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Питання соціалізації молоді досить складне і актуальне. Розглядаються деякі причини, що 

зумовлюють вибір напрямку майбутньої професійної діяльності, зокрема увага зосереджена на 
студентах ВНЗ аграрного профілю. 

 
 
Сучасний етап розвитку суспільства 

характеризується активним проведенням 
реформ, які впливають на всі сфери і 
галузі діяльності, не винятком є і освіта. 
Їх кінцева мета � розвиток виробничих 
сил, прискорення науково-технічного 
прогресу, що є необхідною умовою 
інтеграції у світову систему господарства 
та визначення ролі і місця освіти у 
суспільному житті. Для досягнення мети 
обрано шлях � перегляд ролі особистості 
у навчально-виховному процесі. 
Оскільки процес формування, розвит-

ку та становлення особистості, безпосе-
редньо пов'язаний з навчальною діяльніс-
тю і найбільш ефективний у цей період, 
як вважають вчені психологи: О.Леон-
тьєв, С.Рубінштейн, К.Ушинський, В.Су-
хомлинський, Г.Костюк, І.Кон, Ж.Піаже, 
Р.Уейсон та ін., то особлива увага при-
діляється середнім та вищим закладам 
освіти, які сьогодні обрали в розбудові 
освітнього процесу �особистісно зорієн-
тований курс�. Послідовність і узгодже-
ність у педагогічних підходах освітньої 
системи �школа-ВНЗ� � запорука резуль-
тативності дій. 
Система освіти спрямована на переда-

чу підростаючому поколінню суспільного 
досвіду, який повинен стати міцним фун-
даментом професійних якостей майбутніх 
фахівців. Їх формування і становлення 
відбувається в процесі вивчення дисцип-
лін, визначених освітньо-професійною 
програмою підготовки фахівців, відповід-
но до освітньо-кваліфікаційних характе-
ристик кожної спеціальності. 

Оскільки освіта є основою соціаль-
но-економічного прогресу, то актуаль-
ним у всі часи залишається питання 
соціалізації студентської молоді, вклю-
чення її у суспільне життя. Розгляду та 
спробам його вирішення присвятили 
роботи дослідники минулого століття: 
З.Єсарєва, Є.Мерзон, Є.Степанова, Л.Лі-
совський, А.Дмітрієв, В.Шубін, Т.Сажен-
кова, Б.Рубін, М.Смірнов і т.д.; сьогоден-
ня: І.Гайванович, М.Дмитрієва, О.Балакі-
рєва, О.Яременко, Б.Нагорний, М.Яко-
венко, М.Мовчан, Є.Єгорова, А.Яковен-
ко, І.Столярова і т.ін. 
Першим і одним із найважливіших 

кроків у житті молодої людини є вибір 
професії. Тому надзвичайно відповідаль-
ною є виваженість у виборі її та закладу 
освіти, який дозволяє її отримати. 
Зупинимось окремо на питаннях, по-

в�язаних із підготовкою фахівців в галузі 
АПК (Аграрно Промислового Комплек-
су). Сьогодні аграрний сектор країни зна-
ходиться у фазі пошуку шляхів реформу-
вання та активного впровадження євро-
пейського досвіду, нових форм власності, 
передових технологій. Ефективність тако-
го процесу багато в чому залежить від 
перегляду освітніх підходів під час підго-
товки майбутніх фахівців АПК. Одним із 
кроків на шляху змін є Наказ Міністер-
ства освіти та науки України №48 від 
23.01.2004 �Про проведення педагогічно-
го експерименту з кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу� 
у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рів-
нів акредитації; методичні рекомендації 
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засідання навчально-практичного семіна-
ру проректорів із навчальної роботи 
аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-
ІV рівнів акредитації �Болонський процес 
та інтеграція у європейський освітній 
простір�. Названі документи � офіційне 
свідчення активного входження України 
у Болонський процес. Його кінцевою ме-
тою є влиття у європейський освітній 
простір. Оскільки у експерименті задіяні 
вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації всіх профілів, то сама ідея рефор-
ми полягає в підвищенні ролі освіти в 
суспільстві та в поширенні її престижу 
серед молоді. Для ВНЗ аграрного профі-
лю питання введення сучасних форм та 
методів підготовки фахівців актуальне і 
складне, оскільки ця галузь знаходиться у 
стані пошуків та реформувань. 
Рівень професійної підготовки ви-

пускників професійно-технічних і вищих 
закладів освіти свідчить про те, що на 
сьогодні він не відповідає технологічному 
рівню виробництва, що пов�язано із 
прогресуючим відставанням матеріально-
технічної бази навчальних закладів, не-
якісною організацією виробничої практи-
ки; неузгодженістю між ростом наукової і 
навчальної інформації, яка викликає ряд 
протиріч, що виникають між вимогами 
виробництва до фахівця конкретного про-
філю і швидким старінням знань, особли-
во спеціальних, між зростаючим обсягом 
інформації і терміном навчання у вищій 
школі [2, с.110; 5]. 
Проблема пошуку шляхів оптиміза-

ції навчально-виховного процесу у ВНЗ 
тісно пов�язана, перш за все, з психоло-
гічною неоднорідністю студентського 
контингенту. У значної частини першо-
курсників спостерігається несформова-
ність професійного самовизначення та 
почуття відповідальності. Навчальний 
процес, особливо на першому курсі ВНЗ, 
має академічний характер. Всі види нав-
чальної діяльності студента узгоджені і 
скоординовані викладачем. Підготовка 
здійснюється в основному з дисциплін 
природничо-наукового циклу до переліку 
яких включено вищу математику. 

Для фахівців аграрного профілю 
математика є основою для засвоєння 
спеціальних дисциплін. Математичні ме-
тоди спрямовані на встановлення причин-
но-наслідкових зв�язків процесів і явищ 
природи, за їх допомогою проводиться 
прогнозування, моделювання та передба-
чення протікання виробничих процесів. 
Успішне вивчення та засвоєння матема-
тики залежить від знань шкільного курсу, 
що створюють фундамент для подаль-
шого її вивчення. Як свідчать дані прове-
деного нами експерименту [6], студенти, 
які вступають до ВНЗ на факультети, де 
математика є профілюючою дисциплі-
ною, мають вищий рівень загальної 
шкільної підготовки, ніж ті, де цей пред-
мет входить до переліку дисциплін науко-
во-природничої підготовки, але не є про-
філюючим. Це нормальне явище, але пи-
тання покращення математичної підго-
товки спеціалістів аграрного профілю, 
зокрема таких факультетів як агрономіч-
ний і технологічний, де в силу суб�єктив-
них причин немає вступного іспиту з ма-
тематики і вона не відноситься до голов-
них, базових дисциплін, залишається від-
критим. Оскільки освітньо-кваліфікаційні 
характеристики фахівців-аграріїв включа-
ють питання аналізу, пошуку і оптиміза-
ції в процесі вирішення виробничих зав-
дань та прийнятті управлінських рішень, 
математична освіта є необхідною складо-
вою формування фахівців всіх профілів і 
напрямків підготовки. 
Кожна діяльність починається із 

постановки мети та створення позитивної 
мотивації, яка б стимулювала особистість 
до її виконання, забезпечуючи успіх, та 
розвиваючи інтерес до її змісту. Питан-
ням формування пізнавальної мотивації в 
процесі навчання займались вчені: 
А.Маслоу, О.Леонтьєв, Б.Зейгарник, 
М.Чиксентмихалі, С.Занюк, С.Максимен-
ко, В.Соловієнко, Г.Балл, Ю.Машбиць, 
А.Маркова, Г.Костюк, З.Решетова та ін. 
На їх думку мотиви мають різну природу, 
але для кожної діяльності � це рушійні 
сили, які є необхідною умовою активі-
зації і мобілізації потенціалу особистості. 
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Оскільки формування позитивної мо-
тивації у навчальній діяльності є запору-
кою її ефективності, то для визначення 
причин вступу, вибору спеціальності та 
ставлення студентів до вивчення матема-
тики в аграрних закладах освіти, нами бу-
ло проведене опитування першокурсників 
ряду ВНЗ України. Наведемо окремі ре-
зультати такого експерименту. Перший 
етап опитування включав анонімне анке-
тування, збір даних про респондентів. 
Другий � систематизацію, обробку, по-
рівняння та аналіз отриманих даних. 
Респонденти були умовно поділені на 
групи: 
1) студенти фізико-математичного 
факультету, де математика є провідною 
навчальною дисципліною, і при вступі 
складається обов�язковий іспит з шкіль-
ного курсу алгебри та геометрії; 

2) студенти вищих аграрних закладів 
освіти фінансово-економічних факуль-
тетів, де математика не є профілюючою 
дисципліною, але іспит із цієї дисцип-
ліни складають при вступі; 

3) студенти вищих аграрних закладів 
освіти факультетів технології переробки 
продукції тваринництва та агрономічно-
го, де математика належить до дисциплін 
природничо-наукового циклу, елементи 
знань якої використовуються під час вив-
чення спеціальних дисциплін, а вступний 
іспит � відсутній. 
Третій етап � аналіз результатів опи-

тування серед студентів ВНЗ аграрного 
профілю щодо причин, які зумовили ви-
бір майбутньої професії та порівняння їх 
із даними схожих соціологічних дослід-
жень, проведених іншими дослідниками. 
Результати порівняння привели до 

висновку, що проблеми минулого та 
сьогодення, незалежно від профілю ВНЗ 
подібні і в чомусь, навіть, ідентичні. Го-
ловною причиною такого співпадання є, 
на нашу думку, особливості вікової кате-
горії студентської молоді. 
Психологи та фізіологи характеризу-

ють період юності (17-25 років) певним 
переліком істотних особливостей і рядом 
протиріч. На думку Н.Волкової, В.Сухом-

линського, Б.Ананьєва та ін., юність � за-
вершальний етап фізіологічного розвитку 
індивіда, статевого дозрівання, що прояв-
ляється у підвищенні фізичної витрива-
лості і працездатності організму. В 
юнацькому віці закріплюються і вдоско-
налюються психічні властивості особис-
тості. Водночас відбуваються якісні зміни 
всіх показників психічної діяльності, які є 
основою становлення особистості. Одним 
із важливих аспектів психічного розвитку 
у юнацькому віці є інтенсивне інтелекту-
альне дозрівання, провідна роль в якому 
належить розвитку мислення. 
Особливістю формування особистос-

ті в такому віці є надзвичайно велика 
кількість індивідуальних відмінностей. 
Якщо в середній школі навчання і вихо-
вання випереджає інтелектуальний роз-
виток учнів, то у вищих закладах освіти, 
іноді, розвиток студентів випереджає 
навчання і виховання [2, с.18-21]. 
Ю.Самарін відмітив ряд характерних 

протиріч соціально-психологічного харак-
теру, які можна спостерігати у розвитку 
студентської молоді. В цей період людина 
визначає свій життєвий шлях, здобуває 
професію і починає пробувати себе в 
різних сферах. У неї формується світогляд, 
етичні і естетичні погляди, на основі 
синтезу вже накопичених знань, певного 
життєвого досвіду, самостійних роздумів і 
дій. Багато понять із області теоретичних 
уявлень переходять в сферу практичного 
здійснення (кохання, одруження, сім�я), 
що часто стає причиною різких змін у 
поведінці молоді [3, с.36]. 
Таким чином, студентство має всі оз-

наки характерні як для дорослої людини, 
так і школяра, який 2-3 місяці до початку 
навчального року у ВНЗ ще був учнем. 
В учнів старших класів, на відміну від 

молодших школярів, формується нова 
мотиваційна структура, коли домінуюче 
місце починають займати мотиви, пов�я-
зані із самовизначенням, підготовкою до 
майбутнього самостійного життя та про-
фесійної діяльності. Ці мотиви набувають 
особистісного сенсу, стають дійовими, 
спостерігається поява позитивного став-
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лення до навчальних предметів, що бу-
дуть потрібні у подальшому житті (прак-
тичний підхід до навчання) і з�являється 
недостатня увага до всіх інших. Тому 
одним із запитань анкети було: �Яким 

предметам у школі Ви надавали перева-
гу?�. На рис.1 добре видно студенти яких 
факультетів найбільше цікавились мате-
матикою у школі. 
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Рис.1 

Для факультетів: обліку та фінансів � 
математиці віддали перевагу 30%-35% 
респондентів, на другому місці � іноземна 
мова (20%-25%); економіки та менедж-
менту � перевагу мали українська мова, 
історія, іноземна мова (15%-20%); техно-
логії виробництва та переробки продукції 
тваринництва � перше місце займають біо-
логія, історія, фізкультура (20%-25%); 
фізико-математичний � перевагу матема-
тиці надали 60%-65% респондентів, на 
другою місці - іноземна мова (0%-5%). 
Респонденти агрономічного факультету 
віддали перевагу біології, іноземній мові, 
українській мові, фізичній культурі (20%-
25%); ветеринарної медицини � біології, 
українській мові, фізкультурі (30%-35%). 
Поясненням того, що респонденти із таких 
факультетів як агрономічний, технології 
виробництва та переробки продукції 
тваринництва, ветеринарної медицини не 
зазначили у переліку улюблених пред-

метів шкільного курсу математики є те, 
що цей предмет не �потрапив до списку 
потрібних�, і навпаки � біологія � один із 
найулюбленіших [1, с.233-259]. 
Цікавим є факт, що на другому, 

третьому місцях після улюбленого пред-
мету шкільної програми найчастіше спос-
терігаються: іноземна мова, українська 
мова, фізична культура. Поясненням та-
кого феномену може бути перспектива 
проходження стажування за кордоном, 
яке практикується в останні роки в 
аграрних закладах освіти або подальший 
кар�єрний ріст � орієнтація на працевлаш-
тування у спільних підприємствах, які 
зв�язані з іноземними фірмами. Щодо 
української мови та історії, то це резуль-
тати ефективності громадянського і пат-
ріотичного виховання, на яке з часу про-
голошення незалежності України все 
більше звертається увага в закладах 
освіти. Серед інших причин може бути 
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також, авторитет вчителів, які ці пред-
мети викладали у школі, їх педагогічна 
майстерність, вміння зацікавити своїм 
предметом, створити всі умови для його 
успішного засвоєння. 
Вибір фізичної культури теж не є ви-

падковим, адже за свідченням фізіологів, 
педагогів та психологів для старшого 
шкільного віку характерна посилена ува-
га до особистої зовнішності, пропорцій-
ності фігури, вправності у спортивних 
іграх, збільшення м�язової сили і т.п. [1, 
с.238-235; 8, с.354-355 ]. 
На наступне запитання: �Моє став-

лення до вивчення математики у ВНЗ�, 
було передбачено п�ять варіантів 
відповідей, перші два з яких свідчили 
про позитивну внутрішню мотивацію 
студентів до вивчення математики, а 
останні � про формальне ставлення як 
до матеріалу, так і до самого предмету. 
Серед респондентів, які обрали варіанти 
відповідей, що пов�язані із формальним 
ставленням до вивчення математичних 
дисциплін (�вивчаю, бо цього вимагає 
програма�, �вивчаю лише, щоб скласти 
іспит�, �вивчаю, щоб отримати вищий 
середній бал за результатами сесії�) 
найменша кількість серед представників 
фізико-математичного факультету (0%-
5%); на другому місці студенти факуль-
тетів обліку та аудиту й економіки та 
менеджменту (5%-10%). Найбільша 
кількість відповідей у яких відображене 
формальне ставлення до вивчення мате-
матичних дисциплін спостерігалась се-
ред студентів факультетів технології 
виробництва та переробки продукції 
тваринництва та агрономічного (10%-
15%). Учасники тестування з факультету 
ветеринарної медицини до уваги не 
бралися, оскільки вивчення дисципліни 
�вища математика� програмою не 
передбачене, хоча елементи математичних 
знань присутні при вивченні циклів 
дисциплін науково-природничої, гумані-
тарної, соціально-економічної, професій-
ної та практичної підготовки [7]. 
Варіанти відповідей на запитання 

�Для чого треба вивчати математику у 

ВНЗ?� передбачають визначення думки, 
відношення та ставлення студентів, 
щодо введення державним стандартом 
математики у вищих освітніх закладах. 
Аналіз відповідей показав, що сту-

денти всіх без винятку спеціальностей 
розуміють, що вивчення математики � 
це підготовка до оволодіння майбут-
ньою професією, що завдяки їй � відбу-
вається інтелектуальний розвиток осо-
бистості, формується науковий підхід 
до розв�язування практичних задач. 
Це дає підстави стверджувати, що сту-

денти правильно розуміють місце матема-
тики в ієрархії спеціальних і фунда-
ментальних дисциплін. Таким чином має-
мо прояв зовнішньої мотивації. 
Запитання �Чи присутні елементи ма-

тематичних знань у вивченні Вами спе-
ціальних дисциплін?� спрямоване на 
визначення розуміння студентами 
прикладного змісту дисциплін природ-
ничо-наукової підготовки та їх застосу-
вання під час вивчення циклів дисциплін 
професійної та практичної підготовки. 
Опитування показало розуміння студен-
тами того, що використання математичних 
знань не на заняттях з цього предмету 
відбувається у переважної більшості �час 
від часу (інколи)� або �постійно� (рис.2). 
Але на запитання �Як Ви вважаєте, чи 

обов�язкового студентам всіх спеціаль-
ностей вивчати математику у ВНЗ?�, 
найбільша кількість відповідей �обов�яз-
ково всім� серед опитуваних факультетів: 
обліку та фінансів, фізико-математичного, 
агрономічного, найменша � ветеринарної 
медицини. 
Це свідчить про те, що студенти зі 

слів викладачів знають про важливість і 
прикладну спрямованість курсу матема-
тики, але по-справжньому не розуміють її 
і вивчати не хочуть, вважаючи, що знань 
шкільного курсу достатньо для їх май-
бутньої професійної діяльності. Причи-
нами є: складність математичних методів, 
алгоритмів, доведень, прогалини у знан-
нях, відсутність внутрішньої мотивації як 
до навчання взагалі, так і до вивчення 
математики зокрема. 
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Чи присутні елементи математичних знань у вивченні Вами 
спеціальних дисциплін?
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Рис.2. 

Одним із першочергових завдань у 
школі є формування вміння здобувати, 
опрацьовувати та застосовувати науко-
ву інформацію. Завдання ВНЗ полягає у 
тому, щоб навчити вчитися самостійно, 
творчо підходити до вирішення профе-
сійних та виробничих проблем. Весь 
навчальний процес у вищій школі спря-
мований на самостійну роботу студен-
тів, пов�язану із пошуком, опрацюван-
ням, відтворенням та застосуванням на-
укової інформації. 
Відповіді на наступні два взаємопо-

в�язані запитання анкети: �Чи користує-
тесь Ви підручниками і методичними по-
сібниками під час вивчення математи-
ки?�, �Скільки часу, відведеного для са-
мостійної роботи, Ви витрачаєте на вив-
чення математики?� свідчать про несисте-
матичне використання додаткових літера-
турних джерел під час вивчення матема-
тики. Найбільша кількість респондентів, 
які постійно працюють із підручниками 
та іншою науковою літературою, це пред-
ставники фізико-математичного факуль-
тету (33%); наступними є студенти фа-
культетів економіки та менеджменту 
(30%) й обліку та фінансів(28%). Обме-
жуються лише конспектом студенти фа-

культетів: ТВППТ (28%), агрономічного 
(16%), економіки та менеджменту (14%), 
фізико-математичного (11%), обліку та 
фінансів (10%). Про нетривалість процесу 
підготовки до занять свідчать наступні 
дані: до 30 хвилин на день готується най-
чисельніша група студентів із факуль-
тетів: агрономічного (31%), обліку та 
фінансів(27%) й економіки та менедж-
менту (27%). До 1 години на день витра-
чають на вивчення математики більшість 
студентів факультетів обліку та фінансів 
(40%), агрономічного (38%) та ТВППТ 
(36%). Більше 1 години на день працю-
ють над вивченням математики студенти 
фізико-математичного факультету (37%), 
факультету економіки та менеджменту 
(26%) і обліку та фінансів (22%); наймен-
ша кількість представників агрономіч-
ного (18%) та ТВППТ (19%) факультетів. 
Наступні запитання: �Звідки Ви 

дізнались про існування майбутньої 
професії?�, �Що відіграло вирішальну 
роль у виборі Вашої професії?� спрямо-
вані на з�ясування визначальних факто-
рів при виборі професії студентами. Як 
бачимо із діаграми (рис.3) для всіх без 
винятку респондентів, сім�я і авторитет 
батьків (родичів) є вирішальними. 
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Звідки Ви дізнались про існування майбутньої професії?
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Рис.3 

Неабияка заслуга у розв�язанні проб-
лем профорієнтаційної роботи належить 
і засобам масової інформації. Відзна-
чимо факт послаблення ролі цієї роботи 
у школі. Це свідчить про недостатній 
зв�язок ВНЗ із загальноосвітніми нав-
чальними закладами. 
Цікаво, що студенти фізико-матема-

тичного факультету педагогічного універ-
ситету інформацію про майбутню профе-
сію отримали здебільшого від вчителів у 
школі. Якщо враховувати попередні ре-
зультати опитування, математика для них 
� улюблений предмет, рівень знань найви-
щий. Ймовірно, особистість шкільного 
вчителя, його майстерність, професійна 
компетентність стали визначальними у 
виборі професії. 
Розглянемо детальніше фактори, які 

відіграли вирішальну роль у виборі про-
фесії. Для �модних� фінансово-економіч-
них � це престиж, батьки студентів наці-
лені на перспективу, зовнішня приваб-
ливість. Щодо студентів фізико-матема-
тичного факультету, на першому місці � 
детальна інформація про майбутню 
професію, що зумовила усвідомлений ви-

бір. Виходячи із відповідей на ці запи-
тання, інформація, яку отримали старшо-
класники від вчителів � перейшла із 
зовнішнього мотивуючого фактора у 
внутрішній. Якщо із випуску хоча б один 
учень обирає професію, скориставшись 
порадами і особистим прикладом вчителя 
� це, на нашу думку, найбільше визнання 
майстерності навчання предмету, який він 
викладає.  
Ще одним цікавим фактом є (рис.3) 

те, що для респондентів із факультетів 
технології виробництва та переробки 
продукції тваринництва й агрономічного 
профорієнтаційна інформація, одержана 
від старших товаришів, які здобувають 
цю професію, по значущості займає другу 
та третю позиції. Але професію більшість 
представників цих факультетів (25%-
35%) �обрали випадково�. 
Отримані результати і висновки 

узгоджуються із даними подібних до-
сліджень. Український соціолог В.Под-
шивалкіна стверджує, що вибір здій-
снюється на основі інтересу до певних 
шкільних дисциплін, які не повною мірою 
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відбивають специфіку різноманітних про-
фесій вищої кваліфікації. Дані опитувань 
2001-2005 років, свідчать що основними 
мотивами вибору спеціальності є: престиж 
52,7% (дані за 2001 р.), 55,2% (дані за 2004 
р.). Відповідно перспектива високооплачу-
ваної роботи за спеціальністю 50,1%; 
42,6%; та поради батьків 40%; 38%; мож-
ливість у майбутньому займатись науко-
вою працею 12,7% � найменша кількість 
[4, с.52-54]. 
Проведене нами анкетування дає 

підстави зробити загальні висновки: 
- вибір майбутньої професії сту-

дентами аграрних ВНЗ обумовлений 
великою кількістю випадкових факторів, 
особливо це помітно серед представників 
факультетів технології виробництва та 
переробки продукції тваринництва й 
агрономічного; 

- більшість студентів довіряють 
порадам батьків, не маючи детальної 
інформації про особливості подальшої 
професійної діяльності; 

- спостерігається послаблення проф-
орієнтаційної роботи у шкільних закладах 
освіти. Що негативно впливає на процес 
формування позитивних мотивів до 
вивчення предметів циклу науково-
природничої підготовки; 

- навчаючи студентів-аграріїв ма-
тематики таких факультетів, як ТВППТ та 
агрономічного, слід враховувати такі 
важливі фактори: 
1. мотиви вибору: навчального закла-

ду, напрямку майбутньої професійної ді-
яльності, вивчення навчальних дисциплін; 

2. рівень шкільної підготовки; 

3. рівень сформованості самостійності 
при вивченні та підготовці до занять; 

4. рівень вмінь та навичок працювати 
із науковою та методичною літературою. 
Втрата інтересу і формальність у 

засвоєнні знань студентами знижує рівень 
підготовки фахівців аграрного профілю. 
Ця проблема не втрачає актуальності, 
вимагаючи нових підходів до її вирішення. 
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деятельности, в частности внимание акцентируется на высшие учебные заведения аграрного профиля. 

 
Summary. Ovsienko Y. TO QUESTION ABOUT CHOICE OF PROFESSIONAL DIRECTION BY 

STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF AGRARIAN TYPE. The question 
of socialization of young people is difficult enough and actual. Reasons which are explained choice of direction of 
future professional activities are examined, in particular attention is accented on higher educational establishments 
of agrarian type. 
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