всіма ними водночас має опанувати
сучасний технік-технолог харчової промисловості;
– оцінно-результативний, а в професіях, які належать до «людина-людина», ми вважаємо
доцільно визначити як суб’єктний, головними проявами якого є «різні вили суб’єктності –
соціальна, навчальна та професійна, що водночас передбачає здатність людини, як суб’єкта буття,
поведінки та діяльності, перетворювати власну життєдіяльність в предмет практичного
перетворення, що дозволяє управляти собою на основі об’єктивного самооцінювання,
саморефлексії, саморегуляції та самодетермінації буття, поведінки та діяльності» (Ягупов В.В.,
2009).
Отже він має, з одного боку, має усвідомлювати та сприймати як свою унікальність і
автономність, так і іншої особи – співробітника та клієнта, тобто має бути і менеджером, і
безпосередньо виконавцем. А їх функції, практично, протилежні, про що мається відповідний
матеріал у дисертації В.Д. Каричковського (2018).
Результати / Results. Відповідно, у процесі обґрунтування авторських педагогічних умов, поперше, намагалися охопити всі елементи діяльності суб’єктів педагогічного процесу в конкретній
освітній установ в межах нашого педагогічного дослідження; по-друге, пам’ятали про те, що
існують інваріантна складова професійної підготовки, наприклад, техніків-технологів, які не
підлягають експериментуванню; по-третє, є певні варіативні елементи, наприклад, організаційні,
матеріально-технічні та інші умови, методика, навчально-методичне забезпечення, цінності та
мотивація студентів до практики, її організація та проведення в конкретних експериментальних
майданчиках, якими можемо ми експериментувати.
Усі ці умови мають бути системними та комплексно охоплювати всі етапи, зміст, методи, засоби
їх практичної підготовки, відповідно повинні мати вплив на всі сфери психіки майбутніх техніківтехнологів у процесі проходження практичної підготовки. У зв’язку з цим вони мають містити як
методологічні та теоретичні, так і методичні та практичні аспекти їх практичної підготовки.
Методологічний аспект: основні провідні ідеї та принципи, на основі яких відбувається їх
практична підготовка. Такими вважаємо компетентнісний, контекстний і суб’єктно-діяльнісний
підходи.
Теоретичний аспект: цілі, принципи, зміст, результат їх практичної підготовки.
Методичний аспект: основні види, методи, технології, засоби і загальна методика практичної
підготовки майбутніх техніків-технологів.
Практичний аспект: наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка відповідає сучасним
вимогам харчової промисловості та специфіці майбутньої професійної діяльності техніківтехнологів.
Отже, педагогічні умови практичної підготовки майбутніх техніків-технологів мають
спеціально створюватися у педагогічному процесі коледжів для вирішення конкретної педагогічної
мети – цілеспрямованої їх системної практичної підготовки згідно зі вимогами компетентнісного,
контекстного та суб’єктно-діяльнісного підходів до їх професійної підготовки.
Обґрунтовані педагогічні умови мають створювати оптимальні системні умови для практичної
підготовки майбутніх техніків-технологів. На нашу думку, такими мінімальними умовами мають
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бути.
1) педагогічне моделювання їх практичної підготовки у коледжах;
2) наявність сучасної комплексної поетапної авторської методики їх практичної підготовки;
3) забезпечення самоменеджменту студентів у процесі практичної підготовки;
4) використання об’єктивних критеріїв оцінювання рівнів їх практичної підготовленості.
Цих умов може бути, безумовно, більше. Але вони на системно охоплюють всі основні аспекти
їх практичної підготовки в коледжі взагалі та мають певну спрямованість – формування
конкретних здатностей, які складають практичну основу їх професійної компетентності.
Стисло охарактеризуємо їх основні вимоги.
1. Педагогічне моделювання практичної підготовки майбутніх техніків-технологів. Ми
наголошуємо про педагогічне моделювання, оскільки вона дає можливість системно відтворити
основні її складові та етапи на штучному об’єкті – моделі, яка обґрунтована на засадах педагогіки
для вирішення дослідницьких завдань. Результати аналізу наукових джерел показують, що воно
має суттєвий потенціал для вирішення дослідницьких завдань (Є.О. Лодатко (2010), В.В. Ягупов
(2013)). Так, Е.А. Лодатко обґрунтовано вважає, що «модель» і «моделювання» є складними для
використання у педагогіці, оскільки вони потрапили до педагогіки з інших наук, а також мають
такі «особливості, природа яких ґрунтується на нечіткості, розпливчастості педагогічних понять»
(Лодатко О.Є., 2010). Воно відображає, з одного боку, в педагогічній моделі основні характеристики
практичної підготовки, а з іншого – системно в комплексі наочно демонструє основні методологічні
підходи, теоретичні та методичні основи, конкретні методичні етапи для досягнення поставленої
наукової мети – практичну підготовку майбутніх техніків-технологів.
2. Наявність сучасної комплексної поетапної методики практичної підготовки у коледжах
майбутніх техніків-технологів. Вона представляє навчальну систему, яка обґрунтована на
провідних ідеях компетентнісного, контекстного та суб’єктно-діяльнісного підходів і включає в собі
мету, цілі, принципи, цілеспрямовано скомпоновані методи, способи, прийоми, засоби на основних
етапах їх практичної підготовки.
3. Забезпечення
самоменеджменту
майбутніх
техніків-технологів
у
навчальній,
квазіпрофесійній і професійній діяльності, тобто створення умов для актуалізації їх навчальної та
професійної суб’єктності та суб’єктної поведінки у процесі практик, оскільки, з одного боку, це
підвалина успішного опанування фаху у професійному середовищі, а з іншого – характер їх
майбутньої діяльності передбачає автономність, самостійність, відповідальність, тобто їх
професійну суб’єктність, яка представляє «інтегральну професійно важливу якість…, змістовні
аспекти формування, актуалізації та прояву якого зумовлені типологією і специфікою професійно
зумовлених завдань, характером професійної взаємодії та умовами професійного середовища»
(Ягупов В.В., Крышталь Н. А., Король В. Н., 2012).
4. Використання об’єктивних критеріїв оцінювання практичної підготовленості майбутніх
техніків-технологів. Проблема визначення критеріїв і показників оцінювання успішності
опанування цим фахом полягає у тому, що вона у професійній педагогіці і практиці недостатньо
досліджена та обґрунтована. Тому кожен дослідник використовую власні критерії, які не
підлягають жодній методологічній оцінці. Критерій – це важлива й визначальна ознака, яка
характеризує конкретні якісні аспекти практичної підготовки техніків-технологів, які дають
можливість з’ясувати рівень практичної підготовленості. Критерій конкретизується в показниках і
за їх допомогою дозволяє статистично вимірювати та оцінювати кількісні характеристики
практичної підготовленості майбутніх техніків-технологів. Відповідно, вони мають об’єктивними,
ефективними, надійними, достовірними. Для оцінювання рівнів їх практичної підготовленості
майбутніх пропонуємо використовувати такі критерії: ціннісно-мотиваційний, когнітивний,
управлінський, технологічний, психологічний і суб’єктний, які демонструють їх практичну
здатність до майбутньої професійної діяльності.
Обговорення / Discussion Проблема практичної підготовки майбутніх фахівців, у т.ч. і
техніків-технологів, є вкрай актуальною для професійної педагогіки як у теоретикоекспериментальному, так і в прикладному аспектах, оскільки професійна підготовка майбутніх
фахівців є об’єктом і предметом дослідження багатьох науковців. Так, вона досліджується як
проблема безперервної професійної освіти (С.Я. Батишев, С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревич,
Н.Г. Ничкало, В.О. Радкевич, В.В. Ягупов та ін.), упровадження компетентнісного підходу до
професійної підготовки фахівців (Г.В. Єльнікова, В.І. Луговий, В.І. Свистун та ін.); професійної
етики (Г.П. Васянович, О.В. Вознюк, А.А. Каленський та ін.) та ін.
Для нашого дослідження суттєвий інтерес представляють наукові напрацювання практичної
підготовки майбутніх фахівців в аграрних ВНЗ. Такі наукові напрацювання щодо її окремих
аспектів здійснили Р.В. Бабалова (1984), І.М. Бендера (2003), О.В. Богомолов (2003),
М.Ф. Бойко (2003), В.І. Борисов (1990), В.І. Дуганець (2004), В.Д. Каричковський (2018),
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Г.Є. Мазнєв (2003), В.І. Пастухов (2003), В.П. Строкаль (2012) та ін., виробничої практики –
Т.М. Попова (2010), Р.В. Петренко (2010), Н.Б. Кашена (2010), методики практичної підготовки
майбутніх фахівців-аграріїв – І. О. Колосок (2004), П.Г. Лузан (1997), С. Штангей (2012) та ін.
Так, тільки у процесі практичної підготовки набуті професійні знання знаходять сферу свого
застосування, формують важливі практичні вміння і навички, наближають навчання до
виробництва, наголошує І.І. Паламарь (1990).
Проблема професійної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво
хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» у коледжах харчової
промисловості є предметом дослідження низки науковців. Наприклад, це формування професійної
компетентності фахівців харчової галузі (Л.М. Крайнюк (2009), Т.А. Лазарєва (2015),
М.С. Лобур (2006), О.Ф. Мельник (2015); В.О. Потапов (2008), Н.С. Сичевська (2012),
Л.М. Янчева (2010) та ін.). Значення природничих дисциплін у процесі підготовки фахівців з
виробництва харчової продукції частково досліджувалося в наукових доробках О.О. Туриці (2013).
Педагогічні умови досліджували «В. Андреєва, Ю. Бабанський, В. Беліков, В. Биков,
Г. Васянович, А. Вербицький, О. Галкіна, С. Гончаренко, Р. Гуревич, А. Дьомін, В. Загвязинський,
Н. Іпполітова, Н. Кузьміна, І. Козловська, Б. Купріянов, Н. Михайлова, А. Найн, І. Підласий,
П. Сікорський, В. Сластьонін, Н. Стерхова та інші науковці», наголошує А.В. Литвин (2013). Навіть
маються окремі дисертації, які повністю присвячені виключно дослідженню ролі і місця поняття
«організаційно-педагогічні
умови»
в
термінологічному
апараті
педагогічних
наук
(Галкина О.В., 2009).
Нами з’ясовано наявність таких підходів до їх інтерпретації:
– обставини педагогічного процесу, які забезпечують досягнення поставлених дослідницьких
цілей;
– внутрішні чинники педагогічної системи, які певним чином взаємодіють між собою і
сприяють досягненню поставлених дослідницьких завдань;
– сукупність взаємопов’язаних різних передумов для розв’язання певного науково завдання;
– організаційні (організаційно-управлінські) ресурси та заходи, без актуалізації яких не можна
розв’язати педагогічні умови тощо.
Аналіз та узагальнення наукового доробку вищезазначених та інших науковців щодо
професійної підготовки фахівців, у т.ч. і майбутніх техніків-технологів показує, що необхідно
враховувати як загальноприйняті теоретичні та методичні вимоги до їх професійної підготовки,
так і специфічні, що зумовлені сферою і фахом їх майбутньої професійної діяльності. Багато
науковців, у т.ч. А.В. Литвин (2014), слушно наголошують той факт, що успішність професійної
підготовки майбутніх фахівців закономірно залежить від тих умов, у т.ч. і педагогічних, в яких
вона проходить.
Висновки / Conclusions. Практична підготовці майбутніх техніків-технологів мають сприяти
сприятливі системні педагогічні умови, одним з основних інтегральних результатів якої має бути їх
практична здатність до майбутньої професійної діяльності.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку вбачається в обґрунтуванні кожної
педагогічної умови.
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