
ЛЕКЦІЯ 5.  

Тема. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 

1.Поняття про методи навчання та їх класифікація. 

2.Методика викладання спеціальних дисциплін. 

3. Характеристика основних методів навчання у вищій аграрній школі. 

3.1 Словесні методи навчання. 

3.2 Наочні методи навчання. 

3.3 Практичні методи навчання. 

3.4 Логічні методи навчання. 

3.5 Ігровий метод. 

3.6 Імітаційний метод. 

3.7 Методи контролю і самоконтролю (самостійно). 

 

1. ПОНЯТТЯ ПРО МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. 

Методи навчання – це способи упорядкованої викладацької роботи і органі-

зації навчально-пізнавальної діяльності студентів щодо розв'язання навчально-

виховних завдань. 

Звичайно, метод характеризує спосіб навчальної роботи, всі її сторони. Тоді як 

прийом вирішує конкретне, завершене завдання, яке є складовим усього комплексу 

завдань. Під дидактичним прийомом розуміють обумовлену методом конкретну дію 

викладача чи студента, яка має характер закінченості і веде до досягнення близької 

навчальної мети, вирішення окремого навчального завдання. 

До істотних ознак методу вчені відносять: 

1) джерела, з яких студенти набувають знань; 

2) характер навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

3) дидактичні цілі і завдання; 

4) бінарність методу: характер діяльності викладача і студентів; 

5) логічні операції засвоєння знань; 

6) рівень активності студентів у навчанні та ін. Розглянемо більш повно об-

ґрунтовані класифікації. 

1) Класифікація на основі джерел знань. У навчальному процесі широко ви-

користовується слово, наочні посібники і практичні роботи, які характеризують ту 

чи іншу форму навчально-пізнавальної діяльності. Тому джерелами знань виступа-

ють: 

– усне або друковане слово; 

– предмети, явища, наочні посібники; 

– практичні дії, спрямовані на одержання знань, вироблення умінь та навичок. 

2) Класифікація на основі характеру навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. 

а) пояснювально-ілюстративні, або інформаційно-перцептивні: розповідь, лекція, 

пояснення, робота з підручником, демонстрування кіно-діафільмів та ін.; 

б) репродуктивні (відтворення дій щодо застосування знань на практиці); 

в) проблемне викладання навчального матеріалу; 

г) частково-пошуковий, або евристичний; 

д) дослідницький метод (пізнавальне завдання студенти ставлять і вирішують са-

мостійно). 



3) Класифікація методів навчання залежно від дидактичних цілей 

а) методи усного викладу знань і активізації пізнавальної діяльності: розповідь, по-

яснення, шкільна лекція, ілюстрування і •демонстрування; 

б) методи закріплення навчального матеріалу: бесіда, робота з підручником; 

в) методи самостійної роботи щодо осмислення і засвоєння нового матеріалу: робо-

та з підручником, лабораторні роботи; 

г) методи навчальної роботи щодо застосування знань на практиці із формування 

умінь та навичок: письмові та практичні вправи, лабораторні заняття; 

д) методи перевірки і оцінки знань, умінь та навичок: постійне спостереження за 

роботою учнів, усне опитування (індивідуальне,фронтальне, ущільнене), контро-

льні роботи, перевірка домашніх робіт,програмований контроль. 

Методи навчання можна поділити на три групи: 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: слове-

сні, наочні і практичні (аспект передачі і сприймання навчальної інформації); індук-

тивні та дедуктивні (логічний аспект); репродуктивні та проблемно-пошукові (ас-

пект мислення); самостійної діяльності та роботи під керівництвом учителя (аспект 

управління умінням). 

2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 

3. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності: усний, письмовий, лабороторно-практичний. 

4. Логічні методи навчання – моделювання, абстрагування, аналізу і синтезу, 

формалізації, індуктивний, дедуктивний тощо. 

Метод навчання – це система регулятивних принципів і правил цілеспрямо-

ваної діяльності вчителя і учнів, які реалізуються через поєднання методичних при-

йомів виконання певного кола дидактичних завдань. Він забезпечує системне поєд-

нання методів викладу й навчання. 

Метод викладу – це зумовлена загальним методом і дидактичним завданням 

система прийомів викладання. 

Метод учіння – це зумовлений методом викладу і досягнутим рівнем знань 

учня спосіб його навчально-пізнавальної діяльності, спрямований, на досягнення 

мети, поставленої викладачем і усвідомленої студентом, який реалізується через си-

стему прийомів навчання. 

 

2. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

В процесі вивчення основних спеціальних дисциплін студент повинен пройти 

найважливіші стадії наукової роботи: спостереження, застосування його до нових 

явищ з метою встановлення нових зв'язків і закономірностей; побудова гіпотези; пе-

ревірка ЇЇ доступними засобами – розрахунком, експериментом, моделюванням; об-

робка результатів, висновки. Вивчення спеціальних дисциплін повинне привчити 

студентів до планомірної, наполегливої, систематичної роботи, до подолання труд-

нощів у вивченні науки. Воно повинне показати студентам, які можливості відкри-

ває застосування загальнотеоретичних знань у вибраній ними області практичної ді-

яльності. 

Спеціальні дисципліни визначають профіль випускника вузу. Вони дозволя-

ють йому приступити до практичної діяльності безпосередньо після закінчення уч-

бового закладу, а надалі удосконалювати свої професійні знання. 

Спеціальні дисципліни зв'язують загальнотеоретичні знання з реальним жит-



тям, з практичними завданнями. Основна трудність викладання спеціальних ди-

сциплін обумовлена тим, що вони повинні вичерпно відображати дану галузь нау-

кових знань, тоді як об'єм цих знань безперервно розширюється за рахунок резуль-

татів наукових досліджень: по-перше, систематичним веденням узагальнюючої нау-

кової роботи, завдяки якій значна частина фактичного матеріалу в спеціальних кур-

сах замінюється науково обґрунтованими висновками, принципами, правилами, фо-

рмулами і т.д.; по-друге, максимальним наближенням, учбовій діяльності студентів 

(формою і методам) до науково-дослідної роботи; по-третє, залученням студентів 

до. науково-дослідної роботи кафедри. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 

Щоб показати, яку роль відіграє той чи інший метод навчальної роботи в фор-

муванні навчально-пізнавальної активності студентів, коротко охарактеризуємо 

найбільш поширені з них у практиці вищої школи. При цьому будемо орієнтуватися 

на класифікацію за домінуючими джерелами знань. 

3.1 СЛОВЕСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Розрізняють такі словесні методи навчання: пояснення, інформаційне 

повідомлення, розповідь, бесіда, дискусія, робота студентів з навчальною лі-

тературою, лекційний метод тощо. 

Пояснення* Досліджуючи методи навчання при вивченні інженерних дисцип-

лін, А.І.Дьомін визначас пояснення як словесний, науково обґрунтований, доказовий 

виклад навчального матеріалу із застосуванням причинно-наслідкових зв'язків, ана-

лізу властивостей, причин, співставленнями, порівняннями і висновками. Пояснення 

характеризується тим, що словесний виклад має доказовий характер, спрямований 

на з'ясування ознак, властивостей, явищ і процесів. Доказовість забезпечується пе-

реконливістю фактів, прикладів, логікою повідомлення, точністю й якістю думок, 

які виражаються у словах. Чітка послідовність, доступність і результативність пояс-

нения у формуванні навчально-пізнавальної активності студентів залежить від обра-

ної педагогом логічної лінії. 

Логічні лінії побудови пояснення можуть бути такі: 

- індуктивна: визначає хід повідомлення від конкретних понять з поступовим пере-

ходом до загального абстрактного поняття, в яке входять попередньо розглянуті 

конкретні поняття; 

- дедуктивна: спрямовує пояснення від загального понягґя до конкретних його вті-

лень; 

- за ходом передачі рушійної енергії: передбачає порядок пояснення об'єктів техні-

ки, починаючи з джерела рушійної енергії для певного об'єкта; 

- за ходом передачі реактивного зусилля: пояснення будується в зворотній послідо-

вності до зазначеного попереду; 

- від базової частини об'єкту, що вивчається: наприклад, будову токарного верстата 

починають пояснювати з його базової частини – станини, а потім повідомляють 

про всі інші частини; 

- від виконуючого органа: спочатку висвітлюється будова і робота робочого органу, 

а за ним – всі інші частини об'єкту, що вивчається; 

- за ходом технологічного процесу: пояснення відбувається відповідно до порядку 

виконання технологічного процесу. 



При викладі конкретного питання слід зберігати одну логічну лінію, забезпе-

чуючи обґрунтованість і доказовість інформації. 

При поясненні рекомендується витримувати темп 70-80 слів за хвилину. Не-

обхідно чітко виділяти основні місця, змінюючи інтонацію, застосовуючи жести, 

паузи, повторення найбільш важливих моментів. Мова викладача повинна бути роз-

судливою, з риторичними і проблемними запитаннями, з певним емоційним забарв-

ленням. Необхідно щоб відчувалась авторська зацікавленість, упевненість у важли-

вості знань. 

Інформаційне повідомлення – це словесний виклад фактів про процеси, 

явища, предмети без причинно-наслідкових зв'язків чи будь яких доказів. 

Розповідь – це словесний, образний, оповідний опис предмета, явища, проце-

су. 

Доцільно, щоб розповідь застосовувалася приблизно через кожні 15-20 хвилин 

протягом заняття. Розповідь мобілізує увагу студентів, створюючи кращі умови для 

сприйняття матеріалу. Розповідь, що побудована на проблемності, перетворюється в 

ефективний інструмент спонукання студентів до продуктивної активності.  

Бесіда – усний виклад навчального матеріалу у вигляді запитань та відпові-

дей. Бесіда може проводитися між викладачем і студентами під керівництвом ви-

кладача і без нього – це бесіди діалогічні. Інколи викладач ставить запитання і сам 

відповідає на них, реалізуючі монологічну бесіду як метод навчання. Розрізняють 

катехічну, пояснювальну та евристичну бесіди. 

Катехічна бесіда використовується для закріплення в пам'яті студентів точ-

них знань, необхідних для роботи за спеціальністю. Наприклад: 

• як визначити крок, коли відомий модуль зубчатого зачеплення?; 

• скільки хрому вміщує сталь 40ХН?. 

Пояснювальна бесіда відрізняється від катехічної тим, що для відповіді не-

обхідно не тільки знати матеріал, а й, осмислюючи його, вибрати необхідні відомос-

ті, розмістити їх у певній логічній послідовності. Для запитань пояснювальної бесі-

ди характерні такі початкові слова: поясніть, чому, для чого, у чому причина, чим 

відрізняється, від чого залежить та ін. 

Сутність евристичної бесіди полягає у тому, що в результаті пошуку відпові-

ді на поставлені запитання студенти оволодівають новими знаннями та способами 

дій. Евристична бесіда починається з евристичного запитання, на; яке студенти не 

знають прямої відповіді. Але передбачається, що знання, якими; студенти вже ово-

лоділи, дозволяють їм за допомогою логічного міркування знайти правильне (опти-

мальне) рішення. Іншими словами, викладач створює дидактичну проблемну ситуа-

цію. Звісно, мета евристичної бесіди не досягається, якщо відповідь на проблемне 

запитання надійде негайно, необхідно, щоб пошуковою розумовою діяльністю 

займались усі студенти. 

Дискусія (від латинського discussios розгляд) – широке публічне обговорення 

якогось спірного питання. У переносному значенні – спір, суперечка окремих' осіб, 

співбесідників. Часто дискусію розглядають як зіткнення протилежних точок зору, 

боротьбу поглядів, ідей, як корекційний метод переконання. Під дискусією також 

розуміють обговорення в групі науково-практичних, естетичних, моральних та ін-

ших проблем з метою вироблення та уточнення правильної позиції, розвитку прави-

льних поглядів, доведення неправомірності хибних уявлень, 

 



Лекційний метод – логічно витриманий, системно послідовний і комплекс 

методів навчання (пояснення, розповідь, інформаційне повідомлення, ілюстрування, 

демонстрування тощо), спрямований на реалізацію студентами репродуктивної або 

продуктивної, творчої навчально-пізнавальної активності. Не дивлячись на таку 

компонентну будову, лекційний метод відрізняється від інших способів навчання 

своєрідними особливостями: піднесеністю викладу, дикцією, Темпом, специфікою 

відбору та структурування змісту навчального матеріалу тощо. Ці особливості не 

можна висвітлити поза характеристикою ; . лекції як основної форми навчання у 

вищій школі, а тому ці питання детально будуть розглянуті пізніше. 

Робота студентів з навчальною літературою. Студент сучасної вищої аграрної 

школи повинен бути готовим продовжити навчально-пізнавальну діяльність за ме-

жами аудиторних занять, володіти прийомами самостійного оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками, вміти добувати необхідну інформацію з різноманітних дже-

рел. Важливу роль у цьому відіграє метод роботи з книгою як компонент самостій-

ної навчальної роботи студентів. 

 

3.2 НАОЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Словесні методи навчання, як правило, поєднуються із засобами наочності. 

Психологічні дослідження свідчать, що від 60 до 90% інформації про зовнішній світ 

людина отримує за допомогою органів зору. Встановлено, що око здатне сприймати 

мільйони біт інформації за секунду, тоді як вухо лише тисячі. За допомогою зору 

інформація не тільки сприймається краще, а й носить більш глибокий, осмислений 

характер, краще запам'ятовується, довше зберігається в пам'яті. Вчені зазначають, 

що для сприйняття раніше невідомого людині об'єкта необхідно при словесному 

описі – 2,8 с; при зображенні на контурному малюнку – 1,5 с; на кольоровому фото – 

0,9 с; засобами кіно – 0,8 с; при демонструванні об'єкту в натуральному вигляді – 0,4 

с [13]. ,Тому у дидактиці значну роль відіграють методи наочності, до яких відно-

сять: 

- ілюстрування (зображення, наочне пояснення); 

- демонстрування (показ); 

- самостійне спостереження, досліди 

 

3.3 ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Вчені найчастіше до цієї групи методів відносять вправи, лабораторний та ви-

робничо-практичний метод, практичний показ тощо. 

Вправа – це свідоме багаторазове виконання подібних дій з метою оволодіння 

ними чи їх удосконалення. При цьому студенти тренуються застосуванні знань на 

практиці, виробляють певні вміння та навички, розвивають творчі здібності, хист. 

У цьому аспекті доцільно навести результати дослідження функцій основних 

сфер психіки в пізнавальній діяльності людини, яке: проводить А.І.Дьомік. Учений 

переконливо доводить, що в роботі понятійно-логічної сфери мислення у процесі 

оволодіння знаннями простежуються три взаємопов'язаних етапи: репродуктивний – 

формування основ понять, їх початкове розуміння та запам'ятовування; продуктив-

ний – різнобічне відтворення та осмислення основ понять, їх доповнення новими ві-

домостям» формування умінь пов'язувати ці поняття зі знаннями нової інформації;1 

творчий – виникнення нових проблем, гіпотез і пошуки їх розв'язання. Він наголо-

шує, що саме багаточисельне повторення навчального матеріалу і є важливою умо-



вою ефективної дії понятійно-логічної сфери мислення в процесі оволодіння знан-

нями. 

Таким чином, у навчальному процесі вправи виступають: 

1) джерелом знань, засобом оволодіння знаннями, уміннями та навичками; 

2) способом організації і управління навчально-пізнавальною діяльністю сту-

дентів, однією з форм прояву методів навчання; 

3) способом стимулювання, мотивації навчання студентів; 

4) засобом зв'язку теорії з практикою, контролю за оволодінням навчальним 

матеріалом. 

За характером умінь та навичок, які необхідно виробити у студентів, розріз-

няють вправи: усні, письмові, графічні та технічні. 

Організація проведення вправи може бути умовно розподілена на такі етапи: 

перший – викладач, спираючись на сприйняті і осмислені студентами знання, пояс-

нює їм мету( завдання тренувальної діяльності; 

другий – показ педагогом, як необхідно виконувати ту чи іншу вправу; 

третій – попереднє відтворення студентами дій по застосуванню . знань на практиці; 

четвертий – наступна тренувальна діяльність; 

п'ятий – контрольно-оцінюючий: висновки, узагальнення, оцінка виконаної роботи. 

Можливості лабораторного методу розкриємо при висвітленні умов ефектив-

ної організації лабораторних занять у подальшому вивченні дисципліни. 

Практичний показ способів виконання трудових прийомів, операцій, процесів 

у різних темпах використовується викладачем чи майстром для формування у сту-

дентів конструктивно-технічних, організаційно-технологічних та операційно-

контрольних умінь, які відбивають етапи трудового процесу. 

Для формування розрахункових, вимірових, графічних знань, умінь та нави-

чок, які є підґрунтям складних конструктивно-технічних, технологічних: умінь для 

конкретної спеціальності .застосовують самостійне виконання виробничих завдань. 

Метод самостійного виконання виробничих завдань; передбачає попередню орієн-

тацію студентів у плануванні дій, підготовці; виборі найбільш раціональних прийо-

мів виконання практичних; дій і операцій за умов високої продуктивності праці. 

Виробничо-практичний метод. На відміну від інших методів навчання, вироб-

ничо-практичний метод має безпосередній вихід у промислове і сільськогосподар-

ське виробництво з метою створення матеріальних благ, адже мета практичних робіт 

– створення реальних цінностей. 

 

 

3.4 ЛОГІЧНІ МЕТОДИ 

 

Мислення студента в процесі навчання проходить різними шляхами – аналіти-

чним, синтетичним, індуктивним, дедуктивним, через моделювання, абстрагування, 

формалізацію тощо.. Ці шляхи в дидактиці часто називають методами навчання, не 

дивлячись на, те, що при цьому розглядається лише одна з суттєвих характеристик 

методу – логічна, Ідеалом мислення, до якого має вести студента вища школа, є ми-

слення наукове. Розглянемо основні способи виховання у студентів наукового типу 

мислення. 

Аналіз і синтез. Аналіз – метод пізнання, який дає змогу поділяти предмети 

дослідження на складові частини (природні елементи об'єкта або його властивості і 



відношення). Синтез, навпаки, припускає з'єднання окремих частини чи рис предме-

та в одне ціле. Аналіз та синтез взаємопов'язані, вони являють собою єдність проти-

лежностей, і Індукція та дедукція. Під індукцією розуміють перехід від часткового 

до загального, коли на підставі знання про частини предметів класу робиться висно-

вок стосовно класу в цілому. Через це основне місце у науковій індукції займають 

прийоми розкриття суттєвих зв'язків, що у свою чергу потребує складного аналізу 

Моделювання – непрямий, опосередкований метод, який грунтується на ви-

користанні моделі як засобу дослідження явищ і процесів природи. Під моделями 

розуміють системи, що замінюють об'єкт пізнання і служать джерелом інформації 

стосовно нього. Моделі – це такі аналоги, подібність яких до оригіналу суттєва, а 

розбіжність – несуттєва. 

Абстрагування – це уявне відвернення від неістотних, другорядних) ознак 

предметів і явищ, зв'язків і відношень між ними та виділення декількох сторін, які 

цікавлять дослідника. Абстракція виокремлює із явища одну певну сторону у "чис-

тому вигляді", тобто у такому вигляді, в якому вона дійсно не існує. Наприклад, не 

буває явища чи закону взагалі, існують конкретні закони явища. 

Ідеалізація – це конструювання подумки об'єктів, які не існують у дійсності 

або практично не здійсненні (точка, пряма лінія, абсолютно тверде тіло, площина, 

ідеальний газ тощо). Мета ідеалізації – позбавити реальні об'єкти деяких притаман-

них їм властивостей і наділити (у думці), ці об'єкти певними нереальними і гіпоте-

тичними властивостями. Будь-яка ідеалізація правомірна лише у певних межах, 

Формалізація – метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом відображення 

їхньої структури у знаковій формі за допомогою штучних мов наприклад, мовами 

математики, хімії, програмування. У процесі формалізації всі змістові терміни замі-

нюють символами, а змістові твердження -відповідними їм послідовностями симво-

лів або формулами. Формалізація, як правило, пов'язана з застосуванням математич-

ного апарату. Вона забезпечує узагальненість підходу до розв'язання пізнавальних 

проблем, дає змогу формувати знакові моделі та замінювати вивчення реальних 

явищ і процесів вивченням цих моделей. 

 

3.5 ІГРОВИЙ МЕТОД 

Інтелектуальні Ігри формують такі складові мислення: 

- високий рівень сформованості елементарних розумових операцій аналізу, синтезу, 

порівняння, виділення суттєвого та ін.; 

– високий рівень активності, розкутості, плюралістичності мислення, що виявляєть-

ся у продукуванні великої кількості гіпотез, установці на множину варіантів роз-

в'язування, у свободі висунення ідей і гнучкості переходів від однієї до іншої; 

- організованість, цілеспрямованість мислення, що виявляється у чіткій організації 

та виділенні суттєвого у явищах, використанні узагальнених схем аналізу явищ, 

усвідомлення особистих способів мислення і контролю за ними. 

Ускладнення в оволодінні навчальними матеріалом пов'язано саме з недостат-

ньою сформованістю наведених якостей мислення. 

Означені переваги інтелектуальних ігор мають місце якщо: 

- закладені в них проблеми актуальні для студентів; 

-  відбувається «наростання» рівня проблемності у грі; 

-  має місце коригуючи роль педагога. 

У навчальному процесі застосовують також тренінгові інструментальні ігри, 



характерною особливістю яких є наявність ігрових предметі (картки, кубики і т.п.). 

Одним з найбільш ефективних і важливих напрямків застосування ЕОМ у на-

вчальному процесі є комп'ютерні ігри. Такі навчальні ігри є складними системними 

утворюваннями, що допускають різні способи вираження. Вони можуть бути і особ-

ливою формою навчальної діяльності. 

 

3.6 ІМІТАЦІЙНИЙ МЕТОД 

Вчені цілком справедливо наголошують, що при узвичаєній організації нав-

чання студенти недостатньо оволодівають уміннями та навичкам майбутньої профе-

сійної діяльності. Досвід роботи за фахом може досить ефективно набуватися при 

залученні студентів до такої діяльності, яка б своїм психологічним змістом набли-

жалася до професійної. 

Цей метод, активізації навчання дуже ефективний, хоча несправедливо мало 

застосовується у вищій школі. Слід нагадати, що імітаційний метод досить розпо-

всюджений у військовій справі, при підготовці льотчиків, космонавтів та ін. Основ-

на характеристика – імітація конкретної професійної діяльності. Ефективність дано-

го методу підвищується, якщо як тренажери застосовуються персональні комп'юте-

ри. Складність використання полягає, по-перше, в необхідності виготовлення спеці-

ально сконструйованих тренажерів, і по-друге, у труднощах організації занять із за-

стосуванням ПЕОМ у зв'язку з дефіцитом програмного забезпечення. 

Спостереження за студентами, які відпрацьовують, певні дії на тренажерах 

показує, що такі заняття: 

-  підвищують інтерес до навчального предмета; 

-  позитивно впливають на відношення студентів до навчання; 

-  змінюють самооцінку учасників заняття в напрямі її адекватності; 

-  створюють умови трансформації академічної навчальної діяльності в навчально-

професійну діяльність; 

-  формують продуктивні пізнавальні потреби через включення студента У моде-

льовані виробничо-технологічні ситуації. 

Імітація майбутньої професійної діяльності може застосовуватися не тільки на 

спеціальних тренажерах, а і при побудові завдань для студентів, (найчастіше це ви-

конується при моделюванні виробничих, технологічних, економічних, педагогічних 

чи інших ситуацій. 

Ситуація-модель відрізняється від реальної ситуації тим, що в ній: 

-  по-перше, відсутні реальні об'єкти та зв'язки – їх замінюють символи; 

-  по-друге, відношення між ,учасниками організуються штучно, умисне, а не 

природним шляхом, детермінованим об'єктивними соціальними законами; 

-  по-третє, ці ситуації фактично є штучно виділеними фрагментами неперерв-

ного в реальності виробничо-технологічного процесу і відбивають його не всебічно 

і цілісно, а в певних рисах і відношеннях. 

Моделювання виробничих ситуацій у процесі навчання сприяє подоланню 

відриву знань від життя, скороченню терміну адаптації випускника , до професійної 

діяльності, виробленню умінь приймати конструктивні рішення , в динамічних умо-

вах аграрного виробництва. 

Необхідно зазначити, що ефективність означеного методу підвищується, якщо 

він застосовується в поєднанні з ігровим методом при груповій (або рольовій) роботі 

студентів над розв'язуванням проблемних ситуацій. 


