
Сприяння розвитку професійної освіти в 
аграрних коледжах України

BKP-річний захід 
Київ, 02 грудня 2021

Андрій Гетя, заступник керівника проєкту



Рамкові умови 

:  Важливим чинником економічного розвитку України є сільське господарство.
 Попит на кваліфіковану робочу силу в сільському господарстві зростає, ринок праці не може 

задовольнити попит.
 Професійна підготовка загалом та навчання в аграрному коледжі, зокрема, повинні 

адаптуватися та налаштуватися до зміненої структури попиту на ринку праці
- нові цільові групи (наприклад, дорадництво) та
- змінені вимоги до фахової кваліфікації.

 Відсутня концепція – для реагування на прискорені технічні інновації; 
- для масового застосування цифрових технологій в освіті; 
- для підвищення кваліфікації викладачів в аграрних коледжах;
- для підвищення рівня фінансування освіти в аграрних коледжах 
(наприклад матеріальні ресурси та технічне оснащення);

- для розвитку структури навчальних закладів та їх розташування.
 Бажаною була б стійка політична підтримка щодо організації професійного навчання.



Мета 1-ї фази проєкту 
з 15.08.2017 до 30.11.2021

Аграрний сектор України має зміцнюватися шляхом удосконалення
практичних знань та навичок випускників/випускниць аграрних коледжів.

Методика та зміст практичної підготовки в аграрних коледжах повинна
удосконалитися та адаптуватися до міжнародних стандартів.
Основна увага приділяється формуванню компетенцій для професійної та особистої 
діяльності (ключові слова: особиста відповідальність, незалежність).

Необхідно забезпечити використання викладачами-учасниками проєкту
нових навчальних матеріалів та оновленого змісту навчання і сприяти їх
постійному подальшому розвитку.



Основні напрями реалізації 
проєкту під час 1-ї фази 

1. Перегляд стандартів освіти (зміст і методи)
2. Оновлення методів викладання та навчання
3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка спеціалістів та викладачів в      

пілотних коледжах та на обраних господарствах
4. Посилене інтегрування практики на підприємствах до начальної  

програми 
5. Поліпшення технічного оснащення АГРОСВІТА / НМЦ ВФПО  і чотирьох 

пілотних коледжів
6. Посилення співпраці підприємств з коледжами



Висновок та оцінка результатів
1-го етапу проєкту

На першому етапі проєкт FABU зміг значно перевищити цілі та завдання, 
сформульовані в описі проекту (PuL), враховуючи його структуру та 
зважаючи на виклики, які виникли під час його реалізації.

Проведена оцінка проєкту свідчить про загальну професійність  та 
прагматизм в його реалізації, а також про те, що команда проєкту віддано 
виконувала заплановані заходи і досягла значних результатів.



Завдання, очікувані результати та 
напрями діяльності в 2-й фазі

Мета 
проекту

Удосконалити методику та зміст практичної підготовки в 
сільськогосподарських коледжах та навчальних центрах, 
експериментально запровадити елементи дуального навчання.

Результат 1: 
Поліпшити інституційно-

правову базу забезпечення 
практично-орієнтованої  
підготовки в аграрному 

секторі

Результат 2:
Випробувати оновлені  

освітні стандарти, модельні 
навчальні програми та 
практично-орієнтовані 

методи навчання в пілотних 
коледжах та підготовити їх  
до запровадження в інших 

коледжах

Результат 3:
Розробити, узгодити з усіма 

залученими партнерами, 
інтегрувати в навчальні 
плани та впровадити на 
пілотній основі програму 
практичної підготовки в 
коледжі (технологічна 

практика).

Робочі цілі 
проекту

Закони, правові основи Стандарти, програми, 
навчальні  плани тощо.

Технологічна практика,  
програма практик, посібник

розвивати - посилювати - закріпляти



Знати гарно, але вміти – все ж краще.   Емануель Ґібель, німецький лірик 1815-1883

Всі учасники повинні…

нести 
відповідальність, 

Прикінцеві примітки 

Alle Beteiligten 

щоб досягти цілей проєкту та забезпечити його сталий
розвиток!!! 



«Дякую за Вашу увагу!»

Контакт: команда FABU, Смілянська 11, 03151 Київ, Україна
eл. адреса: adt-getya@outlook.com
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