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Особливе місце під час формування ціннісного ставлення до сільсько-

господарської праці у студентів-аграріїв належить педагогічним умовам, які 

впливають на професійний розвиток, удосконалення вмінь та навичок, 

творчу самореалізацію. 

Оскільки в даному дослідженні ми розглядаємо педагогічні умови 

виховання у студентів аграрних закладів вищої освіти ціннісного ставлення 

до сільськогосподарської праці, тому поняття «педагогічні умови» слід 

розглядати як певні обставини, які впливають на формування професійного 

досвіду студента, забезпечують цілісне виховання студентів-аграріїв, спри-

яють всебічному гармонійному розвитку особистості студентів.  

Однією із найефективніших педагогічних умов, яка забезпечує 

виховання ціннісного ставлення до сільськогосподарської праці є розвиток 

особистісних моральних якостей (відповідальність, диски-плінованість, 

працелюбність, чесність та ін.) у студентів аграрних закла-дів вищої освіти.  

З педагогічної точки зору моральне виховання – це цілеспрямований і 

організований процес формування моральних якостей особистості, рис 

характеру, навичок і звичок моральної поведінки, на основі засвоєння ідеалів, 

норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності [2, с. 19]. 

Виховання гармонійно розвиненої особистості та формування кращих 

моральних якостей, життєвої позиції та загальнолюдських цінностей у 

аграрних закладах вищої освіти є важливим чинником для формування 

ціннісного ставлення до сільськогосподарської праці. 

Словник з етики поняття «моральна якість» визначає як стійку інди-

відуальну рису характеру і поведінки людини, яка проявляється в його вчин-

ках по відношенню до інших людей і навколишнього світу [4, с. 427]. 

Досліджуючи моральне виховання особистості, Трибулькевич К. Г. 

зазначає, що зниження суспільної ролі таких цінностей як чесність, 

відповідальність, працелюбність, совісність сприяє проявам безгосподар-

ності, корисливості, лихварства, корупції, кумівства на всіх рівнях суспі-

льного життя. Неодмінною умовою розбудови української держави, зрос-
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тання її добробуту та відродження духовності, є реалізація гуманістичних 

цінностей [5, с. 292]. 

Формування у студентської молоді почуття працелюбності нині набуває 

все більшої значущості. Працелюбність – це властивість за значенням 

працелюбний, тобто той, який любить працю, вміє добре працювати  

[1, с. 1103]. 

Формування такої моральної якості як працелюбність супроводжується 

формуванням свідомого і творчого ставлення до праці, як однієї з най-вищих 

цінностей людини, засвоєнням трудових умінь та навичок, виявленням 

здібностей під час праці, вихованням ціннісного ставлення до себе, до 

оточуючих, до праці, до природи. Під час виховання праце-любності у 

студентів-аграріїв слід у виховний процес включити і трудові доручення, які 

сприятимуть формуванню впевненості, самостійності, витривалості та 

почуття обов'язку за виконання доручення. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови «відпо-

відальність – покладений на когось або взятий на себе обов'язок відпові-

дати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова» [1, с. 177]. 

Таку моральну якість у студентів закладів вищої освіти можна виховати, 

використовуючи у виховному процесі методи прикладу, доручення, педа-

гогічної вимоги, громадської думки, заохочення та покарання.  

«Відповідальність тісно пов’язана з необхідністю свідомо дотриму-

ватися дисципліни, тобто твердо встановленого порядку, обов’язкового для 

всіх членів певної спільноти. Проявляючи ініціативність, творчість, свідому 

активність, а також ставлячись з повагою до іншої людини, особистість 

створює умови для своєї повноцінної життєдіяльності та життя інших. 

Тобто відповідальність є регулятором взаємодії людей, підґрунтям диски-

пліннарних взаємозв’язків у суспільстві» [5, с. 293]. 

Ефективність виховання таких моральних якостей як працелюбність, 

чесність, відповідальність та дисциплінованість забезпечується лише під 

час взаємодії всіх компонентів педагогічного процесу, що «припускає 

реалізацію стратегії, тактики і техніки формування морально-духовних 

якостей і включає сукупність компонентів (методологічно-цільового, зміс-

тового, процесуально-технологічного, оцінювально-діагностичного), кожен 

з яких, будучи етапом цілісного процесу формування морально-духовних 

якостей студентів, разом з тим, переслідує певну мету і має власне зміс-

товне наповнення» [3, с. 123]. 

Отже, процес виховання ціннісного ставлення до сільськогосподарської 

праці у студентів аграрних закладів вищої освіти повинен супровод-жуватись 

розвитком кращих особистісних моральних якостей (праце-любності, 

відповідальності, чесності, дисциплінованості та ін.). 
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Проблема формування художньо-творчих здібностей майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти є досить актуальною, остільки 

професія вихователя є творчою і вимагає від педагогічних працівників під 

час організації освітньої діяльності у ЗДО креативності, нестандартних 

ідей, творчих вмінь, зокрема і у художньо-творчій діяльності. 

Метою дослідної роботи є теоретично обгрунтувати особливості 

формування художньо-творчих здібностей майбутніх вихователів зак-

ладів дошкільної освіти. 

На думку фахівців, під художньо-творчими здібностями розуміється 

особистісно-інтегративне утворення, що виражає потребу до створення 

нового і здатність до пізнання, оцінювання художніх образів та само-

вираження у мистецькій діяльності. 

Художньо-творча діяльність, як справедливо вважає Л. Виготський, 

має «найбільш придатні умови для розвитку творчих здібностей 

особистості», адже у процесі художньої творчості творець виражає свої 

думки і почуття, прагнення до прекрасного, своє ставлення до того, що 

відбувається у суспільстві. Вчений зазначає, що в процесі художньої 
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