
2 

 

Харківський національний педагогічний університет  

імені Г. С. Сковороди 

 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

 

ЛУЩИК ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

 

УДК 378:631 (410) 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

015 – професійна освіта (за спеціалізаціями), 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
(шифр і назва спеціальності) 

 

01 – освіта/педагогіка 
(галузь знань) 

 

 

Подається на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

__________________________  
(підпис, ініціали та прізвище здобувача) 

 

 

Науковий керівник:  

Костікова Ілона Іванівна 

доктор педагогічних наук, професор 

 

 

 

Харків – 2017  



3 

 

АНОТАЦІЯ 

Лущик Ю. М. Професійна підготовка майбутніх аграріїв у вищих 

навчальних закладах Великої Британії. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» (015 – професійна освіта). – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню теорії і практики професійної 

підготовки майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах Великої 

Британії, що сприятиме виявленню й використанню педагогічно цінного 

досвіду в професійній підготовці означених фахівців у закладах вищої освіти 

України. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому, 

що вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено аналіз теоретичних 

ідей і узагальнення досвіду професійної підготовки майбутніх аграріїв у 

закладах вищої освіти Великої Британії в широких хронологічних межах; 

схарактеризовано передумови становлення аграрної освіти Великої Британії; 

визначено й обґрунтовано два етапи розвитку професійної підготовки 

майбутніх аграріїв Великої Британії (перший етап – офіційне визнання 

багаторівневої професійної підготовки майбутніх аграріїв у Великій Британії 

(1964–1991 рр.); другий етап – диверсифікація професійної підготовки 

майбутніх аграріїв з урахуванням вимог сучасної освіти (1992 – 2016 рр.)); 

розкрито сутність понять: «вихідні положення академічних стандартів / 

предметний бенчмарк», «придатність до працевлаштування» у контексті 

підготовки бакалаврів – майбутніх аграріїв у Великій Британії; 

схарактеризовано зміст підготовки майбутніх аграріїв різних спеціальностей 

(у галузі сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про 

харчування й продовольство, наук про споживача); визначено напрями 
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творчого використання педагогічно цінного досвіду Великої Британії у 

підготовці майбутніх аграріїв в умовах вищої аграрної освіти України на 

державному, регіональному, університетському напрямах; уточнено зміст 

понять «професійна підготовка», «аграрна освіта», «професійна підготовка 

аграріїв» у вищій освіті Великої Британії; набуло подальшого розвитку 

уявлення про особливості організації професійної підготовки майбутніх 

аграріїв Великої Британії і кваліфікаційні рівні вищої аграрної освіти; 

вивчення специфіки навчально-методичного інструментарію: форм, методів, 

засобів професійної підготовки майбутніх аграріїв у вищих навчальних 

закладах Великої Британії. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

здійснений аналіз теоретичних ідей і узагальнення досвіду професійної 

підготовки майбутніх аграріїв у закладах вищої освіти Великої Британії 

репрезентує українським ученим-педагогам, викладачам можливість 

використовувати передові британські напрацювання в галузі підготовки 

фахівців-аграріїв з метою підвищення якості навчального процесу. 

Установлено, що в досліджувані етапи відбулася переорієнтація мети й 

розширення завдань вищої професійної аграрної підготовки: від засвоєння 

вузькогалузевих знань для сільського господарства до опанування широкого 

спектра інтеграційних знань, умінь, здатності застосовувати їх як для 

вирішення проблем сучасної технологічно розвиненої й диверсифікованої 

галузі, так і для професійного зростання, особистісного розвитку; відбувся 

перехід від вузьких прагматично-орієнтованих завдань до інтегрованих, з 

урахуванням практичного виробничого аспекту з науковим; відбулася зміна 

моделей професійної підготовки аграріїв з «парадигми викладання» на 

«парадигму учіння». 

Вивчення суті та змісту професійної підготовки майбутніх аграріїв у 

закладах вищої освіти Великої Британії є можливим завдяки визначенню 

основних понять дослідження, а саме: «аграрна освіта», «професійна 

підготовка майбутніх аграріїв» у Великій Британії, виявленню основних 
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вимог сучасної аграрної освіти з урахуванням розвитку агропродовольчого 

сектора країни, ключових умінь для фахівців галузі. 

З’ясовано, що сучасним теоретичним підґрунтям підготовки майбутніх 

аграріїв у вищій освіті Великої Британії є ідеологія «сталого сільського 

господарства». Таким чином, підготовка майбутніх аграріїв має на меті 

підготувати їх до роботи в умовах сталого сільського господарства, де 

підтримується стабільна та продуктивна рівновага з довкіллям із метою 

мінімізувати екологічні та фінансові ризики та не обмежувати вибір 

майбутньої сільськогосподарської практики. 

У сучасних умовах професійна підготовка майбутніх аграріїв у вищих 

навчальних закладах Великої Британії розуміється як процес здобуття 

майбутніми фахівцями знань і високорівневих умінь для забезпечення 

функціонування циклу диверсифікованого й технологічно розвиненого 

виробництва агропродовольчої продукції «від ферми до виделки» (from farm 

to fork) і суміжних галузей та надання пов’язаних із цим послуг, враховуючи 

розвиток людських ресурсів.  

Виявлено, що принципи, зміст, мета, завдання підготовки майбутніх 

аграріїв у вищих навчальних закладах Великої Британії узгоджуються з 

«Вихідними положеннями академічних стандартів» (бенчмарком) відповідно 

до сутності й обсягів знань за чотирма основними напрямами: сільське 

господарство й садівництво; аграрні науки, науки про продукти харчування, 

харчові технології і харчування; науки про сільське довкілля й лісівництво; 

вивчення споживчих наук.  

Підготовка майбутніх аграріїв на сучасному етапі здійснюється в 

коледжах подальшої освіти, монотехнічних галузевих закладах 

(Королівський сільськогосподарський університет, університет Харпер 

Адамс, коледж Рітл) і на факультетах університетів. Кваліфікаційні рівні 

вищої аграрної освіти засвідчуються сертифікатами вищої освіти (після 

першого року навчання) й дипломами вищої освіти (після другого року 
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навчання); ступенями бакалавра (після третього або четвертого року 

навчання залежно від провайдера вищої аграрної освіти).  

Професійна підготовка майбутніх аграріїв спирається на низку 

сучасних принципів. Зокрема, принцип синтезу «практика, теорія та їх 

застосування» забезпечує конвергенцію процесу підготовки. Перший 

компонент цієї тріади передбачає знайомство з практикою управління 

сільськими територіями, ведення тваринництва й рослинництва; другий – 

оволодіння науковими, діловими й маркетинговими засадами, що є 

підґрунтям для практики, третій – застосування здобутих практичних і 

теоретичних знань для реальних ділових ситуацій при розв’язанні 

конкретних проблем. 

Узагальнено форми, методи, засоби професійної підготовки майбутніх 

аграріїв у закладах вищої освіти Великої Британії. Встановлено, що практика 

професійної підготовки майбутніх аграріїв у закладах вищої освіти 

реалізується в різноманітних формах (індивідуальні й групові; під 

керівництвом викладача й самостійні; лекції; тьюторіали; семінари, 

практичні заняття в лабораторіях і на виробництві; відвідування виробничих, 

дослідницьких організацій, стажування на виробництві тощо), методах 

(інтернет-лекції, веб-конференції й вебінари, мультимедійні презентації, 

«перевернуте навчання») та засобах навчання (системи MOODLE і PRS, 

зворотний зв’язок із студентами новітніми засобами комунікації, он-лайн 

екзаменування й оцінювання тощо).  

Виявлено, що провайдери вищої аграрної освіти дотримуються 

прагматичного підходу, об’єднуючи традиційні природничі (фізика, хімія, 

біологія) і фахові (рослинництво, тваринництво, виготовлення кормів) 

дисципліни, котрі зосереджуються на виробничих аграрних секторах, разом 

із суспільними (наприклад, економіка, менеджмент, поведінка споживачів, 

екологічна етика), опанування яких сприяє задоволенню соціальних, 

економічних та екологічних потреб, розширюючи межі сучасної підготовки 

майбутніх аграріїв, і розвитку новітніх напрямів аграрної освіти (екологічне 
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землеробство, агротуризм, біотехнології, менеджмент глобальних екосистем 

тощо). 

На основі досвіду Великої Британії окреслено державний, регіональний 

і університетський напрями творчого використання провідних напрацювань 

для вищої професійної підготовки аграріїв України. Зокрема, на державному 

напрямі доречно створювати позитивний імідж аграрної освіти, розвивати 

автономію аграрних університетів. На регіональному напрямі варто 

налагоджувати співробітництво закладів вищої аграрної освіти з 

представниками фермерства, агробізнесу, суміжних галузей для проведення 

практичної підготовки й забезпечення працевлаштування, збільшувати обсяг 

консультаційних послуг, вирішувати питання місцевих територій і населення, 

харчової безпеки, екології, земле- й природокористування. На 

університетському напрямі доречно розробити такі документи як-от: 

«Вихідні положення академічних стандартів для аграрних наук і наук про 

продовольство», «Придатність до працевлаштування в сільському 

господарстві й суміжних галузях» з тим, щоб висвітлити особливості роботи 

в агропродовольчому секторі та забезпечити освітні й кар’єрні орієнтири. На 

університетському напрямі також доцільно розробляти нові й 

удосконалювати наявні програми підготовки фахівців на засадах 

узгодженості вимог і потреб усіх зацікавлених сторін та диверсифікації 

сільськогосподарської галузі й зайнятості населення; посилювати значення 

практичної складової навчання; розширювати варіативність форм, методів, 

засобів і прийомів навчання й викладання з акцентом на активних, 

проблемних, проблемно-пошукових, самостійних видах діяльності з творчим 

використанням новітніх технологій. 

Ключові слова: професійна підготовка, вища аграрна освіта, 

майбутній аграрій, заклад вищої освіти, Велика Британія, Україна. 
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 ABSTRACT 

Lushchyk Y. M. Future Agrarians’ Professional Training in Higher Education 

Institutions of Great Britain. – The qualifying scientific work as a manuscript.  
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Thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy), specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education 

(015 – Professional Education). – H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogic 

University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2018. 

The thesis is dedicated to the research of the theory and practice of future 

agrarians’ professional training in institutions of higher education of Great Britain 

that would facilitate the use of educationally valuable experience in the future 

agrarians’ training in institutions of higher education in Ukraine. 

The scientific novelty and theoretical significance of the study results are 

that for the first time in Ukrainian pedagogical sciences the thesis investigates the 

theoretical ideas on future agrarians’ professional training in British higher 

education institutions and its development stages in broad chronological frames, 

the premises of forming future agrarians’ professional training in Great Britain are 

characterized and two development stages of it are specified and grounded: the 

first one is the formal recognition of the state strategy of future agrarians’ 

multilevel training (1964–1991); the second one is the diversification of future 

agrarians’ training according to the requirements of modern education (1992–

2016); the essence of the notions “subject benchmark”, “employability” in the 

context of bachelors’ professional training in Agriculture, Horticulture, Forestry, 

Food, Nutrition and Consumer Sciences is done; the directions of creative use of 

pedagogically valuable British experience in future agrarians’ training in Ukraine 

(state, regional and university ones) are discovered; the meaning of the notions: 

“professional training”, “agricultural education”, “agrarians’ training” in higher 

education are defined more accurately; the idea of organizing specifics of future 

agrarians’ professional training in Great Britain and qualification levels of higher 

agricultural education as well as studying the specifics of the educational and 

methodical toolkit (forms, methods, means) of future agrarians’ professional 

training in institutions of higher education of Great Britain has been further 

developed. 
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The practical significance of the study is the analysis of theoretical ideas and 

generalization of the experience of future agrarians’ training in higher education 

institutions in Great Britain represents to the Ukrainian scientists, educators and 

teachers the opportunity to use the best British practices for training agricultural 

specialists in order to improve the quality of the educational process in Ukrainian 

institutions of higher education. 

It is established that during the investigated stages there has been a change 

of the purpose and tasks of higher professional agricultural training: from 

mastering narrow sector agricultural knowledge to obtaining a wide range of 

integration knowledge, skills, and ability to apply them both for solving problems 

of the modern technologically developed and diversified industry, and for career 

and personal development; there has been transition from narrow pragmatic tasks 

to integrated ones, taking into consideration the practical production aspect with 

scientific one; there has been a change in the models of future agrarians’ training 

from the “teaching paradigm” into the “learning paradigm”. 

The research of the essence and content of future agrarians’ professional 

training by British providers of higher education becomes possible due to the 

definition of the main study concepts: “agricultural education”, “future agrarians’ 

professional training in Great Britain”; description of the main trends of modern 

agricultural education taking into consideration the development of the agri-food 

sector of Great Britain, the skills that are intrinsic in the agrarians’ activities. 

It is found out that the ideology of “sustainable agriculture” is the theoretical 

modern background of future agrarians’ training. So, future agrarians’ training 

intends to prepare them for working in conditions of sustainable agriculture, so that 

stable and productive balance with the environment is maintained, ecological and 

financial risks are minimised and the choice of future agricultural practices is not 

compromised.  

In modern conditions future agrarians’ training higher education institutions 

in Great Britain are considered as the process of obtaining the complex system of 

knowledge and high-level skills to provide the functioning the diversified and 
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technologically developed agri-food production “from farm to fork” and are related 

to industries and services, taking into account the development of human 

resources. 

It is determined that principles, content, purpose, objectives of future 

agrarians training in higher education institutions in Great Britain are correlated 

with the “Subject Benchmark Statement. Agriculture, Horticulture, Forestry, Food, 

Nutrition and Consumer Sciences” according to the nature and extent of 

knowledge in four main areas: Agriculture and Horticulture; Agricultural Sciences; 

Food Science, Food Technology and Nutrition; Rural Environmental Sciences; 

Forestry; Consumer Sciences / Studies.  

The future agrarians’ training is provided by colleges of further education, 

by mono-technic colleges and by the universities faculties. Qualification levels of 

higher agricultural education are awarded by Certificate of Higher Education (after 

the first year of study) and Diploma of Higher Education (after the second year of 

study); Bachelor's degrees (after the third or fourth year of study depending on the 

provider of higher agricultural education). 

The future agrarians’ professional training is designed around the philosophy 

of “practice, principles and application» that ensures convergence of the training 

process. The first component of this triad involves getting acquainted with the 

practice of rural areas management, livestock farming and crop production; the 

second one is the mastery of scientific, business and marketing principles that are 

the basis for practice, the third one is the application of acquired practical and 

theoretical knowledge for real business situations in solving specific problems. 

The forms, methods, means of future agrarians’ professional training in 

higher education institutions of Great Britain are generalized. It is established that 

the future agrarians’ training at institutions of higher education is provided by 

various forms (individual and group ones, under teachers’ guidance and in 

independent form; in the form of lectures, tutorials, seminars, practical classes in 

and outside laboratories; in the form of visits to industrial business, research 

organizations, managed placement or work-based learning etc.), methods (online 
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lectures, web conferences and webinars, multimedia presentations, “flipped 

learning”) and means (MOODLE and PRS systems, feedback by modern 

communication means, on-line examinations and assessment etc.).  

It is found out that that the providers of higher agricultural education use a 

pragmatic approach, combining traditional natural sciences (Physics, Chemistry, 

Biology etc.) and professional (Plant Growing, Animal Science, Livestock 

Breeding etc.) disciplines that focus on industrial agricultural sectors, along with 

social ones (for example, Economy, Management, Consumer Behavior, Bioethics 

etc.), mastering of which contributes to meeting the social, economic and 

environmental needs; thus expanding the boundaries of modern future agrarians’ 

training, developing new areas of agricultural education (Ecological Agriculture, 

Agritourism, Biotechnology, Management of Global Ecosystems etc.). 

The activities aimed at improving future agrarians’ training in higher 

education institutions of Ukraine based on the experience of British high 

agricultural education providers should be focused on state, regional and university 

directions. It is reasonable to create more positive image of agriculture and 

agricultural education at the state direction. Regionally it is useful to develop the 

cooperation of universities and local farmers, agribusiness and related branches for 

practical training, work placement and employment; to increase the range of 

advisory services, to solve problems of rural territories and population. According 

to the university direction the documents such as “Subject Benchmark Statement: 

Agricultural and Food Sciences in Ukraine” and “Ukrainian Employability Profile: 

Agriculture and Related Branches” should be designed to cover the peculiarities of 

work in the agri-food sector and to provide educational and career guidance. 

Universities should improve and design mono and interdisciplinary module-based 

programs of future agrarians’ training on the basis of requirements consistency of 

all stakeholders, agricultural sector diversification and population employment; 

Universities should change their elective and practical curriculum parts; optimize 

educational and methodical set of form variability, methods and means of teaching 
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and learning increasing the proportion of active learning and application of 

innovative technologies in the process of future agrarians’ training.  

Key words: professional training, higher agricultural education, future 

agrarian, higher education institution, Great Britain, Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження обумовлюється сучасними напрямами 

співпраці України з Європейським союзом. В умовах інтеграційних процесів 

актуалізується потреба в модернізації вищої аграрної освіти, оскільки 

з’являються нові вимоги до професійної підготовки сучасних фахівців, що мають 

бути здатними вчасно й відповідно реагувати на виклики, які постають перед 

суспільством у галузі належного природокористування, управління 

природними ресурсами, землею, подолання та запобігання негативних 

наслідків сільськогосподарської діяльності, забезпечення населення 

безпечними продуктами харчування, покращення якості життя тощо.  

Основні стратегічні напрями реформування аграрної освіти визначені в 

«Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки» (2011 р.), 

«Єдиній комплексній стратегії та плані дій розвитку сільського господарства 

та сільських територій в Україні на 2015 – 2020 роки» (2015 р.). Покращення 

вітчизняної аграрної вищої освіти можливе шляхом упровадження в 

професійну підготовку педагогічно цінного досвіду провідних країн світу, що 

сприятиме наближенню якості вітчизняної підготовки майбутніх аграріїв до 

міжнародних стандартів. 

На сучасному етапі одним із найпродуктивніших у Європі є аграрний 

сектор Великої Британії. Сільське господарство Великої Британії дає близько 

2 % ВВП країни. Ріст сільськогосподарського виробництва складає в 

середньому 3 % на рік. Це найбільш суттєвий приріст серед країн з 

розвиненою економікою. Згадані досягнення британської аграрної галузі 

стали можливими завдяки ґрунтовній підготовці майбутніх аграріїв. 

Питання реформування й модернізації вищої професійної освіти в 

Україні на основі досвіду Великої Британії знайшло відображення у працях 

О. Волошиної, Г. Воронки, І. Костікової, М. Лощилової, Ю. Ніколаєнко, 

С. Старовойт та ін. Вивчення тенденцій підготовки висококваліфікованих 

фахівців аграрного напряму у Великій Британії також спонукає різноаспектні 
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наукові пошуки. Зокрема питаннями аналізу підготовки фахівців для аграрної 

галузі займалися Н. Бідюк, І. Верстівська, К. Двояшкіна, Т. Іщенко, 

О. Канівець, О. Клочко, В. Нагаєв, А. Найдьонова, О. Пономаренко, 

І. Чучмій. У зарубіжній науці дослідження ключових питань щодо підготовки 

фахівців для аграрного сектору висвітлюються в працях Р. Кіні, М. Малдера, 

Е. Нілсон, І. Уоллас. Ґенеза вищої освіти Великої Британії піддавалася 

розгляду в роботах як зарубіжних (П. Браслей, К. де Сілва, Дж. Коллінз, 

Г. Перрі, Бр. Сеньор, Дж. Тирск, Дж. Томас, Дж. Холмвуд, А. Чізброу та ін.), 

так і вітчизняних дослідників (Н. Плаксина, А. Саргасян, О. Чертовських та 

ін.). Окремі особливості форм, методів, засобів навчання у вищій освіті 

загалом й аграрній зокрема аналізують Д. Блай, Дж. Гіббс, І. Девіз, С. Дей, 

П. Джарвіс, Д. Карлес, Д. Колб, Т. Лант, Р. Лебсір, А. Моклайн, Дж. Пікок, 

Дж. Парк, Л. Макманавей, Д. Петерс, Ф. Рейс, Х. Фрай. Сучасні підходи до 

навчально-виховного процесу підготовки майбутніх аграріїв в університетах 

Великої Британії висвітлюють К. Жанг, Дж. Локбей, Е. Нілсон, Е. Осбом, 

І. Уолес, Л. Фіпс та ін. 

Актуальність і доцільність наукового вивчення зазначеної проблеми 

посилюються необхідністю подолання виявлених суперечностей, а саме: між 

усвідомленням пріоритетної цінності якісної професійної підготовки 

майбутніх аграріїв для сталого розвитку української держави та реальним 

станом аграрної освіти в Україні; між необхідністю спрямування вітчизняної 

професійної підготовки майбутніх аграріїв на інтеграцію, випереджальний 

розвиток, інноваційність, властиві британській професійній підготовці 

аграрних кадрів, та недостатнім поширенням в Україні сучасних світових 

тенденцій розвитку вищої аграрної освіти загалом та досвіду Великої 

Британії зокрема; між доцільністю творчого використання вітчизняними 

аграрними вишами напрацьованих британськими закладами вищої освіти 

ефективних підходів до підготовки аграріїв та недостатністю праць, що 

висвітлюють і адаптують досвід британських колег до вітчизняних реалій. 
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Отже, актуальність проблеми, її вагомість у контексті прогнозування й 

проектування напрямів модернізації й удосконалення вітчизняної аграрної 

освіти й підготовки якісних кадрів для означеної галузі, виявлені 

суперечності, відсутність окремого дослідження щодо узагальнення теорії і 

практики професійної підготовки майбутніх аграріїв у закладах вищої освіти 

Великої Британії зумовили вибір теми дослідження «Професійна підготовка 

майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах Великої Британії». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації є складовою частиною комплексної програми науково-дослідної 

роботи кафедри початкової, дошкільної і професійної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Сучасні 

освітньо-виховні технології в підготовці вчителів» (0111U008876). Тему 

дисертаційного дослідження затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 3 від 25 квітня 2017 р.). 

Мета дослідження – проаналізувати теоретичні ідеї та узагальнити 

досвід професійної підготовки майбутніх аграріїв у вищих навчальних 

закладах (ВНЗ) Великої Британії з метою вдосконалення підготовки 

зазначених фахівців у закладах вищої освіти України. 

Для досягнення мети дослідження визначено наступні завдання: 

1. Висвітлити передумови та обґрунтувати етапи становлення й 

розвитку підготовки майбутніх аграріїв у Великій Британії (1964 – 2016 рр.). 

2. З’ясувати термінологію, схарактеризувати принципи, зміст, мету, 

завдання, особливості та кваліфікаційні рівні професійної підготовки 

майбутніх аграріїв у Великій Британії. 

3. Узагальнити форми, методи й засоби підготовки майбутніх аграріїв-

бакалаврів у закладах вищої освіти Великої Британії. 

4. Визначити напрями творчого використання британських 

педагогічно-цінних ідей та досвіду професійної підготовки майбутніх 

аграріїв в Україні. 
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Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців у 

Великій Британії. 

Предмет дослідження – теорія і практика професійної підготовки 

майбутніх аграріїв у британських вищих навчальних закладах. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано 

загальнонаукові методи (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, 

узагальнення) з метою вивчення педагогічної та методичної літератури, яка 

висвітлює досліджувану проблему; нормативно-правових документів, що 

регулюють функціонування системи професійної підготовки майбутніх 

аграріїв Великої Британії, а також упорядковують діяльність провайдерів 

вищої освіти щодо професійної підготовки фахівців аграрного профілю; 

матеріалів, які визначають організаційно-педагогічні засади й практичні 

вимоги до професійної підготовки майбутніх аграріїв, у тому числі 

особливості стандартів і кваліфікаційних рівнів аграрної освіти Великої 

Британії, і характеризують практику підготовки майбутніх аграріїв у вищих 

навчальних закладах країни; конкретно-наукові методи: ретроспективний та 

описово-аналітичний – для пошуку й обробки джерел, систематизації та 

представлення подій; генетичний – для визначення передумов становлення та 

обґрунтування етапів розвитку британської аграрної освіти (1964 – 2016 рр.); 

системно-структурний – з метою характеристики організаційно-педагогічних 

засад професійної підготовки фахівців аграрного профілю Великої Британії 

та окреслення напрямів їх втілення в освітній практиці України; 

прогностичні методи: для визначення напрямів творчого використання 

прогресивних ідей і педагогічно цінного досвіду Великої Британії в 

професійній підготовці майбутніх аграріїв України. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1964  по 2016 рр. 

Нижня межа пов’язана з тим, що у 1964 р. у Великій Британії був прийнятий 

«Закон про виробниче навчання» (Industrial Training Act) (1964 р.), який 

встановлював перелік професій та відповідні їм рівні професійної підготовки, 

у тому числі щодо підготовки аграріїв. Верхня хронологічна межа – 2016 р. 
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визначається сучасними здобутками британської вищої освіти в галузі 

професійної підготовки майбутніх аграріїв, що спираються на оновлені 

«Вихідні положення академічних стандартів щодо сільського господарства, 

садівництва, лісівництва, наук про продовольство й харчування, наук про 

споживача» (2016 р.), де актуалізується диверсифікація 

сільськогосподарської підготовки й акцентується роль фахівця-аграрія у 

подоланні екологічних проблем, забезпечення населення продовольчими 

продуктами тощо. 

Джерельна база дослідження включає:  

– британські офіційні документи: матеріали Палати лордів: 

«Інновації в сільському господарстві Європейського союзу» (2011 р.); 

матеріали урядових комітетів з питань професійної освіти «Закон про 

виробниче навчання» (1964 р.); матеріали урядових комітетів з питань вищої 

аграрної освіти, а саме: «Високорівневі уміння для харчової 

промисловості» (2010 р.); «Перегляд забезпечення дисциплін 

сільськогосподарського циклу» (2007 р.); матеріали Урядового офісу з 

питань науки стосовно стратегічних напрямів розвитку аграрної галузі, а 

саме: «Майбутнє продовольства й фермерства: виклики та вибори заради 

глобального сталого розвитку» (2011 р.); «Міжурядова стратегія досліджень 

та інновацій у сфері продуктів харчування Сполученого 

королівства» (2011 р.); матеріали Департаменту з питань довкілля, 

продовольства й сільського господарства, а саме: «Оцінка харчової безпеки 

Сполученого королівства: детальний аналіз» (2009 р.); 

– матеріали: Академії вищої освіти Великої Британії, зокрема 

«Придатність до працевлаштування в галузі сільського господарства, 

лісівництва, аграрних наук, наук про продовольство та наук про 

споживача» (2006–2007 рр.); Агенції з контролю якості вищої освіти Великої 

Британії, а саме: «Вихідні положення академічних стандартів щодо 

сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про продовольство й 

харчування, наук про споживача» (2016 р.); 
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– провідні британські й міжнародні фахові періодичні видання, а 

також видання, пов’язані з аграрною освітою: «International Journal of 

Agricultural Education and Extension», «The Journal of Agricultural Education 

and Extension»; 

– офіційні сайти британських університетів: Aberystwyth University, 

Bangor University, Harper Adams University, University of Herfordshire, 

University of Nottingham, University of Reading, Royal Agricultural University, 

Writtle University College; 

– матеріали: фахових кваліфікаційних комітетів Великої Британії у 

галузі сільського господарства: City and Guilds, BTEC Nationals; фахової 

організації Великої Британії: «Лантра – галузева рада з питань умінь у сфері 

довкілля й сільського господарства», а саме: «Оцінка умінь у сфері 

навколишнього середовища та галузей, пов’язаних із землею в Сполученому 

королівстві. Оновлення. Весна 2014» (2014 р.); «Оцінка умінь для секторів 

сільського господарства, лісівництва, рибальства 2012» (2012 р.) тощо. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у 

тому, що: 

 уперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено аналіз 

теоретичних ідей і узагальнення досвіду професійної підготовки майбутніх 

аграріїв у закладах вищої освіти Великої Британії в широких хронологічних 

межах; схарактеризовано передумови становлення аграрної освіти Великої 

Британії; визначено й обґрунтовано два етапи розвитку професійної 

підготовки майбутніх аграріїв Великої Британії (перший етап – офіційне 

визнання багаторівневої професійної підготовки майбутніх аграріїв у Великій 

Британії (1964–1991 рр.); другий етап – диверсифікація професійної 

підготовки майбутніх аграріїв з урахуванням вимог сучасної освіти (1992 –

 2016 рр.)); розкрито сутність понять: «вихідні положення академічних 

стандартів / предметний бенчмарк», «придатність до працевлаштування» у 

контексті підготовки бакалаврів – майбутніх аграріїв у Великій Британії; 

схарактеризовано зміст підготовки майбутніх аграріїв різних спеціальностей 
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(у галузі сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про 

харчування й продовольство, наук про споживача); визначено напрями 

творчого використання педагогічно цінного досвіду Великої Британії у 

підготовці майбутніх аграріїв в умовах вищої аграрної освіти України на 

державному, регіональному, університетському напрямах; 

 уточнено зміст понять «професійна підготовка», «аграрна 

освіта», «професійна підготовка аграріїв» у вищій освіті Великої Британії;  

 набуло подальшого розвитку уявлення про особливості 

організації професійної підготовки майбутніх аграріїв Великої Британії 

(можливість здобувати вищу професійну освіту в коледжах подальшої освіти, 

монотехнічних галузевих закладах і на факультетах університетів) і 

кваліфікаційні рівні вищої аграрної освіти (що засвідчуються сертифікатами 

й дипломами вищої освіти, ступенями бакалавра як звичайними, так і з 

відзнакою); вивчення специфіки навчально-методичного інструментарію: 

форм (лекції, прес-конференції, вебінари, практичні заняття в лабораторіях і 

на виробництві, тьюторіали, семінари, що проводяться студентами), методів 

(демонстрації, навчання на реальних ситуаціях (кейсах), комп’ютерне 

моделювання, «перевернуте навчання»), засобів (мультимедійні, дистанційні 

системи MOODLE, PRS) професійної підготовки майбутніх аграріїв у вищих 

навчальних закладах Великої Британії. 

 у науково-педагогічний обіг в Україні введено раніше маловідомі 

українським науковцям англомовні джерела (117 позицій): навчальні плани й 

програми Королівського сільськогосподарського університету, університету 

Харпер Адамс, університету Ноттінгема з підготовки бакалаврів в аграрній 

галузі; матеріали сучасних журналів з аграрної освіти: «International Journal 

of Agricultural Education and Extension» («Міжнародний журнал аграрної 

освіти»), «The Journal of Agricultural Education and Extension» («Журнал 

аграрної освіти»), які висвітлюють теоретичні й практичні питання аграрної 

освіти; фахових організацій «City and Guilds», «BTEC Nationals», «Лантра», 

що розширюють і доповнюють наукові дані з досліджуваної проблеми. 
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Практичне значення дослідження полягає в тому, що здійснений 

аналіз теоретичних ідей і узагальнення досвіду професійної підготовки 

майбутніх аграріїв у закладах вищої освіти Великої Британії репрезентує 

українським ученим-педагогам, викладачам можливість використовувати 

передові британські напрацювання в галузі підготовки фахівців-аграріїв з 

метою підвищення якості навчального процесу. 

Матеріали дослідження було впроваджено в навчально-виховний 

процес Черкаського державного технологічного університету (довідка 

№ 1621/01–12.02 від 04.10.2017 р.), Сумського національного аграрного 

університету (довідка № 2776 від 09.10.2017 р.), Уманського національного 

університету садівництва (довідка № 01–10/988 від 17.10.2017 р.), 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10–977 від 16.11.2017 р.). 

Виявлені тенденції, принципи й специфічні риси професійної 

підготовки фахівців для аграрної галузі у вищих навчальних закладах 

Великої Британії можуть бути використані в процесі модернізації 

вітчизняної вищої професійної аграрної освіти, зокрема, для розробки 

нормативних документів. Результати дослідження можуть застосовуватися 

при розробці й оновленні навчальних планів, програм із дисциплін «Сільське 

господарство», «Садівництво», «Лісівництво», «Науки про продукти 

харчування та харчові технології», «Науки про споживача» тощо, а також 

суміжних дисциплін і курсів у закладах вищої освіти України. Результати 

роботи можуть бути корисними для підготовки студентів до проходження 

практики у Великій Британії, а також для участі в міжнародних грантах, 

стажуваннях, програмах обмінів студентів та викладачів вищих закладів 

аграрної освіти. 

Матеріали дослідження також можуть бути доречними при проведенні 

сучасних досліджень з теорії та методики професійної освіти як в Україні, 

так і за кордоном, а також у практичній роботі аграрних закладів вищої 
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освіти, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців 

аграрного профілю.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри початкової, дошкільної, професійної 

освіти Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (2015–2018 рр.), висвітлювалися на міжнародних 

науково-практичних конференціях, а саме: ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, 

педагогіка» (2015 р., м. Суми), ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання сучасної педагогіки» (2015 р., м. Ужгород); 

Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Професійна комунікація: 

мова і культура» (2016 р., м. Житомир), V Міжнародних Челпанівських 

психолого-педагогічних читаннях (2016 р., м. Київ); ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, 

педагогіка» (2016 р., м. Суми); V Міжнародній науковій конференції «Наука 

третього тисячоліття» (2017 р., м. Моррісвілль, США); ХІІ Міжнародній 

науковій конференції «Сучасні наукові знання» (24 листопада 2017 р., 

м. Моррісвілль, США). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 14 одноосібних 

публікаціях, серед яких 6 статей надруковано в провідних наукових фахових 

виданнях України, 1 стаття – в зарубіжному періодичному виданні (Чехія), 7 тез 

у матеріалах конференцій. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (283 

найменування, з них 185 – англійською мовою), 14 додатків (на 23 

сторінках). Загальний обсяг роботи 244 сторінки (192 сторінки – основний 

текст). 
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РОЗДІЛ 1 

СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

АГРАРІЇВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

 

1.1. Передумови становлення аграрної освіти у Великій Британії 

 

Професійна підготовка майбутніх аграріїв є невід’ємним компонентом 

цілісної системи професійної освіти і в Україні, і в світі. 

Аналіз наукової літератури (Н. Бідюк [5], Н. Журавська [19; 20], 

Дж. Кук [131], М. Малдер [187; 190; 188; 189], В. Нагаєв [57], 

А. Найдьонова [192], Ю. Ніколаєнко [61], В. Олексенко [62], Дж. Томас [247], 

І. Уолес [280], А. Шахін [221] та ін.) свідчить про те, що вища аграрна освіта 

є предметом різнобічного вивчення як зарубіжних, так і вітчизняних 

дослідників.  

Вітчизняні вчені Л. Білан [6], С. Білан [7], І. Буцик [8], 

К. Гавриленко [12], В. Свистун [79], І. Сергієнко [82] висвітлюють у своїх 

працях взаємозв’язок між розвитком аграрної освіти й процесами, які 

відбувалися в сільському господарстві й впливали на професійну підготовку 

фахівців. 

Окремі питання професійної підготовки майбутніх аграріїв розглядали 

такі українські вчені, як-от: І. Бендера, яка досліджувала проблему 

організації самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей [4]; 

А. Дьомін, котрий аналізував методи та форми активного навчання при 

підготовці фахівців агропромислового комплексу [17]; С. Заскалєта, що 

вивчала проблему модернізації системи професійної підготовки фахівців 

аграрної галузі [22; 23; 24]; Н. Костриця, яка зосередила увагу на проблемі 

гуманітаризації аграрної освіти в руслі сучасних освітніх перетворень [31]; 

І. Ляшенко, що присвятила своє дослідження вивченню проблеми 

формування готовності майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних 

фахових програм [51], Ю. Ніколаєнко, котра звернулася до проблеми 
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підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в  

іншомовному середовищі [61]. 

В окремих роботах розглядаються проблеми й принципи ступеневої 

підготовки майбутніх аграріїв, наприклад, інженерів-механіків 

сільськогосподарського виробництва (В. Манько [52; 53]); теоретичні та 

методичні засади управління навчально-творчою діяльністю майбутніх 

аграріїв у закладах вищої освіти (В. Нагаєв [57]); нові підходи до вищої 

аграрної освіти з метою удосконалення професійної підготовки кадрів для 

галузі (Д. Мельничук [55]); проблеми підготовки майбутніх аграріїв до 

управлінської діяльності (В. Свистун [79; 80]) та ін. 

Не залишилися поза увагою вітчизняних науковців і різні аспекти 

розвитку аграрної освіти, зокрема наукові основи наступності в системі 

неперервної аграрної освіти (П. Олійник [63]); стан і перспективи 

інноваційного розвитку аграрної освіти й науки (І. Приходько [68]). 

Вагомий науковий доробок з методології порівняльної педагогіки 

містять праці О. Локшиної [37], Н. Погребняк [66], Л. Пуховської [73], 

А. Сбруєвої [78]. 

Необхідність реформування й модернізації вищої та професійної освіти 

в Україні зумовлює пошук нових підходів до цієї діяльності, а отже й 

зростання наукового інтересу до вивчення досвіду Великої Британії, що 

знайшли відображення в роботах О. Волошиної [10], Г. Воронки [11], 

М. Лощилової [38], С. Старовойт [87], Ю. Рашкевича [74; 75] та ін. 

Український науковець Л. Мовчан, спираючись на дослідження в галузі 

професійної підготовки вітчизняних і зарубіжних науковців, зауважує, що 

«визначальними тенденціями розвитку світової освітньої системи стають 

поглиблення її фундаменталізації, посилення гуманістичної спрямованості, 

духовної та загальнокультурної складової освіти, формування у студентів 

системного підходу до аналізу складних технічних і соціальних ситуацій, 

стратегічного мислення, виховання соціальної та професіональної 

мобільності. Необхідність підтримання високої конкурентоспроможності на 
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динамічному ринку праці вимагає також прищеплення прагнення і навичок 

до самонавчання, самовиховання і самовдосконалення упродовж активного 

трудового життя» [56, 19]. 

Інтернаціоналізація й глобалізація називаються напрямами розвитку 

сучасної транскордонної вищої освіти, яка сприяє академічним цінностям, 

підтримує відповідальність і поважає основні принципи діалогу й співпраці, 

взаємного визнання й поваги до прав людини, різноманітності і 

національного суверенітету [97]. 

Так, у сучасних педагогічних колах відбувається розгорнуте 

обговорення тенденцій підготовки висококваліфікованих фахівців аграрного 

напряму у Великій Британії, що спонукає різноаспектні наукові пошуки. 

Наприклад, Н. Бідюк звернулася до аналізу проблеми підготовки бакалаврів 

інженерії у британських університетах [5]; К. Двояшкіна – концептуальних 

ідей, змісту й особливостей підготовки фахівців для аграрного виробництва в 

коледжах Англії [15; 16]; Т. Іщенко – принципів та шляхів долучення вищих 

аграрних навчальних закладів України в європейський освітній простір [27]; 

О. Канівець – різнорівневої підготовки аграрних фахівців [28]. 

Дослідниця А. Найдьонова вивчала підготовку економістів аграрного 

профілю [59; 58]; О. Клочко – інноваційний підхід до навчання менеджерів 

галузі сільського господарства у ВНЗ Великої Британії [29], І. Чучмій – зміст 

навчальних модульних програм у системі університетської аграрної 

освіти [95].  

Підготовка майбутніх фахівців аграрного профілю з урахуванням 

переваг налагодженої системи профорієнтаційних послуг  у Великій Британії 

досліджувалась у роботах І. Верстівської [9], О. Пономаренко й 

А. Найдьонової [67]. 

У зарубіжній науці дослідження ключових питань щодо підготовки 

фахівців для аграрного сектору висвітлюються в працях Б. Алтуна, 

А. Кумара, А. Шахіна [221], Д. Гіббона [147], Р. Ісона [168], 

М. Малдера [187; 190; 188;189], Е. Нілсон, І. Уоллас [280].  



15 

 

Генеза вищої освіти Великої Британії піддавалася розгляду в роботах 

Г. Перрі [200], Н. Плаксиної [65], А. Саргасян [77], П. Скотта [223], 

Дж. Холмвуда [159], О. Чертовських [94]. Британські науковці 

П. Браслей [115], К. де Сілва [123], Д. Морріс [186], Дж. Коллінз, Бр. Сеньор, 

Дж. Тирск [246], Дж. Томас [247] А. Чізброу [126] та ін. вивчали загальні 

проблеми становлення аграрної освіти й професійної підготовки майбутніх 

аграрїів у країні.  

Окремі аспекти підготовки фахівців у британських закладах вищої 

освіти з’ясовуються в дослідженнях таких науковців, як: М. Баррет [109] 

(особистісна взаємодія викладчів і студентів), С. Белбін [110] (проблеми 

перепідготовки дорослих), К. Самбел [222] (оцінювання навчання у вищій 

освіті). 

Особливості методів навчання у вищій освіті загалом й аграрній 

зокрема аналізують Д. Блай [114], Дж. Гіббс, [149; 148], І. Девіз [134], 

С. Дей [135], П. Джарвіс [169; 170], Д. Карлес [122], Д. Колб [173], 

Т. Лант [178], Р. Лебсір [176], А. Моклайн, Дж. Пікок, Дж. Парк [184], 

Л. Макманавей [182], Д. Петерс [203], Х. Фрай [135] та ін.  

Сучасні підходи до навчально-виховного процесу підготовки 

майбутніх аграріїв у цілому висвітлюють Н. Коннер, К. Стриплінг, 

Дж. Блайт [130], Д. Діген, П. Вімз, Т. Петіт [136], М. Малдер [187; 190; 188; 

189], А. Волз [281], а в університетах Великої Британії, зокрема, 

К. Жанг [283], Дж. Локбей, Е. Осбом, Л. Фіпс [177] та ін. 

Проте, у згаданих вище працях розглядаються лише окремі аспекти 

аграрної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії. У них 

недостатньо вивчено формування й розвиток системи підготовки фахівців 

для сільського господарства в конкретній країні як цілісного феномену, що 

характеризується особливостями, обумовленими історичними й соціально-

економічними умовами даної країни. 

Загальновідомо, що Велика Британія – країна з давніми традиціями й 

заслуженою репутацією, оскільки має всесвітньо визнаний високий рівень 
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якості освіти, значний ступінь інтеграції теоретичних досліджень та 

практичних здобутків, і, що важливо у контексті нашого дослідження, – 

відповідність освіти реальним потребам фермерів та агробізнесу.  

Історичний розвиток аграрної освіти досліджували багато британських 

науковців, як-от: П. Браслей [115], К. де Сілва [123], Е. Коллінз, Бр. Сеньор, 

Дж. Тирск [246], Дж. Томас [247], А. Чізброу [126] та ін. Безумовно, 

позитивними рисами таких праць є багатий фактичний матеріал. Наприклад, 

роботи «Аграрна історія Англії та Уельсу» колективу авторів за редакцією 

Дж. Тирск, Е. Коллінза та ін. [246]; «Коротка історія аграрної освіти до 

1939 р.» А. Чізброу [126]; «Англійське село між війнами: відновлення чи 

занепед?» П. Браслея [115] ілюструють різноманітні аспекти історії аграрної 

освіти та її зв’язок із суспільними та економічними явищами у Великій 

Британії. Монографія «Коротка історія аграрної освіти та досліджень. Деякі 

основні місця, люди, публікації та події з XVII по XXI ст.», автором якої є 

К. де Сілва [123], вирізняється високою інформативністю: автор ретельно 

систематизує дані стосовно ґенези британської сільськогосподарської освіти. 

Безперечно, цінною є праця Дж. Томаса «Історія аграрної освіти в 

Уілтширі» [247], де автор уважно простежує розбудову закладів освіти в 

окремому регіоні Великої Британії.  

Віддаючи належне об’єктивності й цінності проведених досліджень, 

разом з тим зауважимо, що згадані роботи є маловідомими на вітчизняних 

педагогічних теренах.  

Крім того, не вирішеною раніше проблемою залишається аналіз 

розвитку системи аграрної освіти Великої Британії, зокрема, передумов її 

становлення, етапів еволюції, розбудови тощо, визначення ролі та впливу 

держави, центральної та місцевої влади й інституцій місцевого 

самоврядування, а також співвідношення їхньої діяльності, які вивчалися 

фрагментарно. Разом з тим зауважимо, що висвітленню й розв’язанню 

теоретико-методичних питань професійної підготовки майбутніх аграріїв у 
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британській літературі приділяється значно менше уваги, ніж проблемам 

організації, адміністрування й фінансування аграрної освіти.  

Ретроспективне вивчення аграрної освіти у Великій Британії дає 

можливість стверджувати, що її створення й наступний розвиток аграрних 

навчальних закладів були обумовлені впливом різних факторів, що пов’язані 

з політичними, економічними, соціальними, ідеологічними особливостями 

розвитку Великої Британії. Зокрема, витоки аграрної освіти у цій країні варто 

співвідносити із зародженням ідей про необхідність поширення 

прогресивних методів ведення сільського господарства, що виявилось у 

започаткуванні індивідуальних та групових форм розповсюдження 

передових аграрних знань [42].  

Загальновідомим є факт, що в сільському господарстві завжди 

переважав традиційний спосіб передачі досвіду через форми індивідуальної 

роботи та практичну демонстрацію необхідних знань і умінь. Аналіз робіт 

дослідників історії аграрної освіти Великої Британії П. Браслея [115]; 

К. де Сілва [123]; Дж. Тирск та ін. [246]; А. Чізброу [126] та ін. дає підстави 

стверджувати, що до ХVII ст. підготовка для праці в галузі сільського 

господарства здійснювалася через передачу молоді досвіду попередніх 

поколінь, однак інтенсивний розвиток наукової думки та техніки у Великій 

Британії та Європі протягом XVII ст. у галузі хімії, біології, геології, 

ґрунтознавства тощо стимулював пошук шляхів популяризації та 

можливостей практичного застосування теоретичних знань щодо 

ефективного ведення сільського господарства.  

Однією з перших праць у галузі сільського господарства, 

опублікованою з освітньою метою, вважається «Умілий рибалка» (Compleat 

Angler) (1653 р.) Ісаака Уолтона (Izaak Walton), в якій практичні поради щодо 

риболовлі перемішувались із народним фольклором. Подібні роботи носили 

в основному енциклопедичний характер або були написані в дискурсивно-

дидактичному стилі [126, 182].  
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Деякі розробки мали значний вплив на суспільство в цілому й розвиток 

аграрної освіти зокрема. Класичними є твори Дж. Тала (J. Tull) «Нові 

способи кінного мотиження в землеробстві або нарис принципів обробки 

ґрунту та вегетації» (The New Horse-hoeing Husbandry оr Essay on the 

Principles of Tillage and Vegetation) (1731р.). У своїй книзі англійський 

агротехнік та винахідник описав конструкцію рядової сівалки, вніс зміни в 

устрій кінної мотики, а також обстоював уведення «кінно-мотичного 

землеробства», наполягаючи на необхідності посадки сільськогосподарських 

культур рівними рядками, оскільки це мало полегшувати мотичне 

просапування бур’янів. Інновації Дж. Тала поступово розповсюдилися серед 

англійських землевласників, що сприяло формуванню технічного 

фундаменту сучасного сільського господарства.  

Важливе значення мали напрацювання А. Янга (A. Young). Так у роботі 

«Листи фермера до людей Англії» (Farmer's Letters to the People of 

England) (1768 р.) він висловлювався від імені практикуючого землероба 

щодо рівноваги між сільським господарством та промисловістю в економіці, 

експорту кукурудзи, описував тогочасний стан сільського господарства, а 

також способи заохочення розвитку сільського господарства та населення 

Великої Британії. Окрема частина книги була присвячена тваринництву та 

аграрній економіці. Практичні аспекти ведення сільського господарства 

висвітлені в публікації «Курс експериментального сільського 

господарства» (A Course of Experimental Agriculture) (1770 р.). Загалом, 

учений-практик був прибічником інновацій у сільському господарстві, 

наприклад, застосування рядових сівалок, покращення сівозміни та 

використання мергелю як добрива.  

Дж. Г. Джильберт (J. H. Gilbert) – англійський агрохімік, послідовник 

Ю. Лібіха (J. Liebig) – у 1843 р. разом із Дж. Б. Лосом (J. B. Lawes) заснували 

сільськогосподарську дослідну станцію в Ротамстеді (Rothamsted). Вони не 

тільки досягли цінних практичних результатів, але й започаткували детальні 

наукові процедури, що стали еталоном для всіх подальших аграрних 
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дослідних станцій [126, 183]. Їхні дослідження включали польові 

експерименти з сівозміни, дослідження на пасовищі, аналізи зразків ґрунту, 

вивчення випаровування та ботанічних характеристик рослин, експерименти 

на тваринах та деякі інші важливі аспекти, що знайшли відображення в таких 

роботах, як-от: «Ротамстедські учені записки з агрономії» (Rothamstead 

Memoirs on Agricultural Science) (1847 р.) Дж. Б. Лоса; «Звіти про польові 

експерименти й експерименти з вегетації» (Reports of Field Experiments, 

Experiments on Vegetation) (1847 – 1900 рр.), «Звіти про експерименти з 

годівлі тварин, утилізації стічних вод», (Reports of Experiments on the Feeding 

of Animals, Sewage Utilisation), (1841 – 1895 рр.), «Джерела азоту в 

рослинності» (The Source of the Nitrogen of Vegetation) 

Дж. Г. Джильберта тощо. 

Узагалі, кількість подібних напрацювань збільшувалась, і хоча вони 

безпосередньо не були присвячені підготовці кадрів для аграрної галузі, вони 

вплинули на започаткування аграрної освіти [126, 182]. 

З’ясовано, що велику роль у розповсюдженні знань і практичного 

досвіду, а також у задоволенні освітніх потреб селян, найманих робітників і 

фермерів у галузі сільського господарства відіграли різноманітні товариства.  

Доцільно звернути увагу на діяльність «Товариства раціоналізаторів 

знань щодо сільського господарства Шотландії» (Society of Improvers in the 

Knowledge of Agriculture in Scotland) (1723 р.). Товариство займалося 

поширенням відомостей, які б дозволили фермерам удосконалювати методи 

ведення сільського господарства.  

До напрацювань «Королівського товариства Бата й Західної Англії» 

(the Royal Bath and West of England Society) у царині аграрної освіти 

належать: створення першого дослідного поля у Великій Британії (1779 р.); 

видавництво журналу (Journal of Bath and West Society) (1853 р.), де 

висвітлювалися питання удосконалення ведення сільського господарства на 

засадах використання найновіших досягнень тогочасної науки й техніки; 

запровадження десятиденних навчальних курсів, які проводилися 
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пересувною школою в різних місцях регіону, присвячених розведенню 

молочної худоби (1880 р.); робота пересувної школи сироваріння (1890 р.). 

З дослідного комітету «Сільськогосподарського товариства Одіхема» 

(Odiham Agricultural Society) (1783 р.) в 1791 р. був сформований окремий 

суб’єкт – Ветеринарний коледж Лондона (The Veterinary College of 

London) [123, 10]. 

Завданнями «Хайлендського товариства Единбургу» (Highland Society 

of Edinburgh) (1784 р.) зазначалися розвиток Північно-Шотландського 

високогір’я та островів Шотландії та покращення умов життя мешканців 

шляхом удосконалення місцевого сільського господарства та поширення 

рибальства. У 1790 р. за підтримки цього товариства була заснована кафедра 

сільського господарства в університеті Единбургу, де запроваджувався 

однорічний курс лекцій на елементарному рівні.  

Отже, ретроспективний аналіз свідчить, що різноманітні товариства 

того часу сприяли поширенню знань у галузі сільського господарства й 

здійснювали підготовку усіх бажаючих до праці в галузі. Їхня робота була 

досить ефективною, і вони досягли значної чисельності в 

середині XIX ст. [126, 181].  

Хоча не всі ідеї, висунуті тогочасними науковцями й дослідниками, 

знайшли продовження в сучасній аграрній освіті й науці, проте на той період 

вони носили оригінальний новаторський характер, стимулювали 

накопичення та систематизацію досвіду в галузі тваринництва й 

рослинництва, позитивно впливали на поширення передових знань про 

ведення й покращення сільського господарства, забезпечували локальне 

надання освітніх послуг у сфері сільського господарства, а також, що 

надзвичайно важливо, стали витоками створення закладів аграрної освіти у 

Великій Британії [42; 44].  

З іншого боку, цей період характеризується відстороненістю 

британських органів влади від проблем аграрної освіти й відсутністю 

формальних навчальних закладів. Отже, британському суспільству необхідно 
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було не тільки подолати інертність влади до вирішення проблем аграрної 

галузі, сільського населення й підготовки майбутніх аграріїв, але й 

ініціювати створення закладів формальної освіти, оскільки останніх не 

існувало майже до кінця ХІХ ст. [246].  

При вивченні ґенези професійної підготовки майбутніх аграріїв у 

Великій Британії виокремлено низку передумов становлення системи 

підготовки майбутніх аграріїв у цій країні, що обумовлюються об’єктивною 

історичною динамікою її розвитку. 

У згаданий період британська вища освіта розвивається в умовах 

промислової революції, становлення основних структур англійського 

капіталізму – соціально-економічних, політичних, культурно-

ідеологічних [66, 8]. Зокрема, британський дослідник А. Чізброу стверджує, 

що аграрна освіта була започаткована як ризиковане приватне підприємство, 

відкриттям Сайренсестерського сільськогосподарського коледжу в 

1845 році [126, 181].  

Потреба вирішувати нагальні проблеми тогочасної економіки в цілому 

й сільського господарства зокрема, безпосередньо впливала на діяльність 

усіх зацікавлених сторін у сфері професійної аграрної підготовки. На той час 

необхідно було подолати застарілі уявлення про недоцільність і 

непотрібність спеціальної освіти в галузі сільського господарства, оскільки 

вважалося, що фермери здатні самостійно передавати свій досвід наступному 

поколінню. На думку тогочасних ентузіастів аграрної освіти, цьому мало б 

сприяти саме створення спеціально організованих установ з підготовки 

майбутніх аграріїв та сільськогосподарських факультетів університетів.  

На той час традиційні британські університети (Оксфорд і Кембридж), 

хоча й започатковували викладання сільського господарства, проте 

обмежувалися завданнями загального виховання «джентльменів» і гідних 

священнослужителів. Так 1796 р. розпочала діяльність кафедра економіки 

сільського господарства в Оксфорді, проте протягом багатьох років 

проводилася тільки одна лекція на семестр, яка мала більш історичний, ніж 
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науковий характер і стосувалася давньоримського землеробства. Професійне 

навчання також не було безпосередньою задачею університету. Традиційний 

англійський університет спочатку був слабко пов’язаний з інтересам бізнесу 

й виробництва [76]. 

Іншими словами, навчальний заклад у Сайренсестері був не першою 

британською освітньою установою, що мала на меті надавати знання, 

пов’язані із сільським господарством, однак це був перший заклад, що 

спробував надавати аграрну освіту на високому рівні [126, 183]. 

Заснування коледжу пов’язане з резолюцією, прийнятою на засіданні 

Фермерського клубу Феїрфорда й Сайренсестера (Fairford and Cirencester 

Farmers Club) в листопаді 1842 р., й наступним підписанням у березні 1845 р. 

Королівської грамоти (Royal Сharter), яка надавала установі статус вищого 

навчального закладу [220]. Цілі коледжу були окреслені в рішенні, 

прийнятому на зборах, а саме: заклад створювався, щоб нові покоління 

фермерів могли отримувати настанови та навчання за помірну платню з тих 

наук, знання яких є важливим для успішного ведення сільського 

господарства. Ферма (площею 400 акрів) мала стати частиною такого 

закладу [126, 184]. 

В освітній діяльності значна увага приділялася базовим науковим 

принципам. Однак, наявність ферми дала можливість викладацькому 

складові коледжу розвинути систему практичних занять схожу на сучасну, 

котра, звичайно, випереджала рівень викладання на більшості технічних 

курсів XIX ст. [126, 183]. 

Узагалі, коли йдеться про тогочасну вищу аграрну освіту, то її цілі 

вбачалися в тому, щоб вирішувати конкретні наукові й освітні завдання, 

забезпечувати здатність випускників приносити суспільну користь, а не про її 

ідейні, філософські засади чи гуманістичне розуміння єдності науки.  

Однак, початкова ідея надавати дешеву наукову освіту синам фермерів 

була актуальною та перспективною. Через рік кількість студентів 

збільшилася до 108 осіб. Багато з тих перших випускників продовжили 
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кар’єру в Колоніальних адміністраціях у справах сільського господарства 

(Colonial Agricultural Administrations) та на дипломатичній службі (Diplomatic 

and Foreign Service) [220]. 

Зауважимо, що наприкінці 70-х років XIX ст. в англійському 

сільському господарстві розпочався період депресії, яка була зумовлена 

багатьма економічними факторами, у тому числі широким імпортом пшениці 

з Північної Америки. Стало очевидно, що економічний підйом без 

фундаментальної реорганізації агропромислової системи в багатьох регіонах 

країни неможливий, а для цього були потрібні освічені й кваліфіковані 

фахівці. Отже актуалізувалася потреба в створенні мережі навчальних 

закладів різних рівнів формальної аграрної освіти.  

Під формальною освітою (formal education) мається на увазі освіта, що 

є інституціональною, свідомою й запланованою, оскільки надається 

державними, громадськими або визнаними приватними закладами освіти та у 

сукупності складає офіційну систему освіти країни. Інституціональна освіта 

має місце, коли  йдеться про створення організацією певного 

структурованого середовища для навчання, в якому, зокрема, розвиваються 

відношення «учень / студент – викладач». Отже, формальна освіта зазвичай 

відбувається в закладах освіти. Як правило, базова освіта, професійно-

технічна освіта, освіта осіб з особливими потребами й деякі види освіти 

дорослих визначаються складовими системи формальної освіти [145]. З 

огляду на це, формальна аграрна освіта мала стати тим інструментом, що 

забезпечив би комплексний підхід до вирішення проблеми задоволення 

навчальних потреб щодо підготовки майбутніх аграріїв. 

У згаданих умовах Королівський сільськогосподарський коледж у 

Сайренсестері утверджував ідею актуальності й доцільності спеціальної 

підготовки фахівців для сільського господарства. Освітні потужності були 

досить значними, а курс – ґрунтовним. Основна будівля включала музей, 

лекційну аудиторію, бібліотеку, класні кімнати, лабораторії, каплицю, а 

також студентський гуртожиток і приватні кімнати. Крім того ще був 
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ботанічний сад, ветеринарна клініка, кузня, майстерні та ферма. Остання 

мала поля від 10 до 70 акрів кожне і працювала за норфолкською 

чотирипільною системою сівозміни. Поголів’я худоби складалося з 500 голів 

котсволдських овець, а також 16 екземплярів інших порід, племінних 

беркширських свиней, худоби для відгодівлі та дійних корів. 

Відомо, що курс навчання тривав 6 семестрів, 7 – для одержання 

диплома. Типовий навчальний план для шестисеместрового курсу охоплював 

заняття за такими дисциплінами, як-от: сільське господарство (розведення 

худоби та молочне тваринництво, економіка); хімія; креслення; 

бухгалтерська справа; інженерія; фізика; механіка; геологія або ботаніка чи 

зоологія; ветеринарне лікування та акушерство. Тут також можна було 

вивчати сільське господарство Індії та колоній, і багато випускників поїхали 

працювати за кордон.  

На той час в освіті були популярні заохочувальні екзамени як форми 

додаткової освітньої мотивації. Наприклад, іспити влаштовувалися щотижня, 

а також сесійно за минулий рік. У цілому кожного року присуджувалося 

більше ніж 200 призів у вигляді сертифікатів, книжок і медалей. Ця система 

заохочень поширювалась і на оцінювання за практичні досягнення. Призи 

присуджувалися на кожній сесії за найкращій звіт про роботу на фермі. 

Також кожний студент мав вести та подати на екзамен «Щоденник праці» й 

«Книгу вирощування», які складалися з аналізу культур та худоби на 

кожному полі. Спочатку студенти старших курсів відвідували й обирали 

ферми, потім від них вимагалося написання доповідей у змаганні за призи. 

Для студентів фізична праця на фермі була не обов’язковою, але висока 

майстерність у різних навичках заохочувалася.  

З 1869 р. після закінчення сьомого семестру студенти складали в 

Королівському сільськогосподарському товаристві ґрунтовні глибокі іспити 

в письмовій та усній формі. Варто, однак, зауважити, що ці екзамени 

зазнавали критики через недостатню увагу до практичних 

сільськогосподарських навичок та надмірний акцент на науках, мало 
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пов’язаних із сільським господарством [246, 629]. Проте диплом, що 

одержували студенти, які складали іспити на відмінно, вважався найвищою 

відзнакою в галузі сільського господарства. З 1869 по 1882 рр. цієї відзнаки 

досягли 28 студентів навчального закладу.  

Дослідивши історію Королівського сільськогосподарського коледжу, 

було встановлено, що установа не просто мала соціальну та фахову 

орієнтацію, а й запроваджувала прогресивні освітні методи. 

«Сайренсестерська модель» викладання, навчання та вимог до вищих 

аграрних навчальних закладів та сільськогосподарських факультетів 

університетів стала зразковою для всіх інституцій, що надавали професійну 

освіту аграрного спрямування, заснування яких поширилося всією країною. 

У 1880 р. інший дуже схожий коледж відкрився за ініціативи деяких 

викладачів Королівського коледжу біля Даунтона (Уілтшир) (Downton, 

Wiltshire). Ректор чітко сформулював політику навчальної установи: «Клас 

людей, які прийдуть, мають розселити й годувати як джентльменів. Жодна 

мета не може примусити знизити витрати» [126, 185]. За перші 2 роки 20 

студентів були підготовлені для праці в колоніях, 14 – для занять 

фермерством і 12 змогли стати управляючими маєтками або агентами у 

справах продажу земельних ділянок, інші, ймовірно, були визнані «такими, 

що не мають задовільних знань» [126, 185]. 

Крім виконання первинної функції із забезпечення професійної 

підготовки майбутніх аграріїв, фахівці Сайренсестерського коледжу були 

залучені до методичної дискусії стосовно двох важливих питань: по-перше, 

чи повинне вивчення технічних наук (у даному випадку в галузі сільського 

господарства) охоплювати винятково теоретичний курс в школі або коледжі з 

наступним набуттям досвіду практичної роботи; по-друге, чи професійна 

(аграрна) освіта рівнозначна гуманітарній освіті, яка надавалася виключно 

засобами чистої математики та мертвих мов.  

Так Г. М. Дженкінс був прибічником поглядів барона Ю. Лібіха, який 

вважав неможливим навчити практиці ведення сільського господарства з 
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професорської кафедри. «Те, чому слід вчити в наших школах та 

університетах – це наукові принципи, а досвід має зробити решту» [126, 188]. 

Ректор коледжу в Сайренсестері професор Райтсон (1880 р.) обстоював 

протилежну думку про те, що метою професійної підготовки в аграрному 

закладі має бути формування з молодої людини фермера, а не 

хіміка» [126, 188]. Отже, на його думку, всі науки, пов’язані сільським 

господарством, слід розглядати й застосовувати як допоміжні для досягнення 

цієї мети» [126, 188]. 

Проаналізований матеріал доводить, що сучасне, найбільш поширене 

трактування аграрної освіти як системи підготовки фахівців і кваліфікованих 

працівників для сільського господарства [83] тісно переплітається з ідеєю 

про професійну підготовку для тих, хто займається сільським господарством, 

сформульовану фундаторами аграрної освіти Великої Британії [126, 190]. 

Здійснений аналіз засвідчує, що Королівський сільськогосподарський 

коледж мав непересічне значення для становлення вищої аграрної освіти у 

Великій Британії. По-перше, цей галузевий навчальний заклад запровадив 

високий теоретичний рівень вивчення та викладання дисциплін в галузі 

сільського господарства; по-друге, започаткував модель освітньої установи, 

де в польових умовах відбувалася практична апробація, застосування й 

удосконалення отриманих знань.  

Йдеться про дуальний принцип надання вищої професійної аграрної 

освіти, відповідно до якого теорія об’єднується з практикою. Цього принципу 

підготовки майбутніх аграріїв стали дотримуватися наступні вищі навчальні 

заклади. Аналіз діяльності навчального закладу в часи його розбудови 

засвідчує інший важливий аспект сільськогосподарської освіти, зокрема про 

те, що знання повинні відповідати потребам суспільства й економіки на 

кожному етапі розвитку соціуму, і в умовах сьогодення це питання також 

залишається актуальним [41].  

Водночас наявні нечисельні заклади аграрної освіти в 70-х роках 

XIX ст. не могли підготувати достатню кількість освічених і кваліфікованих 
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фахівців, здатних подолати тогочасну депресію в англійському сільському 

господарстві й забезпечити всебічне оновлення й удосконалення 

агропромислової системи.  

Проведений нами аналіз різноманітних джерел [123; 126; 246; 247] 

свідчить, що пошук шляхів подолання кризи розпочався з глибокого 

вивчення стану сільського господарства та підготовки фахівців для галузі. 

Уряд призначав різноманітні комісії, а саме: Королівська комісія із 

сільського господарства (щодо проблеми депресії) (The Royal Commission on 

Agriculture (Depression Condition), призначена в 1879 р., підготувала чотири 

доповіді (1880 – 1882 рр.); Королівська комісія щодо Закону про землю (The 

Royal Commission on the Land Law Act) (1881 р.) звітувала у 1887 р.; 

Королівська комісія щодо депресії в сільському господарстві (The Royal 

Commission on Agricultural Depression) (1893 р.) доповідала з 1894 по 1896 рр.  

Ці колегіальні органи обґрунтовували доцільність створення 

структурованої та систематизованої ієрархії навчальних закладів різних 

рівнів. Зокрема, авторитетний науковець Г. М. Дженкінс (H. M. Jenkins) [198], 

підготував ІІ том восьмитомної Доповіді, присвячений сільськогосподарській 

освіті (1884 p.). Дослідник увів термін «проміжної (середньої, перехідної) 

аграрної освіти» (intermediate agricultural education), яку він пропонував 

надавати у школах графства (county school) або у школах для середнього 

класу (middle-class school). Наступною в ієрархії мала б бути «нижча аграрна 

освіта» (lower agricultural education). «У кожному графстві слід вибрати гарну 

ферму з учителем, який надаватиме загальну освіту вранці та ввечері й 

проводитиме решту часу як збирач орендної плати або бухгалтер»  [126, 190]. 

Утім, очевидно, що в запропонованій моделі були суттєві недоліки.  

У той же час вчений висував досить перспективні для становлення 

аграрної освіти пропозиції, що стосувалися методів викладання в сільських 

школах, а саме: малювання карт і планів школи, ігрових майданчиків та 

околиць; використання тематичних ілюстрацій, наприклад, каталогів 

торговців сільськогосподарськими товарами або насінням тощо.  
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У дослідженні 1887 р. «Королівського комітету в справах аграрних та 

шкіл з виробництва молока» (Commission on Agricultural and Dairy Schools) 

під керівництвом Р. Педжета (Sir Richard Paget) з’ясовувалося питання 

практичної сторони занять сільським господарством, і велися пошуки 

способів заповнення прогалин в освітній системі. Зокрема зазначалося, що 

викладання аграрних наук на шкільному рівні відбувалося деінде, не носило 

організований характер і не готувало до подальшої освіти в цій галузі.  

Так дворічні курси в аграрних коледжах були розраховані в основному 

на кваліфікованих фахівців, що прагнули стати заможними фермерами 

(gentlemen farmers). Однак відчувався брак навчальних курсів з акцентом на 

практичних прийомах роботи для працюючих фермерів та їхніх найманих 

робітників. Доповідь Р. Педжета (Paget Report) стверджувала, що аграрна 

освіта недостатньо впливає на зростання сільського господарства як галузь 

національної економіки. Актуальним вбачалося поширення курсів 

сільськогосподарської освіти для аграріїв. Документ вносив такі пропозиції з 

реорганізації аграрної освіти, як-от: поступове запровадження нової системи, 

здатної до розширення; забезпечення державної допомоги у відповідь на  

місцеві зусилля; врахування інтересів фермерів і їхніх найманих робітників. 

Рекомендована система мала ґрунтуватися й діяти в уже існуючих на 

той час районах сільськогосподарського виробництва, а саме: п’ять районів в 

Англії та Уельсі, а також два в Шотландії. Пропонувалося започаткувати 

Центральний сільськогосподарський коледж (Central Normal School of 

Agriculture), в основному як професійний коледж для підготовки викладачів у 

галузі молочного тваринництва, а в кожному регіоні заснувати Регіональну 

школу молочного тваринництва (District Dairy School) з експериментальною 

фермою. Школи мали бути незалежні та самофінансовані, однак £ 50 

виділялося на стипендії. Зауважуючи, що місцеві агрошколи можуть бути 

надто дорогими, автор пропонував призначати лекторів за запрошенням, щоб 

розширити їхній вплив.  
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Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що, хоча рекомендації 

доповідей Р. Педжета й Г. М. Дженкінса не були втілені, але, з одного боку, 

влада мала достатньо інформації щодо сутності проблем, які поставали перед 

сільським господарством та професійною освітою для потреб галузі 

наприкінці ХІХ ст., а з іншого – обидва документа наголошували на тому, що 

держава мала б запроваджувати більш ефективні фінансові та 

адміністративні заходи щодо організації аграрної підготовки.  

Дослідження нормативних документів засвідчує, що протягом 1888 – 

1890 рр. були прийняті чотири Акти Парламенту, які реорганізовували 

місцеве, а щодо сільського господарства, – державне управління й 

забезпечували достатнє державне фінансування для реального 

започаткування організації загальнонаціональної системи закладів аграрної 

освіти. 

Наголосимо, що «Акт про місцеве самоврядування» (Local Government 

Act) 1888 р. запроваджував як орган місцевого самоврядування Раду 

графства. Цей документ був доповнений «Актом про технічне навчання» 

(The Technical Instruction Act) 1889 р., котрий уповноважував ради графств 

запроваджувати програми професійної освіти. Так на аграрну освіту вперше 

був виділений державний грант саме такого цільового призначення у 

5 000 £ . [247].  

У подальшому в 1889 р. Білль про створення Департаменту сільського 

господарства (Board of Agriculture) стимулював збільшення кількості 

аграрних коледжів та відділень університетів. Відносно 

сільськогосподарської освіти установа мала наступні повноваження: 

«інспектувати будь-які школи, в яких надається технічна, практична або 

наукова освіта, будь-яким чином пов’язана з сільським або лісовим 

господарством, а також надавати фінансову підтримку щодо курсу лекцій із 

сільського господарства або лісівництва, та наглядати за 

іспитами» [126, 190].  
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Ми з’ясували, що Закон про місцеве оподаткування (Local Taxation 

Act) 1890 р. дав змогу розподілити 75 000 £ (так званих грошей за продаж 

віскі) на сільськогосподарську освіту між університетами та радами графств, 

а саме: 7 університетів і 2 аграрних коледжі отримали фінансування, щоб 

проводити сільськогосподарські дослідження й готувати викладачів та 

радників для місцевих органів влади [247]. 

Таким чином, тогочасний Департамент сільського господарства 

підтримував заснування й розбудову аграрних коледжів та 

сільськогосподарських відділень університетів на противагу попередньої 

історії їхнього створення без підтримки з боку держави [49].  

Слід звернути увагу на те, що паралельно почали з’являтися кафедри 

сільського господарства в деяких нових університетах і коледжах, наприклад, 

в Бангорі (Bangor) (1888 р.), Лідсі (Leeds) (1891 р.), Даремі (Durham ) (1892), 

Ноттінгемі (Nottingham) та Редінгу (Reading) (1894) тощо. Декілька аграрних 

коледжів відкрилися на зламі століть, а саме: коледж у місті Уай у Кенті 

(Wye, Kent) (1894), у Саттон Бонінгтоні в Лестерширі (Sutton Bonington, 

Leicestershire) (1895), Харпер Адамс Коледж (Harper Adams College) у 

Ньюпорті в Шропширі (Newport, Shropshire) (1901), Сільськогосподарський 

коледж Сіл-Хейн (Seale-Hayne Agricultural College) у Ньютон-Абботі в 

Девоні (Newton Abbot, Devon) (1903) тощо.  

У Кембриджі, де кафедра сільського господарства була заснована у 

1889 р., студенти могли або складати іспити для отримання звичайного 

диплому із загальних наук (Part I of the Diploma), або екзамени з сільського 

господарства (Part II) для отримання Національного диплому з відзнакою, що 

автоматично звільняло від складання іспитів за першою частиною.  

Крім того, було ще два коледжі для жінок: Коледж садівництва 

(Horticultural College) в м. Свонлей у Кенті (Swanley, Kent) (1888) та Коледж 

садівництва й сільського господарства (Agricultural and Horticultural College) 

в м. Стадлей в Уорвікширі (Studley, Warwickshire) (1898). Цікаво зазначити, 

що всі коледжі були засновані в / або біля графств, що займалися молочним 
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сільським господарством, і таким чином опосередковано впроваджувалися 

рекомендації доповіді Р. Педжета.  

Без сумніву, корисно зауважити, що протягом багатьох наступних років 

навчальні заклади наслідували приклад Королівського 

сільськогосподарського коледжу в Сайренсестері, об’єднуючи практичне й 

теоретичне навчання майбутніх аграріїв. У всіх закладах дослідження 

складалися в основному з польових розвідок, а фундаментальному вивченню 

проблем приділялося недостатньо уваги [246]. Наступним доцільним кроком 

мало б стати об’єднання аграрних курсів з науковими курсами.  

У Доповіді Рея (Reay Report) (1908 р.) автором більше наголошувалося 

на розв’язанні адміністративних проблем, а не змістові курсів агарної освіти. 

Дослідник Д. Маккей (Donald Mackay, 11th Lord Reay) серед негативних 

чинників, що вливають на аграрну освіту в середніх та вечірніх школах, 

зазначав недостатність у Департаменту сільського господарства ресурсів і 

рекомендував підпорядкувати цю діяльність Міністерству освіти.. Згідно з 

Доповіддю Рея пропонувалося створення спеціальних комітетів місцевої 

влади, відповідальних за підготовку фахівців для аграрної галузі, а також 

запровадження в більшості регіонів консультантів у галузі сільського 

господарства, ботаніки, ентомології, хімії, ветеринарних наук, молочної 

бактеріології, економіки сільського господарства [123, 39].  

У 1910 р. відбулася Конференція з питань сільської освіти (Rural 

Education Conference), яка закликала установи вищої освіти надавати 

допомогу так званим «Зимовим школам» та «Фермерським інститутам», а 

Департамент сільського господарства координувати й поширювати та 

якнайшвидше друкувати результати наукових досліджень для 

галузі [126, 193]. 

Не останню роль мав Закон про виділення коштів на розвиток і 

покращення доріг уздовж сільськогосподарських дільниць (The Development 

and Road Improvement Funds Act) (1909 р.), бо він сприяв фінансуванню 

наукових досліджень, навчальних програм, а також експериментів у галузі 



32 

 

агронауки, методів і практики сільського господарства, включно із 

забезпеченням фермерських інститутів. У результаті гранти, загальною 

сумою 12 000 £ на рік, були виплачені аграрним відділенням університетів та 

університетським коледжам, а також сільськогосподарським коледжам. 

У 1910 р. значна сума для подальшої розбудови дослідної роботи в 

університетах та аграрних коледжах, а також консультаційної роботи в 

графствах була надана Комітетом з розвитку аграрної освіти (Development 

Commission for Agricultural Education).  

Аналіз урядових документів засвідчує активізацію роботи органів 

влади з розбудови всебічної системи аграрної освіти. «Фермерські інститути» 

(Farm Institute), котрі надавали однорічний загальний курс із сільського 

господарства або садівництва, визначалися проміжною ланкою. Важливим 

здобутком фермерських інститутів у сфері тогочасної аграрної підготовки 

були  кількатижневі заняття, подібні до курсів підвищення кваліфікації або 

перепідготовки за такими програмами, як-от: «Здоров’я тварин», «Загальне 

землеробство», «Зимова школа сільського господарства», «Школа 

садівництва», «Школа молочного тваринництва» тощо.  

У Челмсфорді, графстві Ессекс (Chelmsford, Essex), наприклад, увага 

при викладанні дисциплін акцентувалася на природничих науках, що 

вважалися першочерговими, оскільки не було виділено відповідної земельної 

ділянки. На початку роботи Інститут зосереджувався на викладанні біології 

та хімії. Варто зазначити, що заняття призначалися для всіх бажаючих, а не 

тільки суто для вузького кола аграрних студентів.  

Проте, в січні 1896 р. розпочалися тритижневі зимові курси з 

сільського господарства, призначені для фермерів, синів фермерів та людей, 

зайнятих сільським господарством. Лекції з «Практичного сільського 

господарства» проводилися професором Королівського аграрного коледжу в 

Сайренсестері Е. Бланделлом (E. Blundell) з наочними прикладами й 

практичними демонстраціями в другій половині дня.  
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У «Школі садівництва» три взаємопов’язані курси з теорії та практики 

садівництва пропонувалися навесні, влітку та восени. На 15 місць 

приходилося 86 здобувачів. Претендентам висувалися такі вимоги, як-от: вік 

від 14 до 25 років, зайнятість у садівництві, бажання працювати в цій галузі.  

У процесі дослідження встановлено, що розбудова фермерських 

інститутів відбувалася також за іншою моделлю. Наприклад, в Ессексі увага 

викладачів зосередилася винятково на викладанні аграрних наук. У 1911 р. 

проводилися заняття за 4 програмами: «Зимова школа сільського 

господарства», «Школа садівництва», «Школа молочного тваринництва» та 

«Суботні заняття з садівництва для вчителів». Протягом 1912 –

 1913 навчального року «Зимова школа» працювала з жовтня по березень і 

проводила підготовку 25 студентів, а в наступному році закладом була 

куплена ферма в Бриттонз Холі (Brittons Hall), яка мала спеціалізуватися на 

молочному тваринництві.  

Разом з тим, у 1912 р. Міністерство сільського господарства нарешті 

об’єднало свої зусилля з Міністерством освіти й перейняло на себе обов’язки 

про вищу аграрну освіту для всіх студентів старше 16 років. 

Систематизований фактичний матеріал ілюструє, що в багатьох 

графствах у 1913 р. були актуальними вечірні заняття. З огляду на це, у 

Дербишірі (Derbyshire), наприклад, проводилися заняття з дисциплін 

«Здоров’я тварин» та «Загальне землеробство», які відповідно відвідували в 

Бакстоні (Buxton) 23 студенти, Честерфілді (Chesterfield) 26 студентів та 

Дербі (Derby) 25 студентів.  

Доцільно зазначити, що викладачі застосовували цікаві методичні 

прийоми, які враховували особливості такого навчання. Зокрема студентам 

видавалися, так звані робочі зошити, що містили конспекти лекцій з 

пропусками, які слід було заповнити вдома, а також практичними 

проблемами, які необхідно було розв’язувати кожного тижня. Можливо, це 

було не так ефективно, як наочні демонстрації в стаціонарних аграрних 

інституціях, але виявилося, що практика й теорія були достатньо добре 
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інтегровані в згаданих вище закладах, а методика викладання відповідала 

потребам тих, хто здобував сільськогосподарську освіту. 

У навчальних закладах викладалася теорія базових природничих і 

сільськогосподарських наук, чітке структурування матеріалу було 

представлене не в усіх закладах. Хоча постійно акцентувалась увага на 

необхідності практики у процесі навчання через специфіку сільського 

господарства як галузі, проте фактично практичне навчання проводилося 

лише там, де для цього були створені необхідні умови. 

Історіографічний аналіз свідчить, що Перша світова війна вплинула на 

всі сфери життя в цілому й на сільське господарство та заклади аграрної 

освіти зокрема. Перш за все, надзвичайно важливим кроком стало офіційне 

визнання урядом у період війни потреби нагального та ретельного перегляду 

всієї системи аграрної освіти. 

Так у повоєнних умовах актуалізувалася необхідність терміново 

підготувати вичерпний проект аграрної освіти, який би регламентував як 

організацію сільського господарства, так і діяльність закладів вищої освіти, 

викладацький склад, урегульовував умови роботи фермерських інститутів, 

надання технічної підтримки фермерам, забезпечення регулярних 

короткострокових курсів підготовки, проведення місцевих курсів, лекцій, 

практичних занять тощо [126, 197]. Таким чином, у загальних рисах була 

накреслена майбутня система вищої аграрної освіти. Крім того, 25 00000 £ 

було розподілено на облаштування різних рівнів агроосвіти протягом 

наступних п’яти років. 

Для реалізації запропонованих пропозицій Міністерство сільського 

господарства й рибних ресурсів (Ministry of Agriculture and Fisheries) очолило 

вертикаль аграрної освіти, а відповідні Комітети були засновані в кожному 

графстві (1919 р.). Навчальні курси для здобуття аграрної підготовки були 

затребувані у колишніх військових, які вступали до університетів. Також і 

Оксфорд, і Кембридж пропонували курси з подальшим отриманням дипломів 
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і ступеня, починаючи з 1919 р. У 1920 р. в Оксфорді навчалося 200 студентів 

аграрного профілю.  

Курси, за які надавалися дипломи, були перепрофільовані, щоб 

забезпечити потреби багатьох випускників з природничих або аграрних 

дисциплін, які бажали зайнятися дослідною або консультаційною роботою, в 

основному в країнах-колоніях Великої Британії, в тропіках. «Імперська 

корпорація з вирощування бавовни» (Empire Cotton Growing Corporation) у 

1921 р. надавала стипендії в Кембриджі, а Міністерство із справ колоній 

(Colonial Office) запровадило подібний навчальний план для своїх стажерів. 

Війна виявила цінність наукових досліджень, особливо в галузі 

генетики й рослинництва. Прикладом став Кембридж, який створив відому 

пшеницю сорту «Маленький Джосс» («Little Joss» wheat). Отже, дослідні 

інститути, які фінансувались урядом, були прикріплені до університетів. 

Більший акцент робився на сільськогосподарській економіці та статистиці. 

Консультаційні аграрні служби також були розширені. 

Ретроспективний розгляд проблеми показує, що обидві гілки аграрної 

освіти (фермерські інститути й коледжі) проводили змістовні курси заочного 

навчання, використовуючи такі форми підготовки, як-от: лекції для фермерів 

і робітників аграрної галузі, випробування в польових умовах, демонстрації, 

консультаційні відвідування виробництва, лабораторні роботи. Однак, 

короткострокові «Зимові курси» стали пріоритетом фермерських інститутів. 

Нові подібні заклади були засновані в Стаффордширі (Staffordshire) та 

Саффолку (Suffolk) в 1919 р., Чешері (Cheshire), Хартфордширі 

(Hertfordshire), Сомерсеті (Somerset) і Нортгемптоні (Northampton) у 1921 р. 

Узагалі, цей тип освіти було визнано «цінною ланкою» зв’язку з коледжами. 

Класичні університети пропонували три- або чотирирічні курси з 

одержання ступеня або диплома в галузі сільського господарства й суміжних 

дисциплін. Наприклад, в Оксфорді й Кембриджі було започатковано 

однорічну аспірантуру, а в університетах Дарема, Лідса, Редінга, Аберистуїта 

й Бангора викладалися програми для одержання дипломів у галузі сільського 
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господарства, молочного тваринництва, садівництва або управління майном 

тривалістю два роки. 

Після завершення навчання та одержання дипломів навчального 

закладу більшість студентів готувалася до складання іспитів на один із 

національних дипломів: N.D.A., N.D.D., N.D.P., N.D.H., пізніше додались 

N.D.I-I., Бакалавр природничих наук (за напрямом сільське 

господарство) (B. Sc. (Agric.)) та Бакалавр природничих наук (за напрямом 

садівництво) (B. Sc. (Hort.)). Два останніх були ступенями екстернатури 

(заочного відділення) Лондонського університету (London University) [246]. 

Аграрні коледжі пропонували дворічні курси для одержання диплома. Також 

більшість коледжів обслуговували заочні іспити для одержання національних 

дипломів.  

Відповідно до даних британської статистики, в 1939 р. існувало 

8 місцевих центрів, 7 університетів, 7 аграрних коледжів, 13 фермерських 

інститутів. Графства, які не організували фермерські інститути, призначали 

організатора у справах сільського господарства та асистентів, які мали б 

опікуватись усіма справами, пов’язаними з проблемами аграрної галузі та 

освіти. У 1939 р. в графствах налічувалося 55 організаторів та 468 асистентів 

у справах сільського господарства [247]. 

Незважаючи на несприятливі умови економічного та соціального життя 

протягом Другої світової війни та повоєнних років, питання аграрної освіти 

привертали пильну увагу. У період з 1943 р. по 1963 р. розвиток 

сільськогосподарської освіти розглядався незалежними комісіями, а також 

час від часу публікувалися серії доповідей Міністерства освіти та 

Міністерства сільського господарства з певними пропозиціями, вказівками, 

рекомендаціями зацікавленим місцевим органам влади стосовно підготовки 

майбутніх аграріїв.  

Важливе місце серед передумов становлення британської системи 

сільськогосподарської освіти посідає Доповідь комітету Лаксмура про 

аграрну освіту (Luxmoore Committee report on Agricultural Education) 1943 р., 
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оскільки вона встановлювала міцний ієрархічний зв’язок трьох компонентів 

системи сільськогосподарської освіти, а саме: університетів, коледжів (таких 

як, наприклад, Королівський сільськогосподарський коледж і коледж Харпер 

Адамс), а також фермерських інститутів [123, 56]. 

Подальшій розбудові агарної освіти й відповідно професійної 

підготовки фахівців для галузі сприяв Закон Батлера про освіту (1944 р.) 

(Butler Education Act), який передавав післяшкільну освіту в підпорядкування 

місцевих органів влади, а також проголошував аграрну освіту частиною 

подальшої / післяшкільної освіти. Крім того, з метою розширення мережі 

дослідних станцій та фермерських інститутів були збільшені державні 

гранти. Більшість графств сформували підкомітети з післяшкільної освіти, 

окремі структури в яких мали опікуватись усіма справами стосовно 

професійної підготовки в галузі сільського господарства та садівництва. До 

складу аграрних комітетів входили представники організацій, пов’язаних з 

функціонуванням аграрної галузі: Національного об’єднання 

фермерів (National Farmers' Union / N.F.U.), Національної спілки 

сільськогосподарських робітників (National Union of Agricultural and Allied 

Workers / N.U.A.W.) тощо, а також представники системи подальшої освіти, 

директори фермерських інститутів регіону й т. ін.  

У 1946 р. Міністерство сільського господарства створило Національну 

консультаційну службу в галузі сільського господарства (National Agricultural 

Advisory Service / N.A.A.S.). Відділення N.A.A.S у графствах працювали 

спільно з виконавчими комітетами графств із сільського господарства та 

технічного розвитку (Agricultural Executive and Technical Development 

Committees). Таким чином разом вони дбали про аграрну освіту в регіонах у 

цілому, а не тільки про надання безкоштовних порад фермерам і садівникам, 

проведення демонстрацій та конференцій, консультацій місцевих виробників.  

Значний вплив на ґенезу британської аграрної освіти мали Доповіді 

Лавдея. Так, Перша доповідь Лавдея щодо вищої аграрної освіти в Англії та 

Уельсі (Loveday Committee Report I on Higher Agricultural Education in 



38 

 

England and Wales) (1947 р.) рекомендувала створити в інститутах 

спеціалізовані курси з тваринництва, рослинництва, птахівництва додатково 

до існуючого очного однорічного курсу із сільського господарства [247]. 

Разом з тим, цей документ визначав коледжі Харпер Адамс, 

Королівський сільськогосподарський коледж і коледж Сіл Хейн 

провайдерами надання дипломів про аграрну освіту після опанування 

дворічних курсів таким чином, щоб їхні програми не перекривали однорічні 

курси, що проводилися фермерськими інститутами або ступеневі програми, 

які надавались університетами [123, 57]. 

Друга доповідь Лавдея (Loveday Report II) (1949 р.) стверджувала, що, 

оскільки підготовку у фермерських інститутах проходять тільки 10 % 

новачків галузі, для того, щоб задовольнити потреби програми розширення 

виробничих потужностей, місцевим органам влади доцільно ввести заочну 

підготовку для всіх (або для якнайбільшої кількості) тих, хто не має змоги 

відвідувати інститутський курс.  

До того ж передбачалося запровадити короткі курси для операторів 

машинного обладнання, скотарів, вівчарів, свинарів, птахівників і т. ін. Мали 

бути організовані курси сільськогосподарського учнівства з подальшою 

видачею сертифікатів. Консультації та підготовка мали надаватися місцевим 

виробникам і організаціям, а саме: птахівникам, свинарям, бджолярам, 

садівникам тощо. У Доповіді пропонувалося призначити керуючого заочною 

освітою й збільшити кількість інструкторів. 

Провайдери аграрної освіти з метою популяризувати професійну 

підготовку фахівців для галузі влаштовували дні відкритих дверей, виставки, 

демонстрації у навчальних закладах, майстернях, лабораторіях, бібліотеках 

тощо [247]. 

Отже, до 1964 рр. серед політичної, економічної та академічної еліти 

поступово утверджується думка, що розвиток сільського господарства як 

галузі економіки можливий лише за умови залучення до аграрного сектора 

висококваліфікованих фахівців, а відтак комплексного підходу до підготовки 
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майбутніх аграріїв, тісної взаємодії сільськогосподарської теорії та практики, 

підвищення науково-методичного рівня викладання, розвитку дослідного 

напряму в діяльності закладів вищої освіти тощо.  

Отже, у параграфі нами визначено основні вектори досліджень щодо 

специфіки підготовки майбутніх аграріїв як у вітчизняній, так і в зарубіжній 

педагогічній науці; висвітлено витоки й з’ясовано передумови становлення 

системи професійної підготовки майбутніх аграріїв у цій країні з 

урахуванням суспільно-політичних та соціально-економічних 

закономірностей історичного розвитку країни в цілому й вищої професійної 

освіти зокрема.  

 

 

1.2. Розвиток  підготовки майбутніх аграріїв у Великій Британії 

 

 

Системний підхід як методологічна основа вивчення історичного 

розвитку вищої сільськогосподарської освіти Великої Британії дозволив 

виокремити два основних етапи ґенези професійної підготовки майбутніх 

аграріїв у цій країні, що обумовлюються об’єктивною історичною динамікою 

розвитку країни.  

Так, на нашу думку, доцільно виділити наступні етапи: 

- перший етап – етап офіційного визнання багаторівневої 

професійної підготовки майбутніх аграріїв у Великій Британії (1964 – 

1991 рр.);  

- другий етап – етап диверсифікації професійної підготовки 

майбутніх аграріїв з урахуванням вимог сучасної освіти (1992 – 2016 рр.)). 

Логіка виокремлення нами таких етапів полягає, по-перше, у 

врахуванні об’єктивних історичних чинників, що мали безпосередній вплив 

на становлення й розвиток системи підготовки майбутніх аграріїв у Великій 

Британії у певний історичний відрізок; по-друге, відображає вплив 
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нормативних документів та урядових і громадських ініціатив на різні аспекти 

освітнього поступу в цілому й професійної підготовки майбутніх аграріїв 

зокрема; по-третє, розкриває зміни мети, завдань, змісту, освітніх моделей 

підготовки майбутніх аграріїв у закладах вищої освіти  

На кожному етапі нами визначено здобутки й труднощі у сфері 

підготовки майбутніх аграріїв у Великій Британії. 

Перший етап – етап офіційного визнання багаторівневої професійної 

підготовки майбутніх аграріїв у Великій Британії (1964 – 1991 рр.). 

З’ясовано, що систему вищої освіти Великої Британії у цей час спрямовано 

на підготовку висококваліфікованих фахівців для різних галузей [66, 8]. Крім 

того, в зазначений період у країні утверджується бінарна система вищої 

освіти [200]. Її специфічною ознакою є наявність університетського та 

неуніверситетського секторів, які забезпечують професійну підготовку 

кадрів, у тому числі й аграріїв. Зауважимо, що розвиток професійної 

підготовки фахівців для сільськогосподарської галузі обумовлювався 

автоматизацією та технологізацією аграрного виробництва. Отже, зростав 

попит на освічених та кваліфікованих фахівців.  

Так, «Закон про виробниче навчання» (Industrial Training Act) (1964 р.) 

урегульовував перелік професій та відповідні їм рівні професійної 

підготовки, запроваджував у подальшому створення Ради з підготовки 

сільськогосподарських кадрів, що опікувалася проблемами якісної 

підготовки фахівців для галузі. Наступні законодавчі ініціативи (зокрема, 

Доповідь Г. Пілкінготона (1966 р.), «Закон про освіту» та його редакції (1980 

р., 1981 р., 1986 р.), Урядова законодавча пропозиція: «Вища освіта: 

приймаючи виклик» (1987 р.), «Закон про працевлаштування» (1989 р.) тощо) 

були спрямовані на перетворення аграрної освіти на більш доступний 

інструмент модернізації сільського господарства для збільшення 

продуктивності аграрного виробництва. Вони стимулювали доступ 

британської молоді та дорослого населення до вищої освіти, а відтак, 

сприяли збільшенню кількості студентів, які здобували вищу професійну 
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підготовку в галузі сільського господарства; спонукали розбудову 

прогресивної системи різнорівневої аграрної освіти.  

Мета професійної підготовки майбутніх аграріїв на даному етапі 

вбачалася в забезпеченні кадрами виробництва індустріального типу в 

умовах конкуренції за світові ринки торгівлі й збуту з урахуванням нових 

технологій у галузі рослинництва й тваринництва, механізації, аналізу 

виробничих операцій та покращення бізнесових і маркетингових методів 

тощо ( відповідно до поглядів Р. Белла, Т. Харріса). 

Основними завданнями професійної підготовки майбутніх аграріїв 

були такі, як: здобуття студентами знань із загальної сільськогосподарської 

освіти й спеціалізація в певному виді сільськогосподарської діяльності, 

наприклад, рослинництві, садівництві, молочному тваринництві, 

сільськогосподарському управлінні тощо; опанування знань і умінь, щоб 

керувати складною й дороговартісною технікою, управляти роботою як 

малих сімейних ферм, так і різних відділів на великих фермах чи 

агропідприємствах [247]. 

Безперечно, скоординована робота різних гілок влади сприяла 

розбудові системи підготовки фахівців для агропромислового комплексу 

країни. Історіографічний аналіз засвідчує, що до 1965 р. кількість студентів-

аграріїв, які відвідували університети й коледжі, подвоїлася порівняно з 

довоєнними цифрами. Крім того, існувало 37 фермерських інститутів, де 

2900 студентів навчалися стаціонарно, а 8000 студентів (різного віку) 

навчались у режимі неповного дня.  

Цікаво відзначити, що, хоча кількість новачків у галузі зменшилася, 

проте спостерігалося постійне зростання чисельності тих, хто отримував як 

очну, так і заочну аграрну освіту. На фермах продуктивність також зростала, 

перевищивши середній показник у промисловості вдвічі. Фермери платили 

гідну заробітну платню кваліфікованим та гарно підготовленим робітникам, а 

нова структура нарахування заробітної плати, заснованої на фахових 
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екзаменах, запроваджених Радою з підготовки сільськогосподарських кадрів, 

була додатковим стимулом для навчання кваліфікованих робітників [247]. 

Доповідь Г. Пілкінгтона 1966 р. (Pilkington Report) або Доповідь 

Консультаційного комітету з питань освіти в галузі сільського господарства й 

садівництва, опублікована Департаментом освіти, стосувалася 

позауніверситетських часткових і повних курсів із сільського господарства, 

садівництва, агротехніки, молочного господарства, управління майном, 

птахівництва тощо.  

Документ наголошував на необхідності прогресивної системи аграрної 

освіти, яка б супроводжувалася практичною (виробничою) підготовкою, 

інтегрованою з теоретичним навчанням. Передбачалося, що нові курси 

потребують дворічного, або навіть довшого відвідування освітнього закладу 

на базі «сендвіч-системи»: перший рік – практичне фермерство, другий рік – 

навчальний заклад, третій рік – практика на дослідній фермі, четвертий і 

фінальний рік – навчальний заклад. З огляду на велику кількість органів / 

колегій / установ, які проводили екзамени, такі як N.D.A., N.D.D., N.D.P., 

N.D. Agr.E., B.D.F.D. тощо, консультаційний комітет вирішив, що необхідна 

узгодженість і одностайність у присудженні документів про аграрну освіту. 

Автори доповіді обстоювали думку про те, що курси з підготовки майбутніх 

аграріїв мають відповідати потребам галузі, а викладацький склад може 

незалежно розробляти власні програми й навчальні плани з екзаменами, що 

будуть оцінюватись як у середині навчального закладу, так і за його межами, 

подібно до процедури видачі національного сертифікату із сільського 

господарства, запровадженого в 1957 р.  

Документ також рекомендував наступний формат очного навчання, 

який перевищував рівень існуючого однорічного курсу на отримання 

національного сертифікату із сільського господарства: курс для одержання 

звичайного національного диплому (Ordinary National Diploma), курс для 

одержання вищого національного диплому (Higher National Diploma), курси з 

одержанням ступеня (Degree courses), післядипломні (Post Diploma) курси 
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залежно від рівня успішності та результатів екзаменів. Таким чином 

офіційною владою визнавалася доцільність багаторівневої професійної 

підготовки, яка надавалася установами різного типу (коледжами подальшої 

освіти, фермерськими інститутами, коледжами вищої освіти, факультетами 

університетів) й підтверджувалася відповідними посвідченнями. 

Був також установлений центральний орган, який називався Рада з 

сільськогосподарських екзаменів, метою якого було надавати поради щодо 

раціоналізації професійних іспитів для фахівців галузі. За даними статистики, 

наприклад, відомо, що до 1975 р. приблизно половина тих, хто працював 

повний день у сфері сільського господарства, отримала ту чи іншу форму 

аграрної освіти або підготовки [247]. 

Загалом підготовка фахівців для аграрної галузі здійснювалась як у 

традиційних закладах (коледжі Харпер Адамс, Сіл Хейн, Королівському 

сільськогосподарському коледжі, коледжах Ноттінгему, Редінгу тощо), так і 

новостворених, розширених чи переформатованих закладах. У цілому можна 

говорити про наступні напрями в організації багаторівневої підготовки 

майбутніх аграріїв у період 1964 – 1991 рр. у Великій Британії. 

По-перше, заснування фермерських інститутів як закладів задоволення 

регіональної потреби в аграрних кадрах, з подальшим перетворенням їх на 

коледжі. Цей факт ілюструють, наприклад, такі дані: перетворення 

Фермерського інституту Бруксбі Хол в Лейсестерширі (Brooksby Hall Farm 

Institute, Leicestershire) на Коледж Бруксбі Мелтон (Brooksby Melton 

College)), Біктонського фермерського інституту в Девонширі (Bicton Farm 

Institute, Devonshire) на Біктонський аграрний коледж (Bicton Agricultural 

College)) у 1967 р.  

До цього списку додамо реорганізацію Ворвікширського інституту 

сільського господарства (Warwickshire Institute of Agriculture) у 

Ворвікширський коледж (Warwickshire College)), Кестевенського 

фермерського інституту в Лінкольнширі (Kesteven Farm Institute, 

Lincolnshire) в Кестевенський сільськогосподарський коледж (Kesteven 
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Agricultural College) у 1965 р. (з 2001 р. – Школа сільського господарства при 

університеті Лінкольна (Lincolnshire School of Agriculture, of the University of 

Lincoln)), Уілтширського фермерського інституту (Wiltshire Farm Institute) в 

Сільськогосподарський коледж Лакхема (Lackham College of Agriculture) у 

1966 р. (з 2000 р. – частина Уілтширського коледжу (Wiltshire College)) тощо. 

По-друге, реорганізація наявних або заснування нових коледжів. Наприклад, 

у 1975 р. Національний сільськогосподарський інженерний коледж (National 

College of Agricultural Engineering) став частиною Кренфілдського 

технологічного інституту (Cranfield Institute of Technology). 

До того ж у 1967 р. було засновано Еніскіленський 

сільськогосподарський коледж (Enniskillen Agricultural College), у 1973 р. 

засновано Коледж Оутрідж у західному Лотіані (Oatridge College, 

Ecclesmachan, West Lothian) тощо [123].  

Теоретико-педагогічними засадами підготовки майбутніх фахівців, у 

тому числі й аграріїв, виступали авторські концепції про студентські підходи 

до навчання (approaches to learning) (Дж. Біггс, Ф. Мартон, П. Рамсден) або 

стилі навчання (learning styles) (Д. Вулф, Д. Колб, А. Мамфорд, Дж. Паск; 

П. Хані).  

Обґрунтовуючи теорію про глибокий (deep) або поверхневий (surface) 

підходи Ф. Мартон акцентував увагу на тому, що саме підходи студентів до 

завдання (їх наміри) визначають ступінь зайнятості студентів певною 

дисципліною і впливають на якість результатів навчання [183]. Стратегічний 

підхід або підхід досягнень (strategic or achieving)  (Дж. Біггс [112], 

П. Рамсден [214]) орієнтував студентів і викладачів на організацію 

навчального процесу заради отримання високих екзаменаційних балів.  

Відповідно до концепції Дж. Паска при серіалістичному (serialistic) 

стилі навчання студент надавав перевагу покроковому опрацюванню 

матеріалу вузької спрямованості, а при холістичному (holistic) – вважав за 

краще охопити матеріал у вигляді «великої картини» й працювати з 

ілюстраціями й аналогіями [202]. Визначивши як основні навчальні стилі 



45 

 

активіста (activist), прагматика (pragmatist), рефлектора (reflector) й теоретика 

(theorist), дослідники П. Хані й А. Мамфорд зауважили, що індивідуальний 

навчальний стиль, якому віддає перевагу особа, може включати елементи 

двох або більше з них [160]. Науковці  Д. Колб і Д. Вулф рекомендували 

студентам розвивати різні стилі навчання (конвергентний (convergent), 

дивергентний (divergent), асиміляційний (assimilation) та акомодативний 

(accomodative)), підкреслюючи переваги того або іншого режимів навчання 

для розвитку певних здібностей особи [146, 18].  

Встановлено, що спільною рисою авторських концепцій була теза про 

те, що підходи або стилі навчання студентів обумовлюють ступінь їхньої 

зацікавленості предметом, активність при розв’язанні завдань тощо й 

детермінують якість результатів підготовки. Різниця між підходами до 

навчання й стилями полягала в тому, що перші розглядалися як явища 

змінювані, а другі, як правило, вважалися частиною особистісних 

характеристик, а отже більш сталими.  

Зазначимо, що у змісті професійної підготовки фахівців провідною 

освітньою моделлю вважалася парадигма викладання (teaching paradigm), за 

якої акцент робився на домінуючій ролі викладача в освітньому процесі. 

Навчальні заклади описували свої цілі й функції як «охоронці» й «зберігачі» 

знань, створюючи уявлення про знання як про товар чи продукт (commodity), 

який може зберігатися або накопичуватися й розподілятись або передаватися 

(зазвичай лектором) реципієнту (студенту) [168, 2]. Передача знань 

відбувалася на лекціях і практичних заняттях, а перевірка знань – на іспитах, 

що звужувало діапазон діяльності студента до того, як передати зміст лекцій 

під час тестів або екзаменів. При такій системі сферою інтересів студентів 

були гарні оцінки, а не освіта. Проте, зазначимо, що наприкінці етапу акцент 

у професійній підготовці майбутніх аграріїв поступово змістився з процесу 

викладання на процес навчання і посилився в наступні роки.  

Професійна підготовка кадрів для сільського господарства була 

прагматично-орієнтована. З цією метою більшість освітніх установ мала в 
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своєму розпорядженні ферми, поля, сади, лабораторії, майстерні для 

підкріплення теоретичного навчання практичними уміннями.  

Основним критерієм, за яким оцінювалась ефективність змісту 

професійної підготовки фахівця-аграрія визнавалася його здатність робити 

внесок у збільшення продуктивності сільськогосподарського виробництва. У 

процесі підготовки акцент робився на оволодіння майбутніми аграріями 

технічними досягненнями й науковими знаннями. Особистісному розвиткові 

студентів увага не приділялась [168; 124].  

На початку досліджуваного етапу професійна підготовка майбутніх 

аграріїв спиралася на переконання про те, що педагоги 

сільськогосподарських навчальних закладів, як природознавці, так і 

суспільствознавці, в першу чергу мають закладати фундамент знань з 

окремих дисциплін, наприклад, з хімії, фізики, економіки, біології. У той же 

час, вивченню комплексності й багатоаспектності сільського господарства 

приділялося недостатньо уваги. Такий підхід суперечив уявленню про знання 

як соціальний продукт, що не може бути ізольованим від процесу, який його 

генерує [168, 4]. Поступове поширення К. Спеддінгом теорії систем на галузь 

аграрного виробництва сприяло зміні поглядів на підготовку кадрів для 

галузі: актуалізувалася доцільність вивчення біології вирощування тварин і 

рослин у взаємозв’язку із сільськогосподарськими виробничими системами, 

частиною яких вони є, а також із економічними, соціальними та політичними 

системами, в яких функціонує саме сільське господарство [186, 5].  

Отже, встановлено, що на дослідженому етапі відбулося офіційне 

визнання британською спільнотою доцільності багаторівневої професійної 

підготовки майбутніх аграріїв. Зауважимо, що теоретичні ідеї й практичні 

здобутки педагогів та вчених цього періоду знайшли подальше впровадження 

при підготовці майбутніх аграріїв у закладах вищої освіти на наступному 

етапі. Несприятливо на підготовку майбутніх аграріїв впливала такі чинники, 

як: надмірна орієнтація навчального процесу на прагматичні, 

короткострокових потреб галузі, недостатня увага до ролі аграрної освіти в 
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запобіганні екологічних проблем, менша престижність аграрних ступенів 

порівняно з іншими напрямами професійної підготовки. 

Другий етап – етап диверсифікації професійної підготовки майбутніх 

аграріїв з урахуванням вимог сучасної освіти (1992 – 2016 рр.). 

Проведений аналіз дозволив з’ясувати, що у 90-і роки ХХ ст. виникли 

суперечності, зумовлені соціально-економічними, політичними й 

соціокультурними процесами всередині країни й у світовому масштабі, в 

тому числі й науково-технічним прогресом, які стимулювали теоретичну 

думку й законодавчу діяльність, і викликали до життя низку урядових та 

напівофіційних документів, що розглядають розвиток освіти у світлі вимог 

кінця XX століття [159].  

У цей період уряд Великої Британії створив міцну законодавчу базу 

вищої освіти, що відображено в таких документах, як: «Закон про повну 

загальну, спеціальну середню та вищу освіту» (1992), «Ера освіти» (1998), 

«Болонська декларація» (1999) тощо [66, 9 – 10]. 

Зауважимо, що «Закон про подальшу та вищу освіту» 1992 р. скасував 

бінарну модель вищої освіти та її поділ на університетський і 

неуніверситетський сектори, запровадивши унітарну модель. Це, в свою 

чергу, підвищило вагу професійної підготовки майбутніх аграріїв у вищих 

навчальних закладах, оскільки урівноважувало дипломи вищих професійних 

навчальних закладів із документами класичних університетів. Так, галузеві 

заклади: Королівський сільськогосподарський коледж і коледж Харпер 

Адамс – отримали статус університетів.  

Узагалі, реформи вищої освіти цього періоду у Великій Британії 

торкнулися «всіх основних сфер університетської освіти: її масштабів, 

функцій, формування студентського контингенту, змісту навчальної 

підготовки фахівців, форм і методів навчання, організації навчально-

виховного процесу, проведення наукових досліджень, підвищення 

кваліфікації випускників» [77, 11]. З іншого боку, що не менш важливо, 

британські університети, на думку експертів у галузі вищої освіти (Д. Бок, 
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Д. Крикшанк, Д. Корригон, Д. Сканнел, Б. Сміт), загалом продовжили 

виконувати традиційні функції: навчання студентів, проведення наукових 

досліджень і обслуговування суспільства [77, 12]. Функція аграрної освіти 

відповідно полягає в тому, що сучасні університети повинні задовольняти 

потреби в поширенні сільськогосподарської освіти серед населення. 

Аналіз таких документів, як: «Закон про вищу освіту» (2004 р.), «Закон 

про вищу освіту» (2006 р.) показує, що трансформації британської освітньої 

системи відбуваються відповідно до певної державної ідеології, а саме: 

«обмеження функцій держави в галузі освіти; поширення на галузь освіти 

ринкових механізмів конкуренції; поширення на галузь освіти теорій 

соціального вибору; методологічний індивідуалізм (людина як вільний, 

раціональний, автономний, самозацікавлений індивід); розвиток «нового 

менеджеризму», тобто поширення принципів та механізмів менеджменту, 

характерного для сфери приватного бізнесу, на соціальну сферу, зокрема, на 

галузь освіти; роздержавлення освітньої галузі, приватизація освітніх послуг; 

децентралізація управління освітньою системою» [77, 18].  

Цей етап в історії аграрної освіти Великої Британії пов’язаний із більш 

активним прагненням країн Європейського союзу (ЄС) до створення єдиного 

освітнього простору й відповідним бажанням Великої Британії долучитися до 

нього в якнайширшому контексті. У зв’язку з цим розробляються моделі 

мобільної й неперервної вищої освіти («Болонський процес у вищій освіті: 

сумісність рамок кваліфікацій вищої освіти в Англії, Уельсі та Північній 

Ірландії з Рамкою кваліфікацій вищої освіти Європейського 

союзу» (2011 р.)). 

Як зазначає британська дослідниця К. де Сілва, різноманітні доповіді й 

документи, що з’являються останнім часом, будуть впливати на 

сільськогосподарську освіту, підготовку аграріїв і наукові дослідження в 

майбутньому [123, 80]. Зокрема, такі напрацювання як: «Перегляд 

забезпечення дисциплін сільськогосподарського циклу» (2007 р.) (Review of 

provision for land-based subjects (2007)) [217], «Оцінка умінь в сфері 



49 

 

навколишнього середовища та галузей, пов’язаних із землею, в Об’єднаному 

королівстві. Оновлення. Весна 2014» (The UK Land-based and Environmental 

Sector Skills Assessment: Update Spring 2014) (LANTRA) [237]; «До нового 

професіоналізму: стратегія умінь для сільського господарства та садівництва 

(Towards a New Professionalism The Skills strategy for agriculture and 

horticulture) (Agri Skills Forum) [249], – містять відповідні рекомендації щодо 

вдосконалення підготовки майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах 

на засадах партнерства, розширення доступу до дослідницької й 

лабораторної бази, посилення кооперації між освітніми закладами тощо.  

Такі документи, як: «Продукти харчування 2030» (Food 2030 (DEFRA, 

2010); «Майбутнє продовольства й фермерства: виклики та вибори заради 

глобального сталого розвитку» (The Future of Food and Farming: challenges 

and choices for global sustainability (Government Office for Science, 2011) [233] 

та інші [105; 144; 158; 162; 217; 233; 237; Ошибка! Источник ссылки не 

найден.251; 252], – засвідчують розуміння британським суспільством 

необхідності заохочувати й стимулювати агропромисловий комплекс і вищу 

професійну підготовку майбутніх аграріїв як беззаперечні чинники харчової 

безпеки та сталого розвитку країни.  

В умовах розгалуження сільського господарства актуалізується  

диверсифікація напрямів підготовки майбутніх аграріїв. Цей аспект 

реалізується, зокрема, через розробку стандартів професійного навчання і 

критеріїв підготовки студентів у «Вихідних положеннях (бенчмарку) 

академічних стандартів щодо сільського господарства, садівництва, 

лісівництва, наук про продовольство й харчування, наук про 

споживача» [229]. 

Зазначимо, що підготовка майбутніх аграріїв у досліджений проміжок 

часу, як і в попередні роки, детермінується теоретико-методологічним 

контекстом вищої освіти Великої Британії в цілому. Ідеї про глобальний 

вплив людини на біосферу (М. Вакернагель, В. Різ) та важливість останньої у  

забезпеченні людських потреб (Р. Констанца, Р. Д’агре, Р. де Грут, С. Фарбер 
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та ін.) акцентують увагу на значенні людської відповідальності за довкілля. 

Р. Бауден характеризує це як зміну парадигми аграрної освіти. Науковець 

припускає, що «ситуацію можна окреслити в редукціоністсько-холістичному 

й позитивістсько-конструктивістському аспектах, зазначаючи, що домінуюча 

модель взаємодії людини й довкілля має здебільшого позитивістську 

позицію» [186, 9]. 

Враховуючи розповсюдження екологічних тенденцій у суспільстві 

порівняно з попереднім етапом, на аграрну освіту значний вплив має 

ідеологія «сталої інтенсифікації» («sustainable intensification»), що описується 

як процес, при якому продуктивність аграрного виробництва зростає без 

шкідливих наслідків для навколишнього середовища і без збільшення 

кількості оброблюваних земель. На цьому етапі теоретично обґрунтовується 

концепція підготовки аграріїв до роботи в умовах «сталого сільського 

господарства» («sustainable agriculture»), тобто в соціально прийнятих 

системах виробництва сільськогосподарських культур і розведення свійських 

тварин, які підтримуються в стабільній та продуктивній рівновазі з довкіллям 

з метою мінімізувати екологічні та фінансові ризики й не обмежувати вибір 

майбутньої сільськогосподарської практики [133].  

Провідними засадами підготовки майбутніх аграріїв виступають 

раніше сформульовані концепції про навчання (Дж. Біггс, Д. Вулф, Д. Колб, 

А. Мамфорд, Ф. Мартон, Дж. Паск, П. Рамсден, П. Хані), які збагачуються 

новими ідеями і доповнюються сучасними теоріями інших науковців. 

Концепція експериментального навчання (experiential earning) (Д. Колб), 

заснована на уявленні про те, що розуміння речей не є сталим чи незмінним, і 

досвід може сприяти його формуванню й переосмисленню [173], 

розширюється ідеями про рефлективну практику (reflective practice) (Д. Шен, 

С. Брукфілд), що наголошують на доцільності свідомого опрацювання й 

аналізу студентом наявного досвіду. Важливість зворотнього зв’язку зі 

студентами при оцінюванні їх навчальних досягнень обґрунтовується 

теорією про навчання, засноване на оцінюванні (assessment-based learning) 
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(Г. Гібс, К. Сімпсон [148; 149]). Авторська концепція про «кола на ставку» 

(«ripples on a pond») Ф. Рейса визначає п’ять факторів успішного навчання, 

що взаємодіють один з одним як кола на воді: бажання вчитися, потреба 

вчитися, навчання через дію, навчання через осмислення інформації і 

навчання через зворотній зв'язок [213]. Професійна підготовка майбутніх 

аграріїв переймає концепцію конструктивного вирівнювання (constructive 

alignment) (Дж. Бігз, К. Танг) [113], яка подається як інтегрована система, де 

конструктивний аспект стосується того, що студенти формують уявлення й 

значення через свою навчальну діяльність, а вирівнювання звертається до 

діяльності, яку виконує викладач для досягнення бажаних навчальних 

результатів [146, 136]. Теорія конструктивного вирівнювання обґрунтовує 

доцільність узгодженості при розробці навчального плану таких 

компонентів, як-от: результати навчання, методи викладання й 

оцінювання [113], що знайшло втілення при укладанні «Вихідних положень 

(бенчмарка) академічних стандартів щодо сільського господарства, 

садівництва, лісівництва, наук про продовольство й харчування, наук про 

споживача». 

Загалом, теоретичні концепції сучасних авторів наголошують на тому, 

що навчання у процесі діяльності, різноманітні способи взаємодії студента й 

викладача, активна позиція студента в навчальному процесі сприяють 

ефективності професійної підготовки майбутнього фахівця. 

На даному етапі порівняно з попереднім періодом мета вищої 

професійної аграрної підготовки значно розширюється й не обмежується 

суто виробничими потребами галузі. Вона розуміється як досягнення 

розвитку всіх ресурсів, у тому числі й людських, у різноманітних сферах 

сільського господарства [158; 188; 221; 280]. Збільшується й діапазон 

завдань, а саме: оволодіння значним комплексом знань, умінь і здібностей у 

сфері сільського господарства; розширення зв’язку між галуззю сільського 

господарства та іншими видами підприємницької діяльності; розвиток 

здатності скористатися досягненнями в науці та технологіях при вирішенні 
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проблем екологічної безпеки, сталого розвитку, ощадливого користування 

природними сільськогосподарськими ресурсами тощо; інтелектуальний і 

моральний розвиток особистості [106; 140; 229]. Як одне з актуальних і 

нагальних завдань професійної підготовки фахівців для 

сільськогосподарської галузі постає розвиток у студентів-аграріїв екологічної 

свідомості й етичного мислення [185; 186]. 

Наразі в професійній підготовці майбутніх аграріїв у закладах вищої 

освіти Великої Британії провідною освітньою моделлю на противагу раніше 

домінуючій парадигмі викладання (teaching paradigm) є парадигма учіння 

(learning paradigm), елементи якої фрагментарно були започатковані ще на 

попередньому етапі. Вона характеризується відходом від пасивного 

засвоєння студентом навчального матеріалу до активного застосування ним 

ідей для розв’язання проблем. Зазначений підхід реалізується за трьома 

основними напрямами. По-перше, через надання студентам-аграріям більшої 

навчальної автономії, що сприяє посиленню їхньої відповідальності, 

розвитку умінь лідерства, інноваційності, креативності внаслідок розробки 

гнучких навчальних програм, орієнтованих на процес учіння, а не 

викладання. По-друге, посилення наголосу на застосуванні концепцій або 

знань до розв’язання реальних проблемних ситуацій галузевого, 

дослідницького, екологічного чи організаційного характеру на засадах 

співробітництва з метою вироблення спільних рішень. Тобто йдеться про 

створення проблемно-детермінованої навчальної системи, де сутність 

проблеми й потреби студента обумовлюють зміст підготовки [168, 8 – 9]. 

Одним із критеріїв ефективності професійної підготовки фахівця-аграрія 

(крім здатності до збільшення продуктивності й модернізації виробництва, як 

у попередні роки) виступає здатність до самостійного навчання, 

особистісного й професійного розвитку. Навчання розглядається як 

неперервний процес упродовж життя.  

Значне збільшення напрямів сучасного аграрного виробництва у 

Великій Британії обумовлює диверсифікацію бакалаврських програм, які 
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охоплюють виробничий і переробний сектори, сферу доставки, продажів, 

харчування тощо. У цілому, на етапі, що розглядається, професійна 

підготовка майбутніх аграріїв спрямована на забезпечення фахівцями 

високотехнологічного й розгалуженого агропромислового комплексу в 

умовах постіндустріального суспільства. Вона поєднує практичний 

виробничий і науково-дослідницький компоненти, акцентує увагу на таких 

факторах як сталий розвиток, екологічна й харчова безпека, моральна 

відповідальність фахівця-аграрія за належне користування 

сільськогосподарськими ресурсами й наслідки виробничої діяльності.  

Серед викликів сучасного періоду, що постають перед професійною 

підготовкою майбутніх аграріїв, є надшвидкі інформаційно-технологічні 

зміни в аграрній галузі, зростання впливу сільськогосподарської діяльності 

на навколишнє середовище, доцільність виховання у майбутніх фахівців 

морально-етичної відповідальності за наслідки власної діяльності, 

невизначеність взаємин Великої Британії з Євросоюзом з огляду на дії 

британського уряду щодо виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу 

(Брекзит). 

Отже, ми з’ясували, що протягом тривалого періоду у Великій Британії 

відбувалося створення структурованого середовища для науково-практичної 

діяльності в сфері аграрної освіти з метою підготовки фахівців для галузі. 

Зауважимо, що сучасна професійна підготовка фахівців-аграріїв набагато 

більше, ніж будь-коли раніше, зосереджується на принципі узгодженості й 

об’єднання практичного виробничого компоненту й наукового 

дослідницького, що відображає взаємозалежність і взаємообумовленість 

сучасної високо технологічної й диверсифікованої галузі, аграрної освіти й 

науки. Розвиток професійної підготовки майбутніх аграріїв узагальнено нами 

в таблиці (Додаток В.) 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх аграріїв у вищих 

навчальних закладах Великої Британії довів, що це питання досліджувалося 

вітчизняними та іноземними науковцями, проте деякі аспекти вивчені не 

достатньо.  

2. Детальний історико-педагогічний аналіз генези аграрної освіти й 

професійної підготовки майбутніх аграріїв у широких хронологічних межах 

доводить, що їх становлення відбувалося під впливом історичних, суспільно-

політичних і соціально-економічних перетворень у Великій Британії, 

пріоритетів політики в сфері економіки й освіти, що знайшли втілення у 

відповідних нормативно-правових документах.  

3. Передумовами становлення системи підготовки майбутніх аграріїв у 

Великій Британії визначено: необхідність подолання застарілих уявлень про 

недоіцільність спеціальної аграрної освіти; розвиток науки і техніки; слабкий 

зв’язок класичних британських університетів (Оксфорду й Кембриджу) з 

інтересами бізнесу, виробництва, сільського господарства; відкриття  

галузевих закладів, зокрема, Королівського сільськогосподарського коледжу 

в Сайренсестері (1845 р.), у Бангорі (1888 р.), Редінгу (1894 р.), коледжу 

Харпер Адамс (1901 р.), Сіл Хейн (1919 р.), у Ашбриджі (1928 р.), 

Даремі (1938 р.), Кардіфі (1945 р.), Отлі (1960 р.) тощо.  

4. Критеріями виокремлення етапів розвитку професійної підготовки 

майбутніх аграріїв у Великій Британії стало прийняття принципово важливих 

нормативно-правових документів щодо професійної освіти й вищої освіти 

загалом, а також вищої аграрної освіти зокрема, й трансформації, які 

торкнулися мети, завдань, змісту, освітніх моделей підготовки майбутніх 

аграріїв у закладах вищої освіти. Таким чином ми виділили два етапи. 

З’ясовано, що на першому етапі (1964 – 1991 рр.) відбулося офіційне 

визнання багаторівневої професійної підготовки майбутніх аграріїв у Великій 
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Британії: запроваджувалися курси для одержання звичайного національного 

диплому; для одержання вищого національного диплому; з одержанням 

бакалаврського ступеня. Професійна підготовка майбутніх фахівців  

обумовлювалася автоматизацією аграрного виробництва, була прагматично-

орієнтованою, забезпечувала кадрами виробництво індустріального типу і 

розглядалася як доступний інструмент модернізації сільського господарства 

для збільшення продуктивності виробництва. Особистісному розвитку 

студентів приділялося недостатньо уваги. 

Встановлено, другий етап (1992 – 2016 рр.) характеризується  

диверсифікацією професійної підготовки майбутніх фахівців. Вона охоплює 

усі сфери високотехнологічного сільського господарства й розглядається в 

тісному зв’язку з науковою роботою щодо сталого розвитку, екологічної  й 

харчової безпеки, забезпечення потреб у продовольстві тощо. Здатність до 

самостійного навчання, особистісного й професійного розвитку 

визначаються як одні з критеріїв ефективності професійної підготовки 

майбутніх аграріїв. 

Основні положення з розділу 1 знайшли відображення у таких 

публікаціях автора: [42; 41; 49]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

 

 

2.1. Сучасні теоретичні питання підготовки майбутніх аграріїв у 

вищих навчальних закладах Великої Британії 

 

 

Розвиток сучасного суспільства й новітніх технологій сприяє 

зростанню економіки й покращенню життя. Цілком зрозуміло, що 

досягнення в галузі сільського господарства займають у цьому поступі 

вагоме місце. Не викликає сумніву й той факт, що на цей сектор в останні 

десятиріччя суттєво впливають інші галузі, суспільні й політичні зміни, й, 

безумовно, професійна освіта.  

Перш, ніж перейти до вивчення особливостей професійної підготовки 

майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах Великої Британії, вважаємо 

доречним розглянути основні термінологічні одиниці. 

В англомовному педагогічному середовищі паралельно функціонують 

різні терміни, які використовуються з метою визначення професійної освіти й 

підготовки фахівців, як у сфері професійно-технічної, так і вищої освіти 

взагалі й аграрної зокрема, а саме: training (підготовка), vocational education 

(професійне навчання / професійно-технічна освіта), vocational education and 

training (VET) (професійне навчання й підготовка), professional education 

(професійна освіта) [163; 164; 234]. 

Підготовка (training) розуміється, по-перше, як планована й 

систематична послідовність керованих інструкцій, розроблена, щоб 

передавати уміння, знання, інформацію. Вона часто протиставляється освіті й 

використовується по відношенню до професійно-технічного навчання. Крім 

того, термін «підготовка» зазвичай стосується формування поведінки й 
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звичок осіб, які навчаються. По-друге, підготовка розглядається як 

«запланована й систематична програма, що має на меті модифікацію або 

розвиток знань та умінь через досвід учіння» [163, 673]. 

Професійне навчання (vocational education) – це розвиток і покращення 

людських здібностей, необхідних для роботи й працездатності, які в 

більшості випадків розуміються як один з аспектів чи підмножин освіти в 

широкому сенсі. Інколи проводиться суттєва різниця між професійним 

навчанням з прикладною та інструментальною орієнтацією та гуманітарним 

(liberal education) навчанням з винятковою зосередженістю на прагненні 

знань заради самих знань (з чистих неіструментальних / неприкладних 

причин), хоча в цілому професійні цілі лежать у площині функціонування 

освіти через потенційний вплив робочої діяльності на розвиток особистості й 

комплексний та інтелектуально-спонукальний характер професійних умінь 

вищого рівня. Більш вузько професійне навчання є формою освіти, що 

забезпечує підготовку для певного роду діяльності, зокрема, в сільському 

господарстві, торгівлі чи промисловості [234, 375 – 376]. 

П. Джарвіс подає підготовку (training), професійне навчання (vocational 

education) й професійну освіту (professional education) як синонімічний ряд не 

тотожних, але споріднених термінів, проте з певними відмінностями. З 

одного боку, професійне навчання (vocational education) – це навчання, 

орієнтоване на роботу й працевлаштування, зазвичай форма первинної 

підготовки до роботи [163, 704], з іншого, у науковця є комплексний термін 

«професійне навчання й підготовка» (vocational education and training / VET), 

який спочатку використовувався для комптентісно-орієнтованої освіти, щоб 

розширити перспективи фахової підготовки [163, 673]. Професійна освіта 

(professional education) в цьому понятійному ряді – це професійне навчання 

(vocational education) для більш статусних професій та видів 

діяльності [163, 526]. 

«Енциклопедія освіти» розглядає термін «професійна 

освіта» (professional education) як комплекс, що об’єднує різні концепції, 
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кожна з яких заслуговує окремого визначення з метою кращого розуміння 

поняття в цілому. По-перше, освіта (education) визначається як 

систематичний процес, що прагне змінити знання й уміння, залучаючи осіб, 

які навчаються, до взаємодії з викладачами або іншими джерелами знань, 

використовуючи певні стратегії, щоб досягти впливів на видозмінені знання 

й уміння особи, яка навчається. По-друге, термін 

«професійний» (professional) у цьому контексті відноситься до видів 

діяльності, що ґрунтуються на великому комплексному обсязі знань, які 

зазвичай здобуваються у професійних навчальних закладах [141, 483]. 

Насправді, баланс між чистою академічною та професійною освітою 

залишається предметом дискусій [163; 164; 234]. 

На думку представників науково-педагогічної спільноти Великої 

Британії, як відзначає вітчизняна дослідниця Н. Журавська [20, 202 – 203], 

сучасна вища освіта покликана виконувати ряд важливих завдань, а саме:  

– здійснювати підготовку висококваліфікованих випускників і 

відповідальних громадян, здатних задовольняти потреби в усіх сферах 

людської діяльності, забезпечуючи доступ до отримання відповідних 

кваліфікацій шляхом упровадження навчальних курсів і програм, що 

постійно адаптуються до наявних і майбутніх потреб суспільства (Д. Уоррен-

Пайпер [135]); 

– забезпечувати безперервну освіту, пропонуючи студентам 

оптимальний діапазон її вибору й поєднання з можливістю саморозвитку й 

соціальної мобільності особи, виховуючи її на засадах громадянськості й 

активної участі в житті суспільства, дотримуючись прав людини, сталого 

розвитку, демократії, миру, справедливості (Н. Дж. Інтвістл [182]; 

– надавати суспільству необхідні знання з метою допомоги в 

царині культурного, соціального й економічного розвитку через заохочення й 

стимулювання природничо-наукових й технологічних розробок та 

досліджень у галузі соціальних і гуманітарних наук і творчої діяльності у 

мистецькій сфері (Д. Л. Петерс [135]);  
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– захищати й зміцнювати суспільні цінності з метою формування 

громадянськості особи, розширюючи таким чином перспективи 

гуманізму (Л. А. Макманавей [182]) [20]. 

Отже, в нашій роботі ми вважаємо доцільним підходити до розгляду 

професійної підготовки, навчання й професійної освіти з позиції 

комплексності й багатогранності цих понять і розглядати їх як послідовну, 

заплановану діяльність, що спрямована на цілісний, багатоаспектний та 

інтелектуально-спонукальний розвиток особистості та її умінь для занять 

різними видами діяльності, які ґрунтуються на великому комплексному 

обсязі знань у певній галузі, з орієнтацією на роботу й працевлаштування.  

Дослідник міжнародної аграрної освіти М. Малдер акцентує увагу на 

взаємозв’язку, взаємопроникненні й взаємовпливові професійної освіти й 

галузі сільського господарства. Так науковець пропонує, в першу чергу, 

відповісти на питання, наскільки широким є поняття сучасного сільського 

господарства, адже саме це безпосередньо обумовлює формування напрямів 

підготовки кадрів для галузі. Іншими словами, принципово важливо, чи в 

даній сфері йдеться лише про первинний сектор економіки (сільське 

господарство й рибальство), пов’язаний з іншими системами; чи про 

агропродовольчу систему в цілому, до складу якої входять другорядний 

(переробний) і третьорядний (обслуговуючий) сектори. На його глибоке 

переконання, всі економічні сегменти тісно пов’язані, переплетені. 

«Агровиробництво не може бути ізольоване від фінансової системи, 

страхування, логістики, пакування, громадських зв’язків, контролю якості й 

багатьох інших компонентів та інституцій у межах економіки й 

суспільства» [189, 219]. 

Опрацьований фактичний матеріал засвідчує, що наразі в сільському 

господарстві Великої Британії працюють 1,3 мільйони людей на 230 000 

підприємств по всій території Об’єднаного королівства. Ці підприємства 

сприяють покращенню якості життя суспільства. Вони не тільки 

задовольняють потреби людей в якісних продуктах харчування, але й 
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позитивно впливають на їх добробут, забезпечують умови для оздоровлення 

й відпочинку населення, здійснюють діяльність з розвитку сільських 

територій, збагачення міського простору зеленими насадженнями, захисту 

природного спадку й охороні довкілля [237]. 

Сучасні дослідження акцентують увагу, що агропродовольча галузь 

країни достатньо розгалужена й до її складу входять понад 

200 000 фермерських холдингів та 6 900 харчових переробних компаній, 

задіяних на різних етапах виробництва продуктів харчування в ланцюгу «від 

ферми до виделки» («from farm to fork»), розподілених між відповідними 

субсекторами. Узагалі, потенційно виділяється 19 різних, досить широких з 

погляду застосування знань і умінь галузей у цьому ланцюгу (Рис. 2.1.) [158]. 

Схема забезпечення фахівцями ланцюга виробництва  

агропродовольчих товарів «від ферми до виделки» 

Дослідження 

природного 

середовища 

Агро-

продовольчі 

дослідження 

Виробництво Переробка Розподіл Споживання Здоров’я Хвороби, 

пов’язані з 

харчовими 

продуктами 

Субсектори агропродовольчих умінь 

Фахівець з рослин 

 Фахівець з тварин 

  Фахівець з садівництва й рослинництва 

   Фахівець з ґрунтів 

    Сільське господарство / агрономія 

     Рослинознавець / агроном-селекціонер 

      Тваринництво 

       Аграрний менеджмент 

        Сільськогосподарські технічні й консультаційні послуги 

         Перевезення продовольчих товарів 

          Хімія харчових продуктів 

           Харчова промисловість 

            Роздрібна торгівля продовольчими товарами й маркетинг 

             Галузь громадського харчування 

              Економіка продуктів харчування 

               Харчування 

                Наука про споживача 

                 Вибір продуктів харчування й поведінка 

                  Продовольство й суспільство 

 

Рис.2.1. Схема забезпечення фахівцями ланцюга виробництва 

агропродовольчих товарів «від ферми до виделки» у Великій Британії.  
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Отже, саме це широке визначення сільського господарства є 

найактуальнішим і встановлює вимоги до сучасної аграрної освіти й 

професійної підготовки майбутніх аграріїв у Великій Британії. 

У педагогічній науці аграрна освіта розглядається з точки зору 

програм, що готують студентів до праці та кар’єри у виробництві, сільському 

господарстві, садівництві, механізації сільського господарства, агробізнесі й 

суміжних галузях [234, 14].  

Ще один підхід до аграрної освіти й професійної підготовки фахівців 

для галузі визначає, що вона охоплює вивчення прикладних наук (наприклад, 

біології, хімії, фізики тощо) та принципів управління бізнесом. Крім того, 

сільськогосподарська освіта зосереджується на вивченні садівництва, 

лісівництва, способах охорони довкілля й раціонального 

природокористування, природних ресурсах, виробництві 

сільськогосподарської продукції та її переробці, механізації, продажах та 

обслуговуванні, економіці, маркетингу й розвиткові лідерства [164]. 

Оскільки «сільське господарство є інтернаціональним за своєю 

природою» [187, 221], велику зацікавленість викликають загальні зауваження 

провідних фахівців у галузі підготовки майбутніх аграріїв щодо 

особливостей аграрної освіти на сучасному етапі. Як зазначає Веркаїк, метою 

політики в галузі сільськогосподарських знань має бути створення 

оптимальних умов для накопичення знань, розвитку технологій та 

інноватики [276].  

Як зауважують Б. Алтун, А. Кумар, А. Шахін, пошук шляхів, як 

вирощувати сільськогосподарські культури й доглядати за домашніми 

тваринами, щоб виробляти високоякісне й достатнє за кількістю 

продовольство й сировину з метою задоволення потреб постійно зростаючого 

населення, є провідним завданням аграрних наук та професійної освіти [221]. 

І. Осбом та Л. Фіппс розглядають сільськогосподарську освіту не лише як 

підготовку конкурентоспроможних людських ресурсів для аграрного 
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сектору, які б задовольняли потреби держави й галузі, але й як частину 

програм з кар’єрного росту [177].  

Дослідники з університету Редінга Е. Нілссон та Я. Уоллес обстоюють 

думку, що аграрна освіта й підготовка забезпечують широкий діапазон 

освітньої діяльності, первинною метою якої є досягнення розвитку людських 

ресурсів у всіх сферах сільського господарства. З іншого боку, вона покриває 

потреби у вивченні всіх частин сектора відновлюваних природних ресурсів, 

включно, наприклад, з лісовим господарством, рибним промислом, 

управлінням живою природою й землекористуванням [280].  

Розвиваючи сучасне бачення підготовки майбутніх аграріїв, М. Малдер 

зазначає, що теперішня сільськогосподарська освіта й професійна підготовка 

мають відповідати інтересам нинішнього покоління студентів, пропонувати 

якісні навчальні програми, адресовані потребам науки й суспільства й 

узгоджені з національним і міжнародним законодавством, а також надихають 

і відкривають можливості для випускників у сфері подальшої освіти, 

працевлаштування й особистісного та кар’єрного розвитку [188, 25]. 

Це, безумовно, є складним і комплексним питанням, тому що інтереси 

інколи різні або приховані, потреби різнотипні, дивергентні або навіть 

протилежні, а можливості змінюються залежно від розвитку економіки 

держави. Науковець акцентує увагу на тому, що «вища аграрна освіта має 

готувати випускників, які є професіоналами в своїй галузі навчання, 

дослідження й застосування знань» [188, 25]. 

Не зважаючи на розмаїття дефініцій поняття «аграрна освіта», ми 

вважаємо доречними розглядати її як «діючу динамічну систему, що 

передбачає сплановану діяльність, спрямовану на всебічний інтелектуальний 

та спонукальний розвиток людини для професійної зайнятості, заснованої 

на великому й складному комплексі знань в галузі сільського господарства в 

широкому сенсі, з урахуванням фундаментальних фізичних, біологічних, 

економічних та соціологічних принципів сталого виробництва й 

землекористування, потреб суспільства в безпечних продуктах харчування 
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належної якості, глобальних економічних та екологічних 

викликів тощо» [180, 153].  

Отже, професійну підготовку майбутніх аграріїв у вищих навчальних 

закладах можна визначити як процес здобуття майбутніми фахівцями 

знань і високорівневих умінь, зорієнтованих на забезпечення функціонування 

диверсифікованого й технологічно розвиненого сільського господарства, яке 

розглядається як ланцюг виробництва товарів і послуг «від ферми до 

виделки» (from farm to fork).  

Враховуючи викладене вище, під метою професійної підготовки 

майбутніх аграріїв у вищій школі Великої Британії розуміється формування, 

розвиток і застосування на практиці широкого обсягу знань і умінь, які 

вивчаються в межах низки різних дисциплін, пов’язаних із сільським 

господарством, з урахуванням таких чинників, як кліматичні зміни, сталість, 

вимоги до продуктів харчування тощо, – на засадах професійного й 

особистісного розвитку людських ресурсів.  

Вважаємо, що завдання професійної підготовки майбутніх аграріїв у 

вищих навчальних закладах Великої Британії варто розглянути більш 

детально. Так, вони полягають, по-перше, у розширенні меж знань та 

сприянні розвиткові умінь студентів стосовно значимості сільського 

господарства в глобальному суспільстві й суспільстві конкретної країни, 

зокрема через застосування наукових та підприємницьких принципів, а також 

стратегій розв’язання проблем; по-друге, у розвиткові знань і умінь щодо 

взаємозалежності й зв’язку між сільським господарством та іншими видами 

підприємництва, тісно пов’язаними із загальною економічною та соціальною 

структурою суспільства; по-третє, в розвиткові здатності використовувати 

досягнення в науці та технологіях для вирішення проблем у харчових 

системах, проблем довкілля тощо; по-четверте,  у розвиткові загально 

важливих життєвих умінь. 

Традиційно підготовка майбутніх аграріїв у закладах вищої освіти 

Великої Британії спирається на загальні концептуальні засади сучасної 
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системи освіти в цілому. Як пріоритети в галузі вищої професійної 

підготовки майбутніх аграріїв у Великій Британії відповідно до 

загальноєвропейських тенденцій визнано безперервне навчання протягом 

життя; можливість працевлаштування; студентоцентроване навчання; 

міжнародна відкритість; мобільність; наука, інновації; збір даних з метою 

впровадження кращої освітньої практики; інструменти багатоаспектної 

прозорості; лідерство тощо [106; 226].  

Серед важливих теоретико-концептуальних засад сучасної вищої 

аграрної освіти Великої Британії вітчизняний науковець Н. Журавська, 

спираючись на розробки британських авторів, виділяє, зокрема такі, як: 

етико-гуманістичний, історико-кореляційний, філософсько-методологічний, 

гуманітарно-прогностичний, еколого-діяльнісний [20]. 

Проявом етико-гуманістичного аспекту є посилення уваги до проблем 

загальнолюдського й соціокультурного значення, до вивчення моральних і 

соціальних зобов’язань майбутніх фахівців за наслідки власної професійної 

діяльності (Р. Дейві, Д. Геллоу [135]). 

Історико-кореляційний – спрямований на поглиблення застосування 

принципу історизму у викладанні з урахуванням синхронно-кореляційних 

зв'язків і залежностей між розвитком усіх видів діяльності й пізнання досвіду 

в історії людського суспільства (С.Ейзнер, П. Роде) [182]). 

Реалізація філософсько-методологічного аспекту забезпечується 

виявленням і всебічним застосуванням філософського аналізу змісту різних 

теоретичних доктрин, способів узгодження концептуальних структур з 

дійсністю, широким використанням методів активізації формування 

філософського фундаменту світогляду. (Дж. Томас [182]). 

Гуманітарно-прогностична складова виявляється застосуванням у 

процесі навчання як природничо-наукових, так і гуманітарних методів 

пізнання й дослідження. 

Еколого-діяльнісний компонент передбачає зосередженість на 

екологічних аспектах потенційної професійної діяльності майбутніх фахівців, 
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розвиткові цивілізації в цілому (І. Тейлор [182]). 

Наразі професійна підготовка майбутніх аграріїв спирається на низку 

принципів. Загальновідомо, що педагогіці Великої Британії властиві 

гуманістичні концепції, основоположниками яких є Дж. Дьюї, А. Маслоу, 

Т. Олпорт, К. Роджерс та ін., в центрі яких знаходиться особа, котра 

намагається розвиватися, самовдосконалюватися. Однак, як зауважує 

українська дослідниця Н. С. Журавська, у новітній час посилюється роль 

більш просунутих ідей культурологічної, культуроутворюючої і проектної 

освіти. «Гуманізація, як ціннісна переорієнтація людського мислення і дії із 

наочно-речових компонентів на суб’єктно-гуманістичні, виступає 

механізмом переходу від технократичної предметоцентриської до 

гомоцентриської парадигми» [20, 199].  

Також звернемо увагу на те, що характерною рисою багаторівневої 

підготовки майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої Британії, як і в інших 

західноєвропейських країнах, є принцип фундаменталізації [20, 198]. У 

сучасній педагогічній науці цьому поняттю надаються різні досить 

суб’єктивні тлумачення. Деякі дослідники розглядають фундаменталізацію 

як більш поглиблену підготовку із заданого напряму – «освіта углиб». Також 

розповсюдження знайшло тлумачення фундаменталізації як усебічної 

гуманітарної й природничо-наукової освіти. Має своїх прибічників погляд, 

що фундаментальність освіти полягає не тільки у виділенні такого кола 

питань, що охоплює базові галузі знань даного напряму науки й 

загальноосвітні дисципліни, без яких неможлива інтелігентна людина, так і в 

комплексному вивченні низки складних питань на засадах обов’язкового 

доведення, аргументування, відсутності логічних пропусків [20, 198]. Разом з 

тим, «фундаментальність освіти – це генеральний шлях підготовки фахівця, 

котрий відповідає на потреби й запити науково-технічної революції» [90]. 

Так, фундаменталізація професійної аграрної освіти проявляється в 

орієнтації на підготовку фахівців, здатних оперувати широким колом питань, 

що виходять за межі проблем сільського господарства. Загалом йдеться про 
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перехід від дисциплінарного до міждисцплінарного й трансдисциплінарного 

мислення й практики в цілому й у галузі вищої аграрної освіти 

зокрема [147, 96].  

З погляду міждисциплінарності будь-яка проблема розглядається не 

ізольовано, а в контексті як частина певної системи [147, 96]. Порівнюючи 

дисциплінарну й міждисциплінарну освіту, британський науковець Д. Гіббон 

звертає увагу на низку особливостей кожної. В основі дисциплінарної 

аграрної освіти лежить розвиток технічних засобів; викладання (з 

домінуючою роллю викладача); дослідження окремих експертів; 

позитивістсько-реалістична гносеологія; розв’язування завдань і логіка 

причин. Міждисциплінарна аграрна освіта акцентує увагу на розвиткові 

адаптивної продуктивності, що ґрунтується на адаптивному навчанні; 

спільних дослідженнях, до яких залучаються фермери; конструктивістській 

епістемології; не простому усуненню проблеми, а покращенні ситуації; логіці 

мотивів [147, 97].  

Розглядаючи аграрну освіту як фундамент для досліджень в аграрній 

галузі, науковець зазначає, що дисциплінарний підхід веде до досліджень, що 

зокрема характеризуються зосередженістю на біофізичних параметрах, 

вилучених з контексту; розроблених рішеннях; інваріантних, абсолютних 

результатах; контролі й маніпулюванні середовищем; спробами соціальної 

інженерії. На противагу цьому, міждисциплінарна освіта сприяє 

дослідженням, що ведуть до структурних змін; обговоренню потенційних 

можливостей і завдань у межах людської інтенціональності; адаптивній 

продуктивності й адаптивному управлінню, прийняттю множинних 

перспектив; неоднозначних умовних результатів, створення команд, груп, 

коаліцій, платформ, мереж; коеволюції суспільства й 

середовищ тощо [147, 97]. 

Трансдисциплінарність професійної підготовки передбачає навчання та 

розв’язування проблем на засадах співучасті різних частин суспільства 

заради вирішення складних завдань соціуму. Завдяки тому, що рішення 
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розробляються у співпраці з багатьма зацікавленими сторонами, відбувається 

взаємне навчання, збагачуються знання всіх учасників [147, 96]. 

Отже, фундаментальною для будь-якого ступеня в галузі сільського 

господарства є інтеграція природничих наук, фахових дисциплін, котрі 

зосереджуються на виробничих секторах, і тих, опанування яких веде до 

задоволення соціальних, економічних та екологічних потреб на засадах 

сталого розвитку [125; 147].  

Принцип синтезу «практики, теорії та їх застосування» забезпечує 

конвергенцію процесу підготовки. Перший компонент цієї тріади передбачає 

знайомство з практикою управління сільськими територіями, ведення 

тваринництва й рослинництва; другий – оволодіння науковими, діловими й 

маркетинговими засадами, що є підґрунтям для практичної діяльності, третій 

– застосування здобутих теоретичних и практичних знань для реальних 

ділових ситуацій при розв’язання конкретних проблем [103, 19]. 

Безперечно, у центрі уваги знаходиться особистість студента, який 

вчиться мислити глобально, цілісно, творчо, цінувати різноманіття, вести 

себе відповідально, гнучко реагувати на зміни в аграрній галузі [168; 206].  

Суб’єктами аграрної освіти виступають викладачі, студенти, 

адміністрація вищих навчальних закладів. Провідними компонентами 

професійної підготовки майбутніх аграріїв є зміст, форми, методи, засоби. 

У цілому для Великої Британії характерним є прогнозування потреб 

економіки сільського господарства в майбутніх фахівцях, а також 

акцентування уваги на якісному боці справи – рівні підготовки 

фахівців [15, 16]. Такий підхід втілюється в систематичній роботі з 

підготовки програмних документів, які визначають поточний стан розвитку 

сільського господарства, забезпечення агропродовольчого сектору фахівцями 

й окреслюють перспективні вектори удосконалення галузі за рахунок 

залучення до неї висококваліфікованих кадрів [105; 158; 217; 233; 237; 249; 

252].  
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Проведене дослідження свідчить, що на мету, завдання й зміст аграрної 

освіти вплинули наступні документи, котрі регулюють як функціонування 

сучасної агропродовольчої системи Об’єднаного королівства, так і 

підготовку фахівців для сільського господарства: «Оцінка умінь для секторів 

сільського господарства, лісівництва, рибальства. 2012» (Agriculture, Forestry 

and Fishing: Sector Skills Assessment 2012) [105]; «Харчова й аграрна освіта в 

ХХІ ст.» (Food and Agricultural Education in the 21st Century) [144]; «Вихідні 

положення (бенчмарк) академічних стандартів щодо сільського господарства, 

садівництва, лісівництва, наук про продовольство й харчування, наук про 

споживача» (Subject Benchmark Statement. Agriculture, Horticulture, Forestry, 

Food, Nutrition and Consumer Sciences) [229]; «Придатність до 

працевлаштування в галузі сільського господарства, лісівництва, 

сільськогосподарських наук, наук про продовольство та наук про споживача» 

(Employability Profile: Agriculture, Forestry, Agricultural Sciences, Food 

Sciences and Consumer Sciences) [140] тощо [158; 217; 233; 237; 249; 251; 252]. 

Узагалі, мета й завдання підготовки майбутніх аграріїв-бакалаврі 

різних спеціальностей узгоджуються з «Вихідними положеннями 

(бенчмарком) академічних стандартів щодо сільського господарства, 

садівництва, лісівництва, наук про продовольство й харчування, наук про 

споживача» [229]. Оновлення «Вихідних положень» у 2016 р. стало 

результатом співпраці Академії вищої освіти, підприємців, фермерів та 

інших зацікавлених учасників агропродовольчого сектора, Агенції з 

контролю якості освіти, провайдерів вищої аграрної освіти, серед яких були 

представники Лондонського університету Метрополітен, університетів 

Бангора, Нотінгема, Честера, Аберистуїта, Редінга, університету королеви 

Маргарет в Единбурзі, Королівського сільськогосподарського університету, а 

також Ріттлського коледжу й Шотландського сільськогосподарського 

коледжу та ін. 

Щоб краще розкрити важливість цієї розробки, перш за все, звернемося 

до поняття бенчмаркінг та бенчмарк. 
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Бенчмаркінг (benchmarking) – це процес визначення, розуміння й 

адаптації наявних прикладів ефективного функціонування організацій з 

метою покращення власної роботи. Він містить у собі два процеси: 

оцінювання й співставлення.  

Бенчмаркінг в освіті почав використовуватися відносно недавно, проте 

вже набув визнання. Отже, вважаємо доцільним розглянути тлумачення 

цього поняття в контексті вищої освіти. Робоча група під час семінару 

Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (European 

Association for Quality Assurance in Higher Education / ENQA) у 2002 р. 

визначила бенчмаркінг як процес вивчення, що вимагає довіри, розуміння, 

відбору й адаптації найкращих практик з метою удосконалення [111]. 

Бізнес-школа Копенгагена характеризує бенчмаркінг як метод, який 

залучає всю організацію до пошуків найкращих практик: не тільки, що 

зроблено якнайкраще, але й яким чином цього вдалося досягнути. 

Наразі науковці виділяють п’ять наріжних принципів бенчмаркінгу 

стосовно вищої освіти, а саме: 1) бенчмаркінг включає в себе елемент 

порівняння, є результатом прийняття рішень щодо контрольних точок, таких, 

як набір загальних критеріїв, за яким оцінюється програма чи заклад; 

2) бенчмаркінг передбачає елемент навчання й зобов’язання вдосконалювати 

власну діяльність на засадах партнерства з тими, в кого можна повчитися; 

3) бенчмаркінг – це тривалий і трудомісткий процес, який продовжується 

навіть після завершення конкретного проекту й має на меті сприяти 

безперервному вдосконаленню; 4) важливо встановити внутрішні зв’язки між 

різними залученими сторонами; 5) якщо рейтинг є частиною порівняльного 

аналізу, то мають бути узгоджені та прозорі процедури його 

об’єктивності [111, 11]. 

Британська Агенція з контролю якості вищої освіти (QAA) застосувала 

концепцію бенчмаркінгу до освітнього процесу у вищих навчальних 

закладах. Бенчмаркінг – це професійна спільнота, що точно описує сутність і 

стандарти кваліфікації, які містять у собі предмети у своїх назвах, або в яких 
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предмет включений до програми, що веде до одержання вищого рівня 

підготовки, ступеня [64, 85].  

Агенція запровадила, так звані, «вихідні положення предметів» (subject 

benchmark statements), які можна тлумачити як критерії дисципліни, що 

встановлюють очікування про стандарти ступенів у цілому ряді предметних 

галузей. Йдеться про те, що «вихідні положення» визначають, які знання, 

розуміння й уміння очікуються від випускників у кожній з основних 

предметних сфер та пояснюють, що надає кожній дисципліні узгодженості та 

ідентичності. Положення супроводжуються відповідними дескрипторами 

кваліфікацій [255]. Таким чином «вихідні положення» виступають точкою 

відліку як для встановлення академічних стандартів при розробці й 

затвердженні нових програм, так і для подальшого моніторингу й аналізу, 

оскільки вони забезпечують студентство й професорсько-викладацьку 

спільноту детальною схемою для визначення очікуваних результатів 

навчальної програми [255].  

Агенція опублікувала критерії з предметів для низки дисциплін, щоб 

встановити орієнтири щодо стандартів академічних ступенів у різних галузях 

знань (предметних сферах), наявних у вищій освіті Об’єднаного королівства. 

У цілому QAA затвердила «Вихідні положення» для 58 навчальних програм 

бакалавра з відзнакою (Honours Degrees) та 13 навчальних програм 

магістра [75]. Важливим зауваженням є той факт, що «Вихідні положення» 

залишають можливість для гнучкості та інновацій при розробці програм і 

можуть стимулювати дискусії й дебати щодо змісту нових та існуючих 

програм у межах узгодженої загальної системи [96, 435]. 

Отже, «Вихідні положення» (бенчмарк) дають академічній спільноті 

Великої Британії можливість описати природу й характеристику програм і 

очікуваний стандарт для присвоєння кваліфікації на даному рівні в 

агропродовольчому секторі, тобто визначають очікувані результати для 

випускників із дисципліни у площині, що вони можуть знати, робити й 

розуміти в кінці навчання [195]. Очевидно, що бенчмарки в даному контексті 
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є орієнтирами в структурі гарантування якості вищої аграрної освіти, 

оскільки використовуються як точка відліку для створення, удосконалення й 

рецензування профільних академічних програм, проте відповідальність за 

академічні стандарти покладається на заклад вищої освіти, який присуджує 

ступінь [229, 2]. 

Згадані «Вихідні положення» адресовані тим, хто причетний до 

створення, розповсюдження або рецензування програм навчання із 

сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про продовольство й 

харчування й наук про споживача або споріднених предметів; майбутнім 

студентам, зацікавленим у вивченні певних сегментів сільського 

господарства, або нинішнім студентам, які вивчають зазначені курси; 

роботодавцям, з метою з’ясувати, які знання й уміння очікуються від 

випускників-бакалаврів відповідних навчальних програм. Документ також 

допомагає запрошеним екзаменаторам і академічним консультантам 

порівнювати, засвідчувати й підтверджувати стандарти, а професійним 

організаціям наглядати за процесом і змістом навчання з метою акредитації 

та сертифікації [195]. 

Мета «Вихідних положень» прояснити сутність присудження ступенів 

майбутнім-аграріям з окремих предметних груп. «Вихідні положення» 

роз’яснюють межі кожної предметної групи і специфічні порогові, типові й 

відмінні стандарти для присвоєння ступенів бакалавра з відзнакою. 

Варто зазначити, що осучаснення змісту бенчмарків відбувається 

регулярно кожні п’ять років після першої публікації, і надалі кожні сім років, 

оскільки британською освітньою спільнотою усвідомлюється факт того, що 

розвиток вищої професійної аграрної освіти не може бути одноразовим 

явищем. Для того, щоб отримати позитивний ефект від упровадження 

кращих освітніх здобутків необхідно, щоб це було інтегральною частиною 

процесу інновацій та удосконалень як окремого навчального закладу, так і 

системи в цілому.  
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Безумовно, ще одним фактом на підтвердження того, що «Вихідні 

положення» є достатньо гнучким і різностороннім документом, який 

комплексно й усебічно охоплює питання гарантування якості освіти 

порівняно з навчальною програмою, є включення до нього пункту про 

рівноправність. Цей параграф закликає поводитися з кожним із однаковою 

гідністю й достоїнством, заохочуючи прагнення й підтримуючи досягнення 

людей з різноманітними потребами, правами, походженням. Інклюзивне 

навчальне оточення передбачає, що студенти можуть мати різні запити й 

потреби, проте метою навчального закладу є гарантування того, що всі вони 

мають рівний доступ до освітніх можливостей. Заклади вищої освіти, 

викладацький склад і студенти – всі відіграють важливу роль і несуть 

відповідальність за сприяння рівності. 

Крім того, студентам-інвалідам (disabled students), так само як 

звичайним студентам, пропонуються навчальні умови, до яких вони мають 

однаковий доступ завдяки інклюзивному дизайну чи індивідуальному 

устаткуванню. Наприклад, аграрний університет Харпер Адамс став взірцем, 

так званої гарної практики щодо навчання людей з особливими потребами, і 

це знайшло відображення у відповідному звіті Агенції з гарантування якості 

вищої освіти [231].  

Ступінь бакалавра з відзнакою у сфері сільського господарства, 

садівництва, лісівництва, наук про продовольство й харчування, наук про 

споживача відповідає VI рівню Системи кваліфікацій Вищої освіти в Англії, 

Уельсі та Північній Ірландії (The Framework for Higher Education 

Qualifications in England, Wales and Northern Ireland) та X рівню Системи 

кваліфікацій вищої освіти в Шотландії (The Framework for Qualifications of 

Higher Education Institutions in Scotland), опублікованих в Стандартах для 

кваліфікацій вищої освіти в Об’єднаному королівстві (The Frameworks for 

Higher Education Qualifications of UK) [229, 4]. 

У британському секторі вищої аграрної освіти прийнята певна система 

кодування. Відтак, програми навчання не тільки використовують згадані 
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«Вихідні положення» як відповідні орієнтири, але й зазвичай класифікуються 

за наступними кодами у Комплексній системі академічного кодування (Joint 

Academic Coding System (JACS) (Додаток Г) [229]. 

Відповідно до останніх тенденцій розвитку сільського господарства, 

садівництва, лісівництва тощо, а також розвитку вищої освіти в цілому 

«Вихідні положення» були оновлені в 2016 р. Серед факторів, котрі 

обумовили таку необхідність, наприклад, зазначається зростання розуміння 

наслідків змін клімату на наземні екосистеми й користі, яку люди отримують 

від використання цих екосистем.  

Ще більше змін у «Вихідних положеннях» порівняно з розробкою 

2009 р. стосується тих програм, які пов’язані з харчуванням. Вони вперше 

детально включені до предметних бенчмарків. Укладачі документа 

зауважили на зростання важливості харчування в контексті аграрного 

виробництва й продовольчої безпеки. Відтак, у сучасній редакції  принципові 

характеристики дисциплін і напрямів підготовки об’єднані разом, даючи 

можливість освітнім провайдерам розробляти програми у сфері наук про 

продовольство, харчування, харчові технології або комбіновані 

програми [229].  

Дисципліни, охоплені аналізованим документом, згруповані на основі 

того, що всі вони пов’язані з виробництвом продовольчої і непродовольчої 

продукції на основі земельних ресурсів, споживчих товарів, побутових та 

інших послуг для суспільного добробуту. Не зважаючи на зміни акцентів, 

кожний предмет обіймає різні аспекти виробничих ланцюгів, які пов’язані з 

тваринами, рослинами, роздрібним продажем споживчих товарів і послуг. 

Усі навчальні предмети пов’язані із взаємодією споживачів із виробниками, 

надавачами послуг та іншими учасниками економіки. Стале й безпечне 

виробництво, споживання й розвиток є важливими сферами вивчення 

сільськогосподарських дисциплін через те, що дефіцит ресурсів впливає на 

здоров’я і добробут не тільки людей, але й тварин у глобальних масштабах, 

актуалізуючи необхідність видозмінювати ставлення й поведінку споживача. 
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Крім того, велика кількість навчальних програм стосується аспектів 

використання біосфери людиною, її ролі в процесі раціонального споживання 

природних ресурсів тощо.  

Важливо зауважити, що подібне групування предметів сприяє тому, що 

«Вихідні положення» надають обґрунтовані діючі системи відліку, в межах 

яких присуджуються дипломи бакалаврів із відзнакою, у той же час 

директивно не стверджуючи остаточні нормативні критерії для окремих 

програм або відзнак.  

Особливістю підготовки майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої 

Британії є те, що згадані сільськогосподарські предмети не викладаються 

всіма вищими навчальними закладами. Автономія британських закладів 

вищої освіти реалізується таким чином, що деякі провайдери можуть мати 

державне й міжнародне визнання та спеціалізацію у викладанні й 

дослідженні в цих предметних напрямах, або лише в обраних і споріднених 

предметах. 

Групування предметів у бенчмарку мало за мету визначення загального 

ядра основних напрямів підготовки майбутніх аграріїв. Загалом вони 

орієнтовані на опанування прикладних академічних дисциплін, часто 

залучаючи вивчення більше ніж одного предмета й інтегруючи аспекти 

хімічних, біологічних, економічних і соціальних наук. Разом з тим, 

академічне й детальне вивчення суттєво важливого матеріалу є необхідним 

як для подальшого працевлаштування й професійної діяльності, так і для 

того, щоб бути активним, корисним і успішним членом суспільства в цілому. 

Крім того, багато програм навчання передбачають період виробничої 

практики (work placement). 

«Загальновідомий факт – так історично й традиційно склалося, – що 

основною ланкою, яка відіграє провідну роль у сільському господарстві 

Великої Британії, є фермерство. Разом з тим, незважаючи на наявність 

основного виду виробництва рослинницької чи тваринницької продукції, 

англійський фермер завжди прагне до ведення багатопланового господарства 
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або поєднання декількох видів бізнесу. У більшості випадків він не тільки 

власник, але й менеджер свого бізнесу, однак не обходиться й без підтримки 

з боку сервісних, маркетингових і консультаційних компаній та організацій. 

Тому для виконання постійно зростаючих запитів промисловості майбутні 

фермери й адміністратори ферм повинні мати ґрунтовну аграрну 

освіту» [15, 14], яка дозволяє практично працювати й спеціалізуватися на 

обраних видах сільського господарства.  

З іншого боку, порівняно з не сільськогосподарськими освітніми 

програмами, ті, що пропонуються аграрними закладами, мають багато 

загально визнаних переваг з боку зацікавлених сторін у галузі; найбільш 

важливі – це співпраця з сектор-специфічними учасниками ринку праці в 

поєднанні з гарно налагодженим практичним та індивідуальним 

навчанням [190].  

З огляду на викладене вище, зміст підготовки майбутніх аграріїв-

бакалаврів для одержання ступеня з відзнакою визначається у «Вихідних 

положеннях» як вивчення програм стосовно цілого спектра предметів, 

згрупованих відповідно до природи, сутності й обсягів знань, які вони 

можуть охоплювати. Ці програми розподіляються на чотири основні групи: 

– навчальні програми, пов’язані з галузями виробництва на основі землі; 

– навчальні програми, широко пов’язані з прикладними науками;  

– навчальні програми, широко пов’язані з вивченням сільських територій 

і суміжними науками; 

– навчальні програми, широко пов’язані зі споживчими науками. 

До програм, пов’язаних з галузями виробництва на основі землі, 

відносяться вивчення сільського господарства й садівництва. Вони 

охоплюють науки, професії, комерційну діяльність і галузі виробництва, 

зайняті постійним створенням продовольчих товарів та інших товарів 

шляхом управління й обробки об’єктів наземної біосфери. Деякі програми 

можуть стосуватися тваринництва, покращення умов утримання свійських 

тварин і тих, що утримуються або заради їхніх спортивних якостей, або 
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розважальних чи спортивних інтересів їхніх власників. Дисципліни 

зосереджуються на фундаментальних фізичних, біологічних, економічних та 

соціологічних принципах сталого виробництва й землекористування, а також 

врахуванні глобальних соціально-економічних та екологічних наслідків на 

керовані екосистеми. 

До програм, пов’язаних з прикладними науками, належать ті, що 

стосуються вивчення аграрних наук (Agricultural sciences), а саме: 

фундаментальних наук про рослини, тварин, гриби, мікроорганізми, ґрунти; 

глобальних процесів, які лежать в основі використання людиною біосфери, 

включаючи вирощування й розведення тварин і рослин заради продуктів 

харчування та інших товарів; сталого управління виробничими ресурсами, 

що мають економічну, соціальну або екологічну цінність.  

Програми з вивчення наук про продукти харчування, харчові технології 

і харчування (Food science, food technology and nutrition) стосуються 

розуміння й застосування ряду наук, які мають за мету задоволення потреби 

суспільства в забезпеченні сталими, безпечними, поживними продуктами 

харчування й гарантування ланцюгів поставок продовольства відповідної 

якості. 

До програм, пов’язаних із вивченням сільських територій і суміжними 

науками, зараховуються курси з наук про сільське довкілля (Rural 

environmental sciences) й лісівництво (Forestry). Перші займаються вивченням 

застосування фундаментальних біологічних, економічних і соціологічних 

принципів до сталого управління навколишнім середовищем та сільськими 

територіями в інтересах суспільства в цілому; у той час як останні – 

застосуванням фізичних, економічних та соціологічних принципів до сталого 

управління деревами, лісовими масивами, лісами, мисливськими 

заповідниками заради вигоди суспільства. 

Програми, пов’язані зі споживчими науками (Consumer sciences / 

studies) орієнтовані на вивчення міждисциплінарних предметів, що прагнуть 

зрозуміти стосунки між споживачем та економічними, юридичними, 
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соціальними, технічними, етичними та екологічними силами, які впливають 

на розвиток, виробництво й споживання товарів та послуг [229]. 

Проаналізувавши «Вихідні положення», можна виокремити певні риси, 

притаманні підготовці майбутніх аграріїв для одержання ступеня бакалавра з 

відзнакою у вищих навчальних закладах Великої Британії.  

Отже, предметні групи, які охоплюють зміст підготовки майбутніх 

аграріїв у цій країні, досить різноманітні. Такий підхід зумовлений спробою 

укладачів охопити всі принципово важливі риси галузі, представити інтереси 

всіх її субсекторів і деталізувати всі нюанси дисциплін, пов’язаних із 

сільським господарством, тобто «Вихідні положення» – це своєрідний 

практичний довідник з пріоритетних аспектів великої кількості програм, які 

завершуються присудженням ступеня бакалавра з відзнакою у сфері 

агропродовольчого сектора.  

Водночас, усі програми є проблемно-орієнтованими й вимагають 

певних курсів вивчення різних предметів, починаючи з традиційних – фізики, 

хімії, біології, завершуючи суспільними науками, політикою, економікою, 

менеджментом та поведінкою споживачів. 

Іншим важливим аспектом є той факт, що на вимогу сучасних 

тенденцій щодо підготовки аграріїв, програми навчання висвітлюють 

провідні етапи розвитку «продукту» (який часто походить з наземної 

біосфери) та його подальшої переробки, маркетингу та споживання, зокрема 

й вивчення виробничих процесів, процесів обробки й перетворення, 

економічних умов і факторів, поведінки споживача та суспільної цінності. 

Зазначається, що вихідні ресурси можуть бути біологічними, ресурсами 

навколишнього середовища або соціальними, здатними збільшувати 

економічну цінність. Увага акцентується на тому, що ланцюг виробництва 

має бути прозорим, встановлювати прийнятні бізнесові та економічні рамки 

для виробників та споживачів. З огляду на те, що «продукт» має бути 

безпечним для споживачів, до навчальних програм включається вивчення 

політичних і юридичних питань, засад техніки безпеки тощо. Характерною 
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рисою у програмах є вивчення проблем сталого розвитку та впливу 

навколишнього середовища на людину. 

Не викликає сумніву, що, хоча програми для отримання вищої аграрної 

освіти є міждисциплінарними, такими, які охоплюють цілий спектр 

різноманітних предметів, проте кожна з них має чіткий і комплексний набір 

навчальних результатів. З одного боку, програми включають багато 

специфічних елементів, обумовлених напрямом підготовки, з іншого, певні 

елементи стосуються контексту ступеневих програм у цілому і дають широке 

розуміння взаємозв’язку фізичних, хімічних, біологічних принципів, правил 

нутриціології, економічного й бізнес аналізу, людської поведінки, 

соціального й екологічного контекстів тощо. Крім того, програми часто 

звертаються до перевірки процесів та управління ними.  

Вагомим здобутком програм, які охоплюють прикладні дисципліни, є 

відображення в них різноманітних потреб роботодавців, що разом з 

міждисциплінарною природою в цілому сприяє трудовій зайнятості 

випускників. Зрозуміло, що серед провайдерів вищої освіти існує певна 

різноплановість, різновекторність у забезпеченні програм. Таким чином 

створюються умови, в яких зможуть бути висвітлені й відповідним чином 

реалізовані сильні сторони, а також програмні цілі окремих закладів вищої 

освіти відносно певних секторів ринку праці для випускників.  

Деякі заклади вищої освіти забезпечують вимоги ринку праці, 

присуджуючи різноманітні кваліфікації, інші – пропонуючи альтернативний 

вибір і можливості спеціалізації в середині програм навчання, що можуть 

включати з-поміж іншого виробничу практику, забезпечення першим 

робочим місцем (work-based placements).  

Формулювання назв програм – це динамічний процес, і нові 

конфігурації дисциплін-складників, що входять до певного напряму 

навчання, збільшуються залежно від розвитку відповідних предметів, змін у 

потребах і прагненнях суспільства, можливостей ринку праці для 

випускників-аграріїв. Випускники в основному отримують роботу серед 
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широкого діапазону галузей промисловості й організацій, починаючи від 

малих і середніх підприємств, міжнародних компаній та організацій, 

урядових органів, академічних інституцій та неурядових організацій [229].  

Перейдемо до більш детального огляду навчальних програм для 

підготовки майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої Британії. Непересічного 

значення в цьому контексті набуває концепція студентоцентрованого 

навчання (student centered approach). Узагалі, студентоцентроване навчання 

передбачає ідею максимального забезпечення студентам їхніх шансів 

«отримати перше місце на ринку праці, підвищення їхньої вартості у 

працедавців, задоволення тим самим актуальних потреб останніх» [74, 16]. 

Іншими словами, розробляються такі освітні програми підготовки майбутніх 

аграріїв, які зосереджуються на результатах навчання, враховують 

різноманітність пріоритетів осіб, що навчаються, ґрунтуються на 

реалістичності запланованого навчального навантаження, яке узгоджується із 

тривалістю освітньої програми. «При цьому студенту надаються більші 

можливості щодо вибору змісту, темпу, способу та місця навчання» [74, 157]. 

Варто зауважити, що формулювання завдань програм відбувається 

через опис очікуваних результатів з використанням таких ключових слів, як-

от: знання (knowledge), розуміння (understanding), уміння (skills), 

здатності (abilities). 

Розглянемо програми, широко пов’язані з галузями виробництва на 

основі землі. 

Метою програм у галузі сільського господарства є розвиток знань, 

умінь і методик їхнього застосування, необхідних тим, хто прагне управляти 

сільськогосподарськими підприємствами чи агропродовольчим бізнесом, так 

само, як і тим, хто тісно пов’язаний із комерційними дослідженнями й 

консультаційною роботою. Завданнями програм є забезпечення випускників 

із ступенем у галузі сільського господарства чітким розумінням методів 

ведення рослинництва й тваринництва, а також пов’язаних з ними наукових, 

економічних та підприємницьких принципів.  
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Програми в галузі садівництва мають на меті розвивати знання й 

уміння, необхідні для подолання викликів щодо харчової безпеки, сталого 

виробництва, збереження біологічного різноманіття, кліматичних змін, загроз 

людському здоров’ю тощо з орієнтацією підготовки майбутніх аграріїв до 

управління садовими підприємствами й спорідненими видами 

підприємництва, праці в сфері міжнародної торгівлі, діяльності з 

використання ландшафтів або зайнятості суміжними державними або 

комерційними дослідженнями. Завданнями програм у галузі садівництва є 

формування у випускників чіткого розуміння методів рослинництва; 

основних наукових, економічних і ділових принципів.  

Висвітлюючи програми, широко пов’язані з прикладними науками, 

звернемося до розгляду ступеневих програм з аграрних наук. Такі навчальні 

програми асоціюються з науковою базою сільського господарства, 

садівництва або суміжними прикладними науками. Передбачається, що 

майбутні випускники програм з аграрних наук у процесі навчання 

розвивають та інтегрують свої знання й уміння в галузі прикладної біології, 

фізики й хімії відповідно до програм. Метою програм підготовки майбутніх 

аграріїв цього спрямування є розвиток у студентів здатності оцінювати й 

застосовувати наукові знання й розуміння відповідних ключових розділів 

дисциплін, наприклад, ґрунтознавства, забезпечення тварин і рослин 

поживними речовинами, тваринництва, оцінки якості продукції, біохімії, 

фізіології тварин і рослин, генетики (включно з генною інженерією), 

ендокринології, репродуктивної біології та біології розвитку, контролю за 

бур’янами, шкідниками й хворобами, а також утримання й розведення 

тварин, так само як певних аспектів менеджменту, економіки, взаємодії з 

навколишнім середовищем, сталого розвитку та біоетики. 

Метою ступеневих програм з наук про продовольство, харчових 

технологій та харчування є розвиток знань та вмінь, необхідних тим, хто 

займається постачанням харчових продуктів, виробництвом, переробкою, 

зберіганням та продажем, вивченням поживної якості продуктів харчування 
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та їхнім виробництвом разом із регуляторною та консультаційною роботою. 

Завданнями підготовки бакалаврів із ступенем з наук про продовольство є 

забезпечення їх знаннями про характеристики й склад більшості харчових 

продуктів; мікробіологічні, поживні, хімічні, фізичні якості та їстівні 

властивості продуктів харчування, а також про вплив на ці характеристики 

їхнього зберігання та переробки.  

Безперечно, що програми підготовки майбутніх аграріїв, широко 

пов’язані з вивченням сільських територій і суміжними науками, мають певні 

як змістові, так і цільові акценти. 

Ступеневі програми щодо наук про довкілля сільських районів 

створюються з метою розвитку знань та умінь тих майбутніх аграріїв, хто 

зайнятий різними видами екологічного землекористування й управлінською 

діяльністю. Підготовка майбутніх аграріїв за програмами такого спрямування 

охоплює багатодисциплінарні структури, в рамках яких існують окремі 

спеціалізації. Деякі ступені можуть, у першу чергу, зосереджуватися на 

економічній структурі сільського господарства, садового або лісового 

господарства й допоміжних підприємств. Інші можуть більше уваги звертати 

на фізичні, соціальні й культурні аспекти сільських територій, у той час як 

деякі можуть наголошувати на комплексній охороні навколишнього 

середовища. Завдання навчання – це сформувати у випускників у межах 

аналітичної й оціночної системи поглядів інтегрований і цілісний підхід, а 

також поняття про сільські території як складний екологічний і культурний 

ресурс, що має величезну національну й глобальну цінність. 

Під метою ступеневих програм у галузі лісівництва розуміється 

розвиток знань і умінь майбутніх аграріїв, які прагнуть працювати в сфері 

лісового господарства й суміжних професіях. Завданнями підготовки 

майбутніх бакалаврів у цій царині є забезпечення розуміння фізичних, 

біологічних, економічних і соціологічних принципів і процесів, що 

стосуються лісівництва, здатності застосовувати їх до сталого управління 

лісовими масивами, лісами, зеленими зонами з метою одержання товарів і 
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послуг (наприклад, виробництво продукції лісівництва з деревини та інших 

джерел, поглинання вуглекислого газу, захист ґрунтів та води, відпочинок, 

оздоровлення та інші подібні послуги).  

Аналізуючи особливості програм, широко пов’язаних зі споживчими 

науками, було з’ясовано, що програми підготовки майбутніх аграріїв із 

споживчих наук мають на меті вивчення товарів і послуг, а також поведінки 

людей як споживачів. Враховуючи те, що в суспільстві зростає важливість 

сталого споживання й розвитку, завдання підготовки бакалаврів у цій сфері 

діяльності спрямовані на вивчення того, як робиться вибір споживача й яким 

чином він може бути скорегований, змінений, що, без сумніву, пов’язане з 

критичним аналізом соціальних, економічних, законодавчих, технологічних, 

етичних та екологічних контекстів, усередині яких споживач здійснює вибір.  

Зважаючи на те, що всі програми зі споживчих наук мають значні 

професійні елементи, багато навчальних закладів пропонують навчання на 

базі організації, так зване навчання в реальних умовах, або 

працевлаштування під час навчання, а деякі мають проекти, розроблені 

відповідно до потреб зовнішніх організацій.  

Варто зауважити, що у «Вихідних положеннях» простежується 

розуміння різниці в акцентах навчання відносно окремих програм підготовки 

майбутніх аграріїв і недоцільність перераховування всіх предметів, які могли 

б бути включені до певних бакалаврських програм, оскільки неможливо 

точно встановити обмежене ядро предметних знань, які були б спільними для 

всіх програм навчання, що, безперечно, дає провайдерам вищої аграрної 

освіти більше простору для гнучкості, творчості, інноваційності, 

неупередженості й т. ін. при розробці й укладанні власних навчальних 

планів, програм тощо; разом з тим, заохочується диверсифікація в наданні 

вищої аграрної освіти; абітурієнтам та студентам створюються можливості 

більш широкого вибору в сфері навчання й подальшого працевлаштування. 

Однак, всі програми в цих предметних галузях мають спільні риси щодо 

структури, підходу та педагогічної філософії. 
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Проте, не варто забувати, що в цілому метою вищої аграрної освіти за 

згаданими напрямами є підготовка випускників, які володіють розумінням і 

правильним сприйняттям надзвичайно широкого спектра взаємодіючих 

елементів. Це досягається завдяки тому, що студенти в процесі навчання 

розвивають здатність синтезувати концепції та ідеї з різних дисциплін та 

застосовувати цілісний підхід до певного предмета. 

Незважаючи на різноманіття, предметні галузі мають багато спільних 

рис, наприклад, обґрунтованість і практичне застосування предмета; 

розвиток інтегрованих, багатодисциплінарних та міждисциплінарних і 

внутрішньопрофесійних підходів, об’єднання в єдине ціле теорії, 

експерименту, дослідження та польової роботи, а також розвиток принципів 

на практиці; кількісні та якісні підходи до інформації; розуміння важливості 

підприємницької діяльності та інновацій; обізнаність щодо ризиків 

застосування певних технологій і необхідність прийняття рішень на користь 

сталого розвитку; урахування швидких та безперервних довготривалих змін і 

розвиток дисципліни. 

Крім того, кожна ступенева програма відповідного контексту 

звертається, по-перше, до основних принципів дисципліни, її суттєвих 

визначальних концепцій, теорій, методів, наявних знань і розвитку предмета; 

по-друге, до визначення існуючих прогалин у знаннях або розумінні, а також 

поточних питань, які викликають ширше зацікавлення суспільства та світу, 

наприклад, глобальних, регіональних та локальних обставин певної теми; по-

третє, до розташування ресурсів і управління, розробки й характеру 

використання ресурсів у межах соціально-економічного, політичного та 

правового поля. 

Цілком зрозуміло, що всі предметні галузі в контексті підготовки 

майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах Великої Британії також 

розвивають як предметні, так і загальні уміння, проблемний та професійний 

підхід до навчання та навчання протягом життя. 
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Прикметною рисою сучасної аграрної освіти, що також знайшла 

втілення у всіх предметних галузях, є розуміння проблем сталості 

навколишнього середовища та впливу на довкілля. 

Водночас, в умовах інформаційного вибуху, орієнтація змісту освіти на 

ще не досягнутий сьогодні рівень розвитку науки й техніки можлива лише за 

умови формування установки на розвиток мислення, пізнавальної, моральної 

та емоційної сфер особистості. Ось чому зміст британської аграрної освіти 

охоплює розв’язання професійних, науково-дослідних, практичних завдань, а 

також вирішення моральних завдань: визначення ставлення до іншої людини, 

до себе, до культури, суспільства [15, 14]. 

Важливою категорією, яка визначає особливості підготовки майбутніх 

бакалаврів-аграріїв у вищій освіті Великої Британії, є здатності й уміння, які 

розвиваються під час опанування відповідних програм, а саме:  

– інтелектуальні; 

– практичні; 

– аналітичні та тлумачення даних; 

– комунікативні; 

– комп’ютерної грамотності й уміння користуватися соціальними 

мережами; 

– міжособистісної та командної роботи; 

– уміння до самоуправління та професійного розвитку [229]. 

Цілком очевидно, що в процесі професійної підготовки фахівців для 

сільського господарства ці уміння, зазвичай, розвиваються в контексті 

вивчення дисциплін, але незаперечним є також і той факт, що вони мають 

значно ширше застосування як для постійного тривалого особистісного 

розвитку, так і в системі працевлаштування. Предметні уміння охоплюють 

технічні знання та специфічні здатності, на яких зосереджується певна 

ступенева програма. Крім того, кожна окрема програма розвиває здібності до 

індуктивних та дедуктивних міркувань, узагальнюючого цілісного й 

нестандартного мислення [229]. 
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Крім того, Рада з фінансування вищої освіти Англії (Higher Education 

Funding Council for England / HEFCE), оцінюючи забезпеченість 

агропромислового сектора висококваліфікованими фахівцями для галузі й 

особливості їхньої підготовки, зауважує, що у ланцюгу виробництва 

продуктів харчування «від ферми до виделки» («from farm to fork») брак 

умінь у будь-якій ланці може мати згубний вплив на весь ланцюг [158]. 

Якщо йдеться про інтелектуальні вміння випускників-аграріїв, то увага 

приділяється таким, як: критичний аналіз, синтез і підсумовування фактів та 

інформації з різних джерел з метою створення обґрунтованих аргументів, 

проявляючи при цьому критичне мислення та синтез. Проектування 

експериментальної діяльності, дослідження, виконання оглядів наукової 

літератури тощо з метою перевірки гіпотези або припущення є 

обов’язковими уміннями високваліфікованого фахівця. Сучасному 

суспільству необхідні кадри, здатні застосовувати знання й розуміння в сфері 

мультидисциплінарних проблем в межах глобального контексту, 

демонструвати креативність та здатність до інновацій, а також спроможні 

приймати рішення в складних та непередбачуваних обставинах. Крім того, 

обов’язковим умінням вважається усвідомлення важливості академічної 

чесності та порядності.  

Практичні уміння  майбутніх аграріїв передбачають, що випускник 

уміє планувати, проводити та звітувати щодо проведення дослідження; 

збирати й записувати різноманітні типи інформації, накопиченої із 

застосуванням широкого спектра методологій, а також підсумовувати її, 

використовуючи відповідні кількісні та якісні методи; винаходити, планувати 

й проводити польові, лабораторні й інші види досліджень, віддаючи належне 

оцінці ризиків, проблемам етики, захисту інформації, правам доступу, а 

також проблемам, пов’язаним із здоров’ям та безпечністю для людини й 

довкілля; крім того, оцінювати й аналізувати фінансову та іншу інформацію в 

сфері менеджменту й використовувати її при прийнятті рішень. 

Узагальнюючи вище зазначене, варто додати, що фахівець-аграрій має 
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володіти специфічними для предмета практичними й професійними 

компетентностями. 

Немає сумніву, що в сучасних умовах посилюється конкуренція на 

ринку праці, тому роботодавці вимагають від випускника вищого аграрного 

навчального закладу уміння аналізу й тлумачення даних. Іншими словами, 

необхідно бути спроможним оцінювати результати добору зразків, 

акуратність, точність, достовірність під час збирання, запису та аналізу даних 

з польових, лабораторних чи інших джерел; готувати, обробляти й 

представляти дані, використовуючи відповідні кількісні та якісні техніки та 

комплекси; розв’язувати чисельні проблеми з використанням комп’ютерних 

та інших методів [229]. 

Очевидно, що наразі спостерігається відхід від традиційного 

тлумачення професій аграрної сфери в контексті системи «людина – 

природа», спричинений зміною спрямованості діяльності фахівців аграрного 

сектора, та наближення до системи «людина – людина». Зростання зв’язків зі 

світом праці, розвиток соціального діалогу, розширення культурних меж 

зумовлює підвищення ролі комунікації у професійній діяльності аграріїв [92]. 

Отже, цілком зрозуміло, що у згаданих умовах необхідно розвивати 

комунікативні вміння майбутніх аграріїв. 

Оволодіння комунікативними вміннями тими, хто успішно пройшов 

навчання за бакалаврськими програмами вищої аграрної освіти передбачає 

їхню здатність одержувати, оцінювати й відповідати на інформацію з 

різноманітних джерел, наприклад, електронних, текстових, числових, 

вербальних, графічних та цифрових; спілкуватися відповідно до ситуації з 

різною аудиторією; робити конструктивний внесок у групові 

дискусії тощо [229]. 

Цілком очевидно, що в процесі професійної підготовки майбутніх 

аграріїв комунікативні вміння зазвичай розвиваються в контексті 

спеціальних предметів, але незаперечним є також і той факт, що вони мають 
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значно ширше застосування як для постійного тривалого особистісного 

розвитку, так і в системі працевлаштування [40]. 

Коли йдеться про уміння цифрової грамотності й медіа вміння, то 

увага приділяється формуванню в майбутніх аграріїв уміння критично 

використовувати Інтернет як засіб комунікації та джерело інформації; 

демонструвати обізнаність щодо програмного забезпечення й додатків; 

використовувати широкий спектр ІТ платформ (наприклад, комп’ютер, 

сервер, мобільні пристрої тощо) й соціальні медіа, щоб ефективно 

повідомляти інформацію широкому загалу тощо. 

Безперечно, уміння міжособистісної та командної роботи набувають 

усе більшого значення в сучасному професійному середовищі. Так, 

висококваліфіковані фахівці аграрного сектора мають бути здатними 

організовувати командну роботу й брати в ній активну участь; ставити 

реальні цілі та визначати індивідуальні й колективні завдання та обов’язки. 

Крім того, для подальшого особистісного й професійного росту, повноцінної 

і результативної співпраці на даному етапі й у майбутньому фахівець 

повинен мати сформовані уміння займатися самоаналізом та оцінкою участі в 

спільній роботі як окремої особистості, так і члена команди. 

Очевидно, що в умовах посилення конкурентної боротьби на ринку 

праці між фахівцями у глобальному, регіональному й галузевому контекстах 

необхідно розвивати в майбутніх аграріях уміння самоуправління й 

професійного розвитку, які охоплюють надзвичайно широкий спектр, 

зокрема уміння поважати вимоги професійних кодексів; визнавати моральні, 

етичні й соціальні проблеми, пов’язані з предметом; усвідомлювати й нести 

відповідальність за власні дії. Сучасна освічена людина, зайнята сільським 

господарством у широкому сенсі, має уміти визначати цілі особистісного, 

академічного й кар’єрного розвитку й відтак працювати над їх реалізацією й 

досягненням; розвивати гнучкий, придатний для швидкої адаптації підхід до 

навчання й роботи; розвивати уміння, необхідні для самоуправління й 

навчання протягом усього життя, наприклад, уміння до незалежної роботи, 
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тайм-менеджменту, а також організаційні уміння. Очевидно, що 

висококваліфікований фахівець на сьогоднішній день – це людина, яка не 

просто демонструє компетентність і поведінку, необхідні для професійного 

робочого життя, зокрема, ініціативність, самооцінку, лідерські й командні 

уміння, але й поводить себе таким чином, щоб гарантувати дотримання й 

захист прав інших, а також розуміє важливість академічної й дослідницької 

чесності [229]. 

Однак, в агропродовольчому секторі існує область ключових 

додаткових перехресних умінь, так само необхідних для галузі, як і академічні 

предметні знання, які можуть бути названі уміннями «практичного 

втілення» / «практичної трансляції» («practical translation») або 

«посередницького розповсюдження знань» («knowledge brokering»). Ідеться 

про підготовку фахівців, навчених розуміти наукову природу дослідної 

роботи, які можуть обговорювати з кінцевим користувачем чи споживачем 

переваги й практичне впровадження тих чи інших напрацювань, наприклад, 

інформувати фермерів про нові сорти насіння, обговорювати переваги нових 

вакцин, інформувати представників роздрібної торгівлі про вдосконалення 

санітарно-гігієнічних заходів і т. ін. У цьому випадку фахівці-аграрії 

виступають «трансляторами» нового наукового мислення [158]. 

Важливим фактом, встановленим у результаті дослідження, є те, що 

кінцевою метою навчання студента як майбутнього аграрія вважається 

продумане й обґрунтоване застосування знань і умінь разом із врахуванням 

інтегративного характеру предметних галузей у відповідному контексті. 

Важливе значення для розуміння сутності, змісту, мети й завдань 

вищої аграрної освіти в цілому, а також передумов, що сприяють високій 

якості професійної підготовки майбутніх аграріїв у Великій Британії, мають 

так звані еталонні стандарти, викладені й детально описані у «Вихідних 

положеннях». Стандарти досягнень виражаються як стандарти результатів 

навчання. 
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Відтак, еталонні стандарти описують, що саме студент має бути здатен 

продемонструвати по завершенні бакалаврського курсу із цілого спектра 

предметів, які охоплюють підготовку фахівців для агропродовольчого 

сектора. Цілком очевидно, що результати навчання можуть бути доведені, 

продемонстровані шляхом відповідних оціночних стратегій, хоча в науково-

педагогічному середовищі визнаним є факт, що не всі навчальні результати 

можна оцінити об’єктивно [229]. Однак, фахівці з професійної аграрної 

освіти роблять акцент на тому, що стандарти знань та умінь мають 

відображати загальні цінності, які поділяє вся академічна спільнота.  

Необхідно зауважити, що «Вихідні положення» описують стандарти на 

трьох рівнях: пороговому, типовому й відмінному. Вони визначаються таким 

чином: пороговий стандарт – це мінімум, необхідний, щоб здобути ступінь 

бакалавра з відзнакою (випускники на цьому рівні демонструють прийнятний 

(допустимий) рівень здатностей і умінь); типовий стандарт – це рівень 

досягнень, який очікується від більшості випускників-одержувачів ступеня 

бакалавра з відзнакою (такі випускники демонструють певні визначені 

компетентності та уміння); відмінний стандарт – випускники, які досягли 

цього стандарту, мають широкий спектр компетентностей та умінь на 

підвищеному рівні. 

Варто зазначити, що згадані стандарти стосуються семи основних 

категорій здатностей та умінь, а також предметних умінь, проте, вони не 

розглядаються як остаточний контрольний перелік. Гнучкість британської 

аграрної освіти виявляється в тому, що відповідні програми містять повний 

спектр здатностей та умінь, але ступінь представлення й рівень включення 

вирішуються розробниками навчальних планів у певних вищих навчальних 

закладах.  

Щоб досягти заданих стандартів у точці виконання ступеня з відзнакою 

в межах аграрної освіти, студенти демонструють досягнення в основних 

категоріях здатностей та умінь, певним чином інтерпретованих для кожної 

окремої ступеневої програми. Однак, також наголошується й той факт, що 
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нижчій рівень досягнень в одній з категорій може компенсуватися вищими 

досягненнями в якійсь іншій або інших категоріях [229]. Як свідчать дані, 

таким чином забезпечується гнучкість та інтегративність навчальних 

програм.  

Коли йдеться про предметні знання й розуміння в галузі сільського 

господарства й садівництва, увага акцентується на тому, що на типовому 

рівні випускники мають гарно обґрунтоване розуміння про науку й 

управління системами сталого виробництва, що широко охоплюють галузі 

сільського господарства й садівництва в межах глобальних соціально-

економічних, а також екологічних контекстів, необхідних 

суспільству (Додаток Д.1). 

Варто також зазначити, що оволодіння предметними знаннями й 

розуміннями в галузі сільського господарства й садівництва передбачає, що 

випускники-аграрії обирають, застосовують і оцінюють широкий спектр 

концепцій, теорій і методів до підприємств у галузі сільського господарства й 

садівництва, тобто вони визначають і оцінюють відповідні бази знань і 

широкий обсяг теоретичних перспектив; застосовують цілий ряд методів до 

оцінки й вирішення проблем. Крім опанування загальними уміннями, 

випускники будуть здатні не тільки вільно спілкуватися щодо широкого кола 

проблем у галузі сільського господарства й садівництва, виконувати їхній 

критичний огляд, але й описувати, застосовувати й оцінювати професійні 

стандарти та обов’язки в сфері сільського господарства й садівництва. 

Коли йдеться про предметні знання й розуміння в сфері 

сільськогосподарських наук, випускник-бакалавр, що має типовий рівень 

досягнень, знайомий з одним або декількома з наступних підрозділів 

прикладних наук: прикладне рослинництво, прикладне тваринництво, 

прикладна мікробіологія, ґрунтознавство, види землеробства, наука про 

довкілля. 

Навчання за кожним із підрозділів звертається до предметного 

матеріалу з одного або кількох основних предметів і відображає його через 
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застосування в сільськогосподарській або спорідненій галузі. Зміст окремих 

програм визначається відповідно до місцевого досвіду, знань, репутації й 

дослідницьких інтересів, проте, в цілому програми розробляються таким 

чином, щоб забезпечити випускників збалансованою поінформованістю з цих 

предметів (Додаток Д.2). 

На типовому рівні випускники бакалаврських програм з відзнакою за 

предметними галузями, що охоплюють науки про продовольство й 

харчування, мають ґрунтовне розуміння відповідних ключових наукових 

предметів, а також комплексні знання про продукти харчування, поживні 

речовини й харчування, обумовлені певною наукою та властивим їй 

методологією досліджень, процесами передачі інформації та практичними 

діями, пов’язаними із здоров’ям та хворобами (Додаток Д.3).  

Аналізуючи теоретичний та методичний інструментарій при укладанні 

програм щодо наук про сільське довкілля, ми з’ясували, що випускники, які 

одержують ступінь бакалавра з відзнакою і мають типовий рівень досягнень, 

володіють обґрунтованим розумінням питань сталого розвитку, збереження 

біологічного й ландшафтного різноманіття, а також захисту довкілля. Разом з 

тим, випускники розуміють доцільність інтегрованого й цілісного погляду на 

управління сільськими територіями (Додаток Д.4). 

Коли йдеться про особливості підготовки майбутніх фахівців у сфері 

лісівництва, то увага акцентується на тому, що випускники, які одержують 

відповідний ступінь бакалавра з відзнакою в навчальному закладі Великої 

Британії, на типовому рівні мають обґрунтоване розуміння структури, 

функцій та гнучкості, еластичності й відновлюваності лісових 

екосистем (Додаток Д.5). 

Для того, щоб одержати ступінь бакалавра з наук про споживача з 

відзнакою, випускники з цієї програми добре розуміють соціальні, 

індивідуальні, екологічні контексти поведінки споживача. Крім того, вони 

вміють не тільки описувати й оцінювати широкий спектр соціальних та 

індивідуальних факторів у формуванні знань споживача, його ставленні й 
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виборі, але й застосовувати ці знання до цілого ряду реальних ситуацій 

(Додаток Д.6).  

Результати навчання, як бачимо, є центральною категорією британської 

вищої освіти в цілому й підготовки майбутніх аграріїв зокрема. Провідними 

ознаками формулювання результатів навчання є те, що результати навчання 

сфокусовано на очікуваних досягненнях студента, а також на тому, що може 

продемонструвати (знає, розуміє, здатен зробити тощо) студент після 

завершення навчання [229]. 

Беззаперечним є те, що професійна підготовка майбутніх аграріїв у 

вищих навчальних закладах Великої Британії орієнтована не тільки на 

розвиток особистісних і професійних якостей фахівця, але й задоволення 

потреб роботодавців, ринку праці. Характеристика професійно значущих 

якостей фахівця пов’язана з поняттям «придатності до працевлаштування» 

(«employability»), здатності виконувати роботу в певній галузі. 

Термін «employability» (придатність до працевлаштування) набуває все 

більшої популярності в науково-педагогічних колах, зайнятих дослідженням 

професійної освіти. Він характеризує сукупність знань, умінь, навичок, 

володіння підходами для вирішення виробничих ситуацій, а також здатність і 

бажання до неперервного удосконалення й професійного розвитку [74, 17]. 

Іншими словами, цей термін описує сукупність компетентісних, 

кваліфікаційних характеристик, яка «відповідає професійним потребам і 

вимогам роботодавців і забезпечує випускникам вищих навчальних закладів 

кар’єрні перспективи за обраною професією» [74, 153].  

Концепція придатності до працевлаштування відображає одну з 

провідних тенденцій освітньої системи Великої Британії, а саме: перехід від 

установки «освіта на все життя» до установки «освіта через усе життя» . 

Усвідомлюючи, наскільки важливим є взаємозв’язок відповідності 

навчання й майбутньої фахової діяльності, науковцями Академії вищої освіти 

разом з Радою з промисловості й вищої освіти (Council for Industry and Higher 

Education / CIHE) К.  Різ, П. Форбсом і Б. Кублер був розроблений документ  
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«Нарис професійних здібностей студентів щодо фахової придатності. 

Довідник для практиків вищої освіти» (Student employability profiles. A guide 

for higher education practitioners).  

Розробка має на меті сприяти проектуванню навчальних планів, 

плануванню діяльності з особистісного розвитку студентів, проведенні 

профорієнтації та підтримці студентів і випускників, обговоренні того, які 

дисципліни можна запропонувати майбутнім студентам, встановленні 

контактів із роботодавцями [216, 3]. Кожний профіль, включений до 

документа, визначає уміння, компетентності та здатності, які можуть бути 

розвинуті при вивченні певних дисциплін, а також бере до уваги їхню 

цінність у працедавців під час прийому на роботу [216, 4]. 

Звертаючись до поняття «придатності до працевлаштування», варто 

зазначити, що існує досить багато визначень і поглядів на процеси, які 

розвивають цю властивість. Британські вчені М. Йорк, П. Найт, Н. Мореленд 

підсумували п’ять значень цього терміну, які охоплюють цілий спектр 

тлумачень включно з «одержанням роботи за фахом» і «продуктом умілого 

планування кар’єри й технік вести співбесіду». Таким чином визначення, 

прийняте британською педагогічною громадою, «придатності до 

працевлаштування» таке: «набір досягнень – умінь, розумінь і особистісних 

якостей, що роблять випускника гідним, привабливим для того, щоб здобути 

місце роботи, бути працевлаштованим і успішним в обраній сфері зайнятості, 

що приносить користь особистості, трудовим ресурсам, суспільству й 

економіці» [216, 6]. 

Стосовно професійної підготовки майбутніх аграріїв у документі 

«Придатність до працевлаштування в галузі сільського господарства, 

лісівництва, сільськогосподарських наук, наук про продовольство й 

харчування й наук про споживача» описані належні критерії для всіх, хто 

хоче долучитися до відповідних галузей (Додаток Е). На думку укладачів, 

таке профільне видання дає можливість усім зацікавленим сторонам легко 
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визначити предметні уміння й навички широкого застосування для означених 

галузей [140]. 

«У публікації наголошується, що вивчення дисциплін згаданої 

предметної групи зосереджується на галузях економіки, пов’язаних із 

землею, прикладною біологією, вивченням наук про сільські території й 

споживання. Ці сектори є практично-орієнтованими, універсальними й 

вимагають вивчення широкого обсягу дисциплін від фізики, хімії, біології до 

суспільних, економічних наук, менеджменту, методів управління й поведінки 

споживача» [47]. 

Тісний взаємозв’язок між підготовкою майбутніх аграріїв та потребами 

ринку проявляється в тому, що конкретні вимоги до професійно-

кваліфікаційного розвитку робітника сільського господарства випливають із 

рівня розвитку засобів виробництва, із змісту роботи, яка виконується. 

«Відповідність робочої сили рівню розвитку й характеру засобів виробництва 

– об’єктивна необхідність, економічний закон. Чим складніша техніка й 

технології виробництва, а також предмети праці, що застосовуються, тим 

вищим має бути загальноосвітній рівень, загально технічні й конкретні 

професійні знання робітника й тим швидше зростає потреба в кадрах таких 

фахівців, які забезпечують використання наукових знань у 

виробництві» [15, 16 – 17]. Саме подібні проблеми вирішує концепція 

«Придатності до працевлаштування» в аграрному секторі. 

Огляди, які стосуються працевлаштування в сфері сільського 

господарства, показують, що випускники, отримавши знання із зазначених 

вище дисциплін, мають можливості для кар’єрного росту завдяки доступу до 

широкого кола різних секторів економіки. Серед секторів працевлаштування 

для випускників програм сілсьськогосподарського й суміжного спрямування 

називають, як правило, аграрний менеджмент, дослідну, консультаційну, 

дорадчу робота, продаж і маркетинг сільськогосподарської продукції й 

кормів для тварин. «Випускники ступеневих програм з харчових технологій і 

супутніх дисциплін можуть бути дієтологами, харчовими технологами, 
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науковцями, розробниками харчових продуктів, управляючими чи 

закупівельниками, менеджерами з виробництва й управління якістю, 

дослідниками, менеджерами підприємств тощо. Залежно від програм місцями 

працевлаштування можуть бути не тільки підприємства агропромислового 

комплексу, але й Міністерство довкілля, харчових продуктів і сільського 

господарства (Department for Environment, Food and Rural Affairs / Defra), 

Служба з сільськогосподарського розвитку й консультування (Agricultural 

Development and Advisory Service / ADAS), Державна служба охорони 

здоров’я (National Health Service / NHS) тощо» [140]. 

Узагалі, зміст професійної підготовки аграрних фахівців у вищих 

навчальних закладах Великої Британії випливає з її основної функції – 

долучити осіб, які навчаються, до системи наукових знань про сільське 

господарство як складної й багатопрофільної галузі сучасної економіки, що 

передбачає поглиблене ознайомлення з науковими знаннями, уміннями, 

досвідом практичної та інтелектуальної діяльності в даній галузі; вироблення 

спеціальних практичних навичок і вмінь; формування психологічних і 

моральних якостей особистості, важливих для роботи в сфері сільського 

господарства, що в цілому сприяє задоволенню потреб становлення й 

удосконалення особистості як працівника – учасника професійної сфери, і як 

людини – члена суспільства [48]. 

 

 

2.2. Організаційні особливості й кваліфікаційні рівні підготовки 

майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах Великої Британії 

 

 

Об’єктивний аналіз аутентичних джерел засвідчує, що в сучасному 

агропромисловому комплексі Великої Британії зростає потреба у фахівцях, 

що володіють уміннями високого рівня [105; 144; 158; 162; 217; 237; 249; 

251; 251]. Під уміннями високого рівня в межах агропродовольчого сектора 
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маються на увазі ті, які надають особам можливість розуміти й 

використовувати фахові знання й нові напрацювання, які набуваються після 

опанування програм IV рівня й вище, а також засвідчуються дипломами про 

вищу освіту (higher diplomas), ступенями бакалавра (first degrees) та 

кваліфікаціями післядипломної освіти (postgraduate qualifications) (проте 

останні вже розглядаються як вищі фахові уміння (very high-level specialist 

skills) [158].  

Оскільки підготовка майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах 

Великої Британії ведеться в контексті всієї системи освіти цієї країни, 

вважаємо доречним у нашому дослідженні стисло розглянути загальні 

особливості британської освітньої системи.  

Традиційно освіта Великої Британії є багаторівневою 

системою [28, 50]. На сучасному етапі вона складається з чотирьох щаблів: 

початкової (Elementary School), середньої (Secondary School), 

післяшкільної / подальшої (Further Education) та вищої (Higher Education) 

освіти.  

Безперечно, одним із важливих елементів, що лежать в основі 

функціонування всієї освітньої системи країни, є, так звані кваліфікаційні 

системи або кваліфікаційні рамки (qualification frameworks). У цілому вони 

визначають ієрархію кваліфікаційних рівнів у висхідному порядку – від 

найнижчого рівня до найвищого – й установлюють загальні вимоги до тих 

кваліфікацій, які надаються на кожному рівні. Ці системи показують, які 

кваліфікації знаходяться на однаковому рівні, а також демонструють, як одна 

кваліфікація може привести до іншої цього ж, або вищого рівня. Вони 

ілюструють неперервний процес навчання, що дозволяє будь-якій новій 

кваліфікації знайти місце в межах загальної освітньої системи [255, 5].  

Наразі в Об’єднаному королівстві функціонують такі системи для 

загальноосвітніх і професійних кваліфікацій, як-от: Рамка регульованих 

кваліфікацій (Regulated Qualification Framework / RQF); Рамка кредитів і 

кваліфікацій Уельсу (Credit and Qualifications Framework for Wales / CQFW); 
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Рамка кредитів і кваліфікацій Шотландії (Scottish Credit and Qualifications 

Framework / SCQF); а також Рамка кваліфікацій вищої освіти в Англії, Уельсі 

та Північній Ірландії (The framework for higher education qualifications in 

England, Wales and Northern Ireland / FHEQ), котра регулює присвоєння 

кваліфікацій і ступенів про вищу освіту.  

Як правило, кваліфікація у цих системах розуміється як сертифікація 

досягнень або компетентностей студента, де вказується тип і назва 

підготовки, що надає право особі, яка навчається, продовжити просування в 

академічному чи професійному контексті [45].  

Згадані кваліфікаційні системи є інструментом, який гарантує певний 

рівень стандартів по всій країні, а також дає можливість для обґрунтованого 

й достовірного порівняння кваліфікацій на міжнародному рівні, таким чином 

сприяючи студентській мобільності [255, 5]. 

Перш, ніж перейдемо до розгляду професійної підготовки майбутніх 

аграріїв у вищих навчальних закладах Великої Британії та академічних 

стандартів і кваліфікаційних рівнів вищої аграрної освіти країни, висвітлимо 

передумови їх здобуття. 

Доречно зазначити, що з 2015 р. Рамка регульованих 

кваліфікацій (Regulated Qualification Framework / RQF) замінила раніше 

існуючі Рамку кваліфікацій і кредитів (Qalifications and Credit Framework) та 

Національні професійні кваліфікації (National Vocational 

Qualifications / NVQ). Рамка регульованих кваліфікацій, установлена 

Британською службою контролю якості кваліфікацій, екзаменів та 

тестування (The Office of Qualifications and Examinations Regulation – Ofqual)  

надає єдину систему для реєстрації кваліфікацій. Однак, наразі термін NVQ 

продовжує використовуватися, коли йдеться про кваліфікації, засновані на 

визнаних професійних стандартах.  

Ключовими елементами Рамки регульованих кваліфікацій є рівень і 

обсяг певної кваліфікації. Коли йдеться про рівень кваліфікації, то на увазі 

маються вимоги до навчання, складності й глибини матеріалу, що 
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вивчається, а також самостійності особи, яка навчається, на даному 

етапі [45]. Обсяг кваліфікації визначається через загальний навчальний час 

(Total Qualification Time) і керований навчальний час (GLH / Guided Learning 

Hours). Останній параметр визначає кількість годин, яку особа, що 

навчається, має під керівництвом викладача чи наставника в середньому 

витратити для досягнення затверджених результатів навчання. 

Зміни в британському законодавстві, запроваджені з 2013 року, 

означають, що молодь має продовжувати навчання до досягнення 

18 років [121]. Хоча на етапі доуніверситетського навчання кваліфікації про 

середню освіту GCSE (General Certificate of Secondary Education / сертифікат 

про середню освіту) та рівень А (А level) є найбільш відомими, що 

набуваються в школі або коледжі, однак багато юнаків та дівчат обирають 

шлях професійної (vocational) підготовки або, так зване, змішане (сombined) 

навчання, поєднуючи здобуття академічних і професійних кваліфікацій [278]. 

Зауважимо, що в країні значна увага приділяється підготовці особи до 

фаху з дитинства. Йдеться про педагогічний супровід, виявлення 

схильностей, підтримку й розвиток у дітей та підлітків кар’єрних уподобань, 

цілеспрямовану профорієнтаційну роботу тощо. Зокрема, при опитуванні 

молодих людей 91 % респондентів відзначив надзвичайну користь і вплив на 

вибір професії шкільних контактів з роботодавцями [116]. У сфері підготовки 

фахівців для сільського господарства істотна робота здійснюється в царині 

популяризації галузі як надзвичайно важливого й перспективного сектора 

економіки. Експерти підкреслюють, що можливості для навчання, 

працевлаштування й побудови кар’єри в агропродовольчій галузі існують у 

будь-якому віці [121]. 

Отже, профорієнтаційна діяльність ведеться за такими напрямами, як-

от: інформування дітей, підлітків та молоді щодо можливостей і переваг 

зайнятості й кар’єрного росту в сфері фермерства, аграрного виробництва й 

суміжних галузей, агробізнесу тощо; сприяння й допомога в плануванні 
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подальшого навчання і здобутті фахової підготовки; формування необхідних 

умінь; розвиток особистості й т. ін. [67]. 

З’ясовано, наприклад, що в країні існує мережа постійних 

представників (ambassadors), яка складається з фахівців 

сільськогосподарської та харчової промисловості й науковців-дослідників, 

які добровільно приділяють час тому, щоб мотивувати школярів до вибору 

аграрних професій [46]. Такі консультанти отримують спеціальну підготовку, 

ресурси й підтримку, необхідні для проведення якісних занять про 

сільськогосподарську освіту й кар’єру. Однак, найціннішим ресурсом, яким 

вони володіють, є, безумовно, їхній власний професійний досвід, котрим 

вони можуть поділися на різних заходах, зокрема кар’єрних ярмарках, зборах 

та семінарах [116].  

Зазначимо також, що в Англії та Уельсі нараховується 644 молодіжних 

фермерських клуби для дівчат і юнаків 10-26 років. Ці організації створюють 

умови для розвитку практичних умінь, співпраці з місцевими громадами, 

подорожей за кордон, участі в конкурсах і соціальних заходах, пов’язаних із 

сільським господарством. Приєднавшись до клубу, молодь не тільки 

проходить тренінги з різноманітних сільськогосподарських умінь 

(наприклад, у галузі тваринництва, маркетингу, інженерії тощо), але й 

долучається до опанування умінь лідерства, командної роботи, презентації 

себе перед працедавцями, коледжами, університетами [193].  

Нагадаємо, що випускники британських шкіл здають випускні 

екзамени й отримують сертифікат про середню освіту GCSE, що є 

достатньою підставою для початку трудової діяльності, але не дає права на 

вступ до вищих навчальних закладів.  

Зважаючи на те, що 76 % молодих людей до 14 років ще не 

визначилися стосовно вибору майбутнього фаху [121], підліткам 

рекомендують при виборі предметів GCSE не тільки звертати увагу на свої 

сильні й слабкі сторони, але й спробувати щось нове.  
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Отже, консультанти з аграрної освіти й кар’єри інформують школярів 

про те, що професійна діяльність у сучасному сільському господарстві 

пов’язана зі знанням предметів так званого STEM-циклу (S – science, T – 

technology, E – engineering, M – mathematics), де акронім STEM охоплює 

природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість 

(Engineering) і математику (Mathematics), і радять звернути увагу на їх 

опанування. А доповнення вище згаданих дисциплін вивченням основ 

бізнесу (Business) й географії (Geography) сприятиме створенню міцної бази 

знань і розвиткові важливих навичок розв’язування проблем [121].  

У віці 14-15 років підлітки можуть долучитися до курсів професійної 

підготовки з подальшим здобуттям відповідних сертифікатів Національної 

професійної кваліфікації (National Vocational Qualifications / NVQ) або 

BTEC [121].  

Крім того, у сучасній Великій Британії існують такі типи професійних 

кваліфікацій, як-от: Кваліфікації технічного рівня (Technical Level 

qualifications / Tech Levels), включно із Кваліфікаціями технічного 

бакалавріату (Technical Baccalaureate), для секторів сільського господарства, 

садівництва й догляду за тваринами; Прикладні загальні кваліфікації (Applied 

General Qualifications) для секторів сільського господарства, садівництва, 

охорони довкілля й догляду за тваринами. 

Британські школи-майстерні не тільки пропонують спеціальне 

середовище, обумовлене особливостями потенційних робочих місць, але й 

інтегрують у навчальний розклад працю учнів на виробництві, зокрема в 

агропродовольчому секторі. З огляду на нещодавні нововведення в структурі 

кваліфікацій Великої Британії, школи мають у своєму розпорядженні 

достатньо гнучкі варіанти співпраці з місцевими коледжами. Так, у 14-

15 років зацікавлені сільським господарством юнаки й дівчата можуть 

відвідувати курси середньої професійної освіти з подальшим здобуттям 

сертифікатів NVQ або BTEC другого рівня [121].  
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Варто також зазначити, що кваліфікації GSCE про середню освіту, 

досягнення яких дає можливість підготуватися до вступу до відповідного 

навчального закладу для здобуття вищої освіти, можуть бути отримані не 

тільки по закінченні середньої школи в 16 років, але й дорослими.  

Також у країні існує багато коледжів шостого класу (6th Form Colleges), 

які пропонують навчання на А рівні (A levels) для випускників тих шкіл, де 

немає відповідних класів. У таких коледжах студенти отримують необхідну 

кваліфікацію для вступу до університету. 

Зазначимо, що у Великій Британії є коледжі вищої освіти (Tertiary 

Colleges), які надають професійну освіту, що становить альтернативу 

програмам А рівня. Професійна освіта, отримана в таких коледжах, 

передбачає по закінченні навчального закладу фахову діяльність, у тому 

числі й сільськогосподарського спрямування, або ж продовження навчання з 

метою одержання кваліфікацій вищого рівня. 

Іншою гілкою є коледжі, які здійснюють навчання за програмами так 

званого Міжнародного бакалавріату (International Baccalaureate / ІВ) як 

альтернативу А рівня. Програми ІВ обираються студентами, які бажають 

вивчати більшу кількість предметів на більш глибокому рівні. Програми ІВ 

вважаються більш складними, ніж програми для А рівня [45]. 

Змішана (combined) освіта передбачає поєднання навчання протягом 

неповного дня (part-time education) із працевлаштуванням або волонтерством 

у сільському господарстві протягом 20-ти (або більше) годин на 

тиждень [121].  

Учнівство (apprenticeships) як один із способів підготуватися до 

майбутнього фаху, в тому числі й у сільському господарстві, дозволяє молоді 

одночасно працювати, навчатися й заробляти гроші – середня заробітна 

платня учня в агропродовольчому секторі економіки складає 200 £ на 

тиждень. Система учнівства орієнтована на людей віком від 16 до 24 років. 

Залежно від наявних у людини кваліфікацій, вона може обрати програму 

професійної підготовки одного з трьох рівнів: середнього (Intermediate), 
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розширеного (Advanced) або вищого (Higher). Таким чином молода людина 

не просто отримує національно визнану кваліфікацію, але й розпочинає 

кар’єру, презентує себе роботодавцю, втілює намагання бути 

успішною [121]. 

На сучасному етапі у Великій Британії існує більше 100 організацій, 

уповноважених присуджувати кваліфікації. Велика кількість установ 

забезпечує широкий обсяг професійних кваліфікацій для різних секторів 

економіки. Також є ті, що працюють із певною галуззю й надають характерні 

для неї кваліфікації. До загально визнаних екзаменаційних комітетів, які 

присвоюють кваліфікації для сільського господарства, належать, наприклад, 

такі, як-от: «Edexcel», «City and Guilds» (CGLI / City and Guilds of London 

Institute), «BTEC (Business and Technical Education Council) Nationals» 

тощо [45]. 

«City and Guilds» надає послуги закладам освіти, роботодавцям та 

особам, які навчаються, і має широкий спектр кваліфікацій різного рівня для 

аграрного сектора. Кваліфікації цієї інституції високо цінуються 

працедавцями. Крім того, ця організація допомагає особистості розвивати 

таланти та здібності заради кар’єрного зростання [128]. 

Зазначимо, що в межах кваліфікацій Технічних рівнів (Tech levels) або 

ІІІ (поглибленого / advanced) рівня в галузі сільського господарства, 

садівництва й догляду за тваринами передбачені зокрема такі кваліфікації: 

допоміжний диплом із сільського господарства (CGLI Level 3 Subsidiary 

Diploma in Agriculture / 360 GLH); диплом із сільського господарства (CGLI 

Level 3 Diploma in Agriculture / 540 GLH); диплом із сільського господарства 

(CGLI Level 3 Diploma in Agriculture / 720 GLH); диплом із сільського 

господарства (CGLI Level 3 Diploma in Agriculture /  1080 GLH) [128].  

Оскільки підготовка з метою одержання такої кваліфікації 

зосереджується на основних принципах та практичній діяльності в галузі 

сучасного сільського господарства, студент має можливість у подальшому 

розпочати або побудувати кар’єру в сфері агропромислового комплексу, у 
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майбутньому посісти вищу від займаної посаду чи стати менеджером 

невеликого фермерського підприємства, або підготуватися до навчання на 

вищому рівні.  

У зв’язку з цим, щоб отримати такі кваліфікації, особа має закінчити 

програму за обов’язковими й факультативними розділами, які охоплюють: 

розуміння принципів рослинництва й виробництво сільськогосподарських 

культур; знання й застосування сільськогосподарських знарядь для внесення 

добрив, агророзприскувачів тощо; знання й утримання 

сільськогосподарських тварин; знання анатомії та фізіології тварин; знання 

щодо управління бізнесом, пов’язаним із землею [128]. Згадані вище відзнаки 

присуджуються після опрацювання різної кількості, так званих умовних 

навчальних годин (відповідно 360, 540, 720 або 1080), а також відведених на 

них кредитів і розділів, що підлягають засвоєнню. 

Іншою популярною групою професійних кваліфікацій є 

BTEC Nationals. Надаючи знання, уміння й навички, необхідні студентам, 

щоб підготуватися до обраної кар’єри, BTEC Nationals пропонує просування 

в напрямку подальшої освіти, вищої освіти або працевлаштування. 

Зазначимо, що 62% великих компаній наймають працівників, які мають 

кваліфікацію BTEC. Відсоток студентів, які вступають до університетів, 

маючи документи від BTEC, виріс до 26 % у 2015 р. [120]. 

Відповідно, кваліфікації BTEC Nationals для аграрного сектора мають 

спонукати студентів вивчати сільське господарство, менеджмент аграрного 

виробництва, рибництво, лісівництво, деревництво й садівництво, а також 

підготуватися до просування в напрямку вищої освіти або 

працевлаштування [45]. За згаданими напрямами BTEC Nationals для 

агарного сектору встановлює 4 види кваліфікацій. Курси можуть вивчатися 

додатково до інших кваліфікацій рівня ІІІ як частина більшої програми 

навчання.  

Програма для одержання Розширеного сертифіката (Extended 

Certificate / 360 GLH) передбачає широке знайомство з аграрним сектором із 



104 

 

можливістю просування до вищої освіти, якщо в програму навчання 

включені інші кваліфікації, такі, як BTEC Nationals або A levels. Навчання з 

метою отримання Базового диплома (Foundation Diploma / 540 GLH) вимагає 

однорічного, більш глибокого вивчення курсу про сільське господарство. 

Цей документ сприяє вступу до вищого навчального закладу, якщо 

поєднується з іншими предметами рівня ІІІ (Level 3). Диплом (Diploma / 720 

GLH) передбачає глибоке вивчення галузі разом з опануванням інших 

кваліфікацій. Також у поєднанні з іншими предметами рівня ІІІ може бути 

бонусом для подальшого вступу до вищого навчального закладу. Для 

отримання Розширеного диплома (Extended Diploma / 1080 GLH) необхідне 

глибоке вивчення агропромислового сектора, що забезпечується дворічним 

навчанням з відривом від виробництва. Цей диплом надає можливість 

просування до вищої освіти або працевлаштування [120]. Кваліфікації ВТЕС 

(національні сертифікати й дипломи) можуть виступати як рекомендаційні 

листи для вступу на певні університетські ступені.  

Згадані вище кваліфікації, пов’язані із сільським господарством, 

присуджуються в межах післяшкільної / подальшої / професійної 

освіти (Further Education) й можуть бути проміжною ланкою для навчання на 

наступному рівні. Вони також є підґрунтям для вищої освіти відповідно до 

Системи кваліфікацій вищої освіти в Англії, Уельсі та Північній 

Ірландії [232].  

Якщо людину, яка досягла 18 років, не приваблює здобуття академічної 

освіти в університеті чи коледжі, то вона може, спираючись на наявні в неї 

кваліфікації та мотивацію, підвищувати свій професійний рівень, 

опановуючи курси, що ведуть до одержання професійних відзнак, наприклад, 

NVQ або BTEC рівня IV (Level 4) й далі. Зокрема профільні аграрні коледжі 

пропонують досить широкий спектр навчальних курсів, які можна вивчати, 

поєднуючи їх з учнівством [121]. 
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На противагу такій молоді прихильники академічної освіти, які хочуть 

побудувати кар’єру в агропродовольчому секторі, можуть вступити на одну з 

багаточисельних програм, що надаються закладами вищої освіти.  

Викладений матеріал свідчить, що системи кваліфікацій – для 

середньої професійної та вищої освіти, – які наразі існують у Великій 

Британії, дають можливість особі, по-перше, проаналізувати, як, маючи 

кваліфікацію одного типу й рівня, отримати іншу, й, по-друге, просуватися 

до вищих академічних і професійних щаблів відповідно до вимог часу, 

запитів роботодавців, особистих потреб і переконань тощо. На нашу думку, 

важливо також відзначити, що в такий спосіб у країні забезпечується 

комплексна різнобічна гнучка система підготовки, а також сертифікації 

досягнень майбутніх аграріїв. З одного боку, ми бачимо кваліфікації, 

орієнтовані на практичну роботу в поєднанні з певними академічними 

знаннями, в той же час ідеться про те, що кожна кваліфікація може бути як 

самостійним завершеним етапом професійної підготовки, так і проміжною 

ланкою у просуванні до вищих кар’єрних, професійних чи освітніх 

рівнів [45].  

Проте, так звана середня професійна освіта не може повною мірою 

забезпечити потреби й вимоги ринку, працедавців, у цілому галузь сучасного 

сільського господарства, яке стає все більш технологічним і охоплює все 

ширші горизонти агропродовольчого виробництва й суміжних сфер, а отже 

зростає попит на фахівців з вищою аграрною освітою. З-поміж іншого, увага 

акцентується на тому, що сільському господарству країни протягом 

наступних десяти років необхідно буде близько 60 000 нових фахівців [201]. 

Таким чином, «значення ролі фахівця аграрного сектора економіки у 

Великій Британії визначається на сьогодні не збільшенням засобів 

виробництва, які припадають на кожного робітника, а тим, що від його знань, 

кваліфікації, відповідальності й творчого ставлення до праці залежить рівень 

продуктивності праці в сільському господарстві» [15, 16]. 
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Щоб краще зрозуміти місце підготовки аграрних кадрів вищої 

кваліфікації в системі вищої освіти Великої Британії, доцільним буде стисло 

розглянути систему вищої освіти в цілому. 

Уряди країн, що входять до складу Об’єднаного королівства, мають 

певні обов’язки щодо адміністрування вищої освіти. Зокрема, роль 

відповідних міністерств полягає в тому, щоб формулювати основні напрями 

політики, а також фінансувати підтримку освіти, досліджень і пов’язаних з 

нею видів діяльності. 

Для визначення стандартів і належного присвоєння кваліфікацій вищої 

освіти в Об’єднаному королівстві традиційно існують дві, територіально й 

історично обумовлені, паралельні системи, а саме: Рамка кваліфікацій вищої 

освіти в Англії, Уельсі та Північній Ірландії (The Framework for Higher 

Education Qualifications of Degree-Awarding Bodies in England, Wales and 

Northern Ireland / FHEQ) та Рамка кваліфікацій для закладів вищої освіти 

Шотландії (The Framework for Qualifications of Higher Education Institutions in 

Scotland / FQHEIS). Ці системи є точками відліку для академічних стандартів 

вищої освіти країни [255, 5]. Кожна із зазначених систем встановлює 

ієрархію кваліфікаційних рівнів та описує загальні досягнення, які 

очікуються від тих, хто отримує певну кваліфікацію на кожному рівні. 

Британські рамки кваліфікацій вищої освіти – FHEQ і FQHEIS – 

стосуються ступенів, дипломів, сертифікатів та інших академічних 

кваліфікацій, що присуджуються відповідними органами на рівні IV й вище в 

Англії, Уельсі та Північній Ірландії, а також рівні VII та вище в Шотландії. 

Базові програми (рівень III (FHEQ) / VI (FQHEIS), які не інтегровані зі 

ступеневими програмами, не розглядаються як вища освіта й не включаються 

до систем кваліфікацій вищої освіти. Проте, досить умовно рівні Рамки 

кваліфікацій вищої освіти (Framework for Higher Education Qualifications / 

FQHE) можна співвіднести з рівнями IV – VIII Рамки регульованих 

кваліфікацій (Regulated Qualifications Framework / RQF). 
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Для прикладу розглянемо Рамку кваліфікацій вищої освіти в Англії, 

Уельсі та Північній Ірландії (FHEQ). Так, вона має п’ять рівнів, три з яких 

відносяться до додипломної / початкової вищої освіти (undergraduate), і два – 

до, так званої післядипломної (postgraduate) [255, 15].  

До першої категорії належать сертифікати (Higher National 

Certificates / HNC й Certificates of Higher Education / CertHE) (IV рівень 

FHEQ); дипломи (Higher National Diplomas / HND, Diplomas of Higher 

Education / DipHE) й базові ступені (Foundation degree) (V рівень FHEQ); 

випускні сертифікати (Graduate Certificates), випускні дипломи (Graduate 

Diplomas), професійні випускні сертифікати в галузі освіти (Professional 

Graduate Certificates in Education / PGCE), а також ступені бакалавра 

(Bachelor’s degree) як звичайні (ordinary), так і з відзнакою (honours) 

(VІ рівень FHEQ).  

До другої категорії відносяться ті, що стосуються удосконалення 

фахівців і дослідницької діяльності й ведуть до одержання, так званих 

сертифікатів про післядипломну освіту (Postgraduate Certificates), 

сертифікатів про післядипломну освіту в галузі педагогіки (Postgraduate 

Certificates in Education / PGCE), дипломів аспірантів (Postgraduate Diplomas), 

ступенів магістра (Integrated Master’s Degrees / Master’s Degrees) (VІІ рівень 

FHEQ) й доктора (Doctoral Degrees) (VІІ рівень FHEQ) [255, 15]. 

Для того, щоб продемонструвати зв’язки між кваліфікаційними 

системами й те, як кваліфікації в різних юрисдикціях Об’єднаного 

королівства порівнюються одна з одною, які щаблі існують в ієрархічній 

драбині в сфері освіти й професійної зайнятості, дати особі можливість чітко 

визначити власні освітні й кар’єрні здобутки (наявні кваліфікації та рівні) і 

перспективи для подальшого просування, органи влади, відповідальні за 

системи кваліфікацій, створюють довідники по національним 

кваліфікаційним системам (і пропонованим кваліфікаціям) у контексті 

загальної, середньої професійної чи вищої освіти [210]. Утім, подібні 

розробки скоріше виступають ресурсом для порівняння кваліфікацій та 
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рівнів, ніж установлюють прямі еквіваленти між ними [255, 14]. Рамки також 

дають інформацію для співставності академічних стандартів у 

міжнародному, особливо європейському середовищі, підтримують 

міжнародну конкурентну спроможність, мобільність студентів та 

випускників [255, 5]. 

Кожна із рамок кваліфікацій вищої освіти є важливим інструментом 

для професійних, затверджених законом і регулятивних органів (professional, 

statutory and regulatory bodies / PSRBs) у визначенні й використанні 

кваліфікацій у контексті їхнього професійного визнання та процесів 

сертифікації, акредитації тощо.  

Отже, визначення вища освіта (Higher Education) у Великій Британії 

застосовується до програм, метою яких є присвоєння ступеня (Degree), а 

саме: ступеня бакалавра (Bachelor Degree), магістра (Master Degree) або 

доктора (Doctoral или PhD Degree) [232]. 

Як зазначалося раніше, в країні склалася унітарна система вищої 

освіти, яку надають університети або інші, прирівняні до них, навчальні 

заклади. У державі існує два основних типи закладів вищої освіти, а саме: 

університети й коледжі вищої освіти. Уряд Об’єднаного королівства визнав 

повноваження присуджувати ступені університетами й коледжами. Ці, так 

звані визнані заклади (recognized bodies), отримали право присвоювати 

ступені або завдяки наявності в них Королівського патенту (Royal Charter), 

або парламентського закону. Всі університети й деякі коледжі вищої освіти є 

визнаними закладами [45]. За даними статистики, в 2006 р. існувало більше 

130 подібних навчальних установ. 

Провайдери вищої освіти (як правило університети) виступають 

органами присвоєння ступенів (degree awarding bodies) [255, 1]. Університети 

є незалежними, самоврядними установами. Вони встановлюють власні 

критерії вступу, розробляють курси навчання й вирішують, які ступені 

присвоювати випускникам. Проте, в цьому процесі вони послуговуються 

Рамками кваліфікацій вищої освіти – FHEQ та FQHEIS – і несуть 
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відповідальність за встановлення, регулювання, а також підтримку й 

дотримання академічних стандартів та якості своїх кваліфікацій [255, 8]. 

Отже, на нашу думку, важливо акцентувати, що кваліфікації не 

присвоюються державою [255, 8]. 

Більшість університетів проводять як викладацьку, так і дослідницьку 

діяльність. Університетські коледжі й інститути є філіями більших 

університетів. Деякі університетські коледжі й інститути є досить 

невеликими й спеціалізованими в одній галузі навчання, в той час як інші є 

великими установами, які пропонують багато різноманітних програм. 

Ступені у вище зазначених навчальних закладах присуджуються від імені 

основного / головного університету. 

Коледжі вищої освіти – інший тип закладів вищої освіти. Деякі з них є 

визнаними закладами із правом надання ступенів, інші пропонують курси 

вищої освіти, що ведуть до присудження ступенів іншими визнаними 

закладами. 

Варто також зазначити, що коледжі подальшої освіти, інститути, 

фонди, академії і школи також пропонують курси вищої освіти, які 

завершуються присвоєнням ступенів від визнаних закладів. 

Крім визнаних установ, понад 550 інших закладів пропонують курси, 

що ведуть до одержання ступеня, але вони не мають повноважень самостійно 

надавати національно визнані ступені. Вони відомі як зареєстровані заклади 

(listed bodies). Університет або коледж, який має право надавати ступені, 

затверджує курси в зареєстрованих закладах. Список визнаних і 

зареєстрованих закладів можна знайти на сайті [154]. 

Доцільно зазначити, що в країні зростає кількість незалежних 

інституцій вищої освіти. Оскільки реєстрація таких закладів є 

необов’язковою, їхня точна кількість невідома, проте, за інформацією 

Британської акредитаційної ради (British Accreditation Council), у 2006 р. їхнє 

число перевищувало три тисячі. Незалежні провайдери вищої освіти нечасто 

стають суб’єктами зовнішньої акредитації, отже якість їхніх послуг оцінити 
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важко. Такі заклади вищої освіти не мають юридичних повноважень 

пропонувати британські кваліфікації чи присуджувати ступені [253]. 

За даними Ради з фінансування вищої освіти Англії (Higher Education 

Funding Council for England / HEFCE) наразі в Об’єднаному королівстві 

нараховується 108 освітніх провайдерів, що мають статус університету чи 

університетського коледжу, а також 139 освітніх закладів мають право 

надавати ступені [154]. Саме в такому контексті відбувається вища 

професійна підготовка майбутніх аграріїв. 

Важливою характерною особливістю британської вищої освіти є той 

факт, що декілька урядових і неурядових агенцій зайняті проблемами якості 

освіти. Ці агенції з якості створюють доповіді або «турнірні таблиці» («league 

tables») (рейтинги університетів і коледжів), забезпечуючи майбутніх 

студентів, роботодавців та інші зацікавлені сторони цінною інформацією. 

Агенції з фінансування також використовують ці дані, щоб розподіляти 

гранти серед установ, спираючись, наприклад, на якість досліджень або 

викладання [253].  

Провідну роль серед організацій, зайнятих забезпеченням якості вищої 

освіти, відіграє Агенція з контролю якості вищої освіти (The Quality 

Assurance Agency for Higher Education / QAA), заснована в 1997 р. Ця 

установа проводить незалежні огляди провайдерів вищої освіти в 

Об’єднаному королівстві, здійснює огляди дисциплін, допомагає визначати 

академічні стандарти, надає керівні вказівки щодо сумлінної, позитивної 

практики, складає огляди якості досліджень з метою рекомендацій про 

фінансування, публікує звіти з оцінкою кожного університету чи коледжу. 

Доповіді QAA висвітлюють сильні сторони інституцій, а також сфери, в яких 

вони потребують вдосконалення, допомагаючи в такий спосіб студентам 

вирішити, який заклад варто обрати для навчання [208]. Агенція з контролю 

якості вищої освіти (QAA) підтримує, переглядає та розробляє вже згадувані 

нами Системи кваліфікацій вищої освіти – FHEQ та FQHEIS [208]. 
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Своєю діяльністю QAA охоплює різни типи вищих навчальних 

закладів, у тому числі й сільськогосподарського спрямування. Хоча, як 

зазначалося вище, укладання деталей курсу навчання є обов’язком 

навчального провайдера, проте QAA проводить важливу роботу щодо 

встановлення стандартів якості вищої аграрної освіти [229].  

Крім того, галузеві аграрні коледжі, багатопрофільні коледжі, пов’язані 

з підготовкою фахівців для сільського господарства й суміжних галузей, і 

відповідні університети мають колективну організацію «Лендекс» (Landex). 

Організація складається з 36 установ Об’єднаного королівства й представляє 

інтереси аграрних закладів освіти. Усі учасники «Лендекс» забезпечують 

високоякісну й ефективну освіту, підготовку й професійний розвиток у сфері 

наук, що стосуються агропродовольчого, земельного й тваринницького 

секторів. Крім того, всі заклади, які входять до складу організації, мають 

високу оцінку з боку громадськості й роботодавців за внесок у розвиток 

сталого бізнесу, добробуту суспільства й економічного процвітання 

сільських територій. Усі учасники «Лендекс» спрямовують свою діяльність 

на покращення якості освітніх послуг у галузі аграрної освіти, визначивши 

такі основні пріоритети, як-от: якісний розвиток професорсько-

викладацького складу й студентського досвіду, лідерських і управлінських 

якостей, а також управління репутацією тощо [174]. 

Міністерство довкілля, продовольства й сільського господарства 

(The Department for the Environment, Food and Rural Affairs / Defra) також має 

вплив на те, яку інформацію й уміння необхідно вивчати, особливо 

менеджерам і фермерам у галузі сільського господарства, в той час як 

Агентство зі стандартизації продуктів харчування (UK’s Food Standards 

Agency) опікується подібними питаннями в галузі харчової й переробної 

промисловості.  

Варто зауважити, що дві Ради з галузевих кваліфікацій (Sector Skills 

Councils / SSCs) у межах Об’єднаного королівства займаються встановленням 

плану заходів, які стосуються вмінь для певних секторів, а саме: «Лантра» 
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(Lantra) для галузей підприємництва, пов’язаних із землею, включно з 

сільським господарством, садівництвом і суміжними сферами [175], а також 

Національна академія умінь для виробництва продуктів харчування та 

напоїв (National Skills Academy for Food and Drink / NSAFD) для галузей 

харчової промисловості [194].  

У цілому, характеристика провайдерів аграрної освіти має низку 

особливих рис, на яких варто зупинитися більш докладно. Так, нагадаємо, що 

професійна підготовка майбутніх аграріїв здійснюється в закладах подальшої 

освіти (further education colleges / FECs), монотехнічних / галузевих 

(monotechnics) закладах, до яких відносяться університет Харпер Адамс 

(Harper Adams University), Королівський сільськогосподарський університет 

(the Royal Agricultural University) та Рітл коледж (Writtle College), і на 

факультетах університетів [48]. За оцінками Ради з фінансування вищої 

освіти Англії (Higher Education Funding Council for England / HEFCE) 20 % 

від загальної кількості фахівців для галузі готуються трьома вказаними 

профільними закладами. Разом із тим, коледжі подальшої освіти (further 

education colleges / FECs) є також важливими провайдерами аграрної освіти й 

забезпечують підготовку щонайменше 40 % студентів-аграріїв, при чому 

йдеться як про самостійні заклади подальшої освіти, так і про ті, що 

співпрацюють із провайдерами вищої освіти. Такі коледжі мають особливе 

значення для місцевих територій як у сфері залучення студентів, так і для 

встановлення зв’язків із бізнесом. Решта 40 % освітніх послуг у царині 

підготовки майбутніх аграріїв надається відділеннями або факультетами 

університетів [217]. 

Відповідно до інформації британської Служби з прийому до 

університетів і коледжів (the Universities and Colleges Admission Service in 

UK / UCAS) [250], 48 провайдерів – університетів і коледжів – надають вищу 

освіту в галузі сільського господарства й аграрних наук (Додаток Ж).  

Загалом, згідно з даними британського Агентства статистики в галузі 

вищої освіти (Higher Education Statistics Agency Limited / HESA) 2015 –
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 2016 рр., чисельність тих, хто вивчає сільське господарство й суміжні науки 

у закладах вищої освіти Об’єднаного королівства, складає 19 025 осіб від 

загальної кількості 2 280 830 чоловік, усіх зарахованих до вищих навчальних 

закладів країни [157]. Крім того, за інформацією міністра охорони 

навколишнього середовища Великої Британії Елізабет Трусс (Elizabeth 

Truss), вивчення дисциплін, пов’язаних із сільським господарством, у 

британських університетах є найбільш динамічним напрямом підготовки 

вищої освіти, що засвідчується зростанням у 2016 р. кількості студентів на 

4,6 % порівняно з 2015 роком [201]. 

Така тенденція пояснюється тим, що в сучасному британському 

суспільстві ступінь у галузі сільського господарства не розглядається суто як 

освіта для фермерів, оскільки напрями підготовки надзвичайно різноманітні. 

Випускники, що не долучаються до фермерства, можуть працювати в мережі 

роздрібної торгівлі й постачання продуктів харчування, в сфері досліджень та 

технологій, консультацій, освіти, маркетингу чи засобів масової інформації. 

Крім того, йдеться про можливості після закінчення вищого навчального 

закладу працевлаштуватися не тільки на батьківщині, керуючи родинним 

маєтком, але й за кордоном або працювати в уряді [201].  

Доцільно підкреслити, що науковці, зайняті дослідженнями підготовки 

майбутніх аграріїв, зазначають, що аграрна освіта посідає особливе місце в 

системі вищої професійної освіти [20; 23; 28; 126; 147; 186; 190; 221; 247; 

280]. 

Характеризуючи аграрну освіту Великої Британії, вітчизняний 

дослідник О. Канівець акцентує увагу на таких притаманних їй рисах, як: 

децентралізація, різнорівневість та гнучкість з орієнтацією на ринок і 

підприємництво; відсутність приналежності більшості навчальних закладів 

країни до певного сектора й здійснення ними підготовки як за програмами 

середньої професійної, так і вищої освіти; домінування державного сектора 

освіти за наявності приватного й т. ін. [28, 52 – 53]. 
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Аналізуючи тенденції підготовки майбутніх аграріїв у Великій 

Британії, український науковець С. Заскалєта відзначає з-поміж інших 

наступні: врахування потреб місцевої економіки у професійній підготовці 

фахівців аграрної галузі; тісний зв’язок підприємців із закладами 

сільськогосподарської освіти; широкі міжнародні зв’язки між закладами 

аграрної освіти; розвиток дистанційної форми навчання тощо [23, 169]. 

Безперечно, цінними є зауваження М. Малдера, які описують 

особливості сучасної аграрної підготовки в цілому. Зокрема він звертає увагу 

на те, що, хоча відповідно до змісту навчальних планів вивчення тварин і 

рослин є традиційними галузями навчання, і більшість студентів 

зараховувалися на такі програми, однак, у наш час освіта в галузі сільського 

господарства досить диверсифікована, іноді настільки, що установи 

сільськогосподарської освіти мають проблеми із збереженням слова 

«сільськогосподарський» або «аграрний» у своїй назві. Студенти обирають, а 

навчальні заклади пропонують як програми, що мають за мету 

працевлаштування й фах у первинному секторі, так і екологічні програми, 

програми про продовольство й харчування, з біотехнології, геоінформатики, 

споживання, агроменеджменту, бізнес-управління, економіки, соціології, 

здоров’я і комунікацій. На думку фахівця, вища аграрна освіта значно 

розширила свої межі, й цей процес продовжується [187, 224]. 

Підтвердженням вище зазначеного аспекту сучасної вищої аграрної 

освіти у Великій Британії є, наприклад, той факт, що Королівський 

сільськогосподарський університет наразі пропонує близько 20 курсів 

підготовки, що завершуються присудженням ступеня бакалавра. Серед них є 

як цілком традиційні в підготовці майбутніх аграріїв, наприклад, сільське 

господарство, (Agriculture), аграрний менеджмент (Agricultural Management), 

прикладне конярство й бізнес (Applied Equine Science and Business), розведення 

й утримання коней (Bloodstock and Performance Horse Management) тощо. 

Перелічимо й досить альтернативні, зокрема, археологія та управління 

спадщиною (Archaeology and Heritage Management), археологія й захист 
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історичних ландшафтів (Archaeology and Historic Landscape Conservation), 

охорона дикої природи (British Wildlife Conservation), охорона довкілля й 

управління спадщиною (Environmental Conservation and Heritage Management), 

виробництво продуктів харчування й управління постачанням (Food Production 

and Supply Management), а також курси з вивчення ринку нерухомості (Real 

Estate, Real Estate Valuation) чи управління сільськими територіями (Rural Land 

Management), чи курси, акцентовані на вивченні міжнародного досвіду, в тому 

числі міжнародний бізнес-менеджмент (International Business Management), 

міжнародний бізнес-менеджмент у галузі продуктів харчування й агробізнесу 

(International Business Management (Food and Agribusiness), міжнародне 

конярство й аграрний бізнес-менеджмент (International Equine and Agricultural 

Business Management) тощо [220]. 

Ще один, так званий галузевий навчальний заклад – Університет 

Харпер Адамс пропонує такі традиційні програми на здобуття ступеня 

бакалавра, як: сільське господарство (Agriculture) і вивчення тварин (Animal 

Studies), а разом з тим і цілком у дусі часу, такі, як-от: підприємництво й 

аграрне продовольство (Business and Agri-food), довкілля сільських територій 

та жива природа (Countryside, Environment and Wildlife), інженерна справа в 

сільському господарстві (Engineering), сільська нерухомість й 

землеуправління (Rural Estate, Property and Land Management) [152] тощо. 

Університетський коледж Ріттл з-поміж інших у галузі сільського 

господарства надає підготовку за програмами: сільське господарство 

(менеджмент землеробства) (Agriculture (Arable Crop Management) і сільське 

господарство (стале довкілля) (Agriculture (Sustainable Environment); 

садівництво (Horticulture) і професійна флористика й дизайн (Professional 

Floristry and Floral Design); менеджмент глобальних екосистем (Global 

Ecosystem Management) і ландшафтна архітектура (Landscape 

Architecture) й т. ін. [282]. 

На підтвердження того, що такий диверсифікований осучаснений 

підхід до підготовки майбутніх аграріїв – не фрагментарне явище, наведемо 
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ще декілька прикладів. Університет Аберистуїта так само пропонує, як 

традиційні програми з сільського господарств (Agriculture), сільського 

господарства й тваринництва (Agriculture with Animal Science), сільського 

господарства й ведення бізнесу (Agriculture and Business Science), так і 

альтернативні, чи то з генетики й біотехнологій (Genetics and Biochemistry), 

біології рослин (Plant Biology), мікробіології (Microbiology), чи то з 

менеджменту сільських територій (Countryside Management), туристичного 

менеджменту (Tourism Management)  тощо [101]. 

Університет Хердфордшира з-поміж інших пропонує курси з 

сільського господарства (Agriculture), управління довкіллям і сільського 

господарства (Environmental Management with Agriculture), біологічних наук 

(Biological Science) та молекулярної біології (Molecular Biology) [264].  

Крім того, концепція сучасної аграрної освіти в Англії, Уельсі й 

Північній Ірландії забезпечує професійну підготовку, яка відповідає 

чотирьом основним рівням кваліфікацій: фермер, кваліфікований агроном, 

інженер-механік і менеджер сільського господарства [16, 87]. 

Більш розгорнутий контекст професійної підготовки майбутніх аграріїв 

відбиває системність, наступність і послідовність освітньої системи. «Після 

закінчення навчального закладу британські випускники отримують 

документи, що засвідчують їхню підготовку й відповідають наступним 

рівням: 

Перший рівень: Національний сертифікат із сільського господарства в 

Англії, Уельсі й Північній Ірландії. Підготовка триває один-два роки. З цим 

сертифікатом можна працювати найманим робітником або бути власником 

маленької ферми. 

Другий рівень: Національний диплом із сільського господарства, 

проблем сільських територій, лісівництва, садівництва, тваринництва й 

розведення присвоюється в Англії, Уельсі й Північній Ірландії як рівень 

фермера. Навчання триває три роки: перший і третій – у коледжі, другий 

рік – практика на фермах графств або за кордоном. 
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Третій рівень: Вищий національний диплом (Higher National Diploma 

/ HNDs) із сільського господарства або базовий ступінь (Foundation Degree). 

Ці відзнаки дають право працювати фермером або бути власником великої 

ферми. Фахівець повинен мати знання не тільки про сільське господарство, 

але й бути здатним проводити комп’ютеризацію на аграрному підприємстві й 

володіти уміннями управління персоналом тощо. 

Четвертий рівень: Бакалавр (Bachelor / BSc) із сільського 

господарства, сільського відпочинку й туризму, захисту довкілля, 

садівництва, ландшафтного дизайну тощо. Навчання триває від трьох до 

чотирьох років. Ця кваліфікація дає право випускникам працювати 

сільгоспменеджерами, бути власниками великого агропідприємства чи ферми 

або найнятим менеджером. Після одержання ступеня бакалавра студенти 

мають можливість обрати одну з сотень програм післядипломної освіти – від 

програми МВА до можливості проведення глобальних або національних 

досліджень у сфері сільського господарства. 

П’ятий рівень: Магістр із сільського господарства (Master of 

Agriculture). Навчання триває п’ять років. Уважається, що професіоналізм 

фахівця такого рівня залежить від кваліфікацій у галузі сільського 

господарства» [192, 327 – 328 ]. Хоча є також і докторські ступені, 

наприклад, PhD [220]. 

Отже, аналіз професійної підготовки майбутніх аграріїв у Великій 

Британії дає можливість виділити кілька кваліфікаційних рівнів, що показано 

на рис. 2.1. 
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Рис.2.2. Основні кваліфікаційні напрями професійної підготовки майбутніх 

аграріїв у Великій Британії 
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Багато абітурієнтів у Великій Британії обирають курси навчання, що 

забезпечують здобуття кваліфікації додипломної освіти (undergraduate 

degree) [23, 167]. Отримання звичайної (ordinary degree) бакалаврської 

кваліфікації з непоглибленим вивченням і засвоєнням дисциплін програми 

вважається менш престижним [23, 169]. Ступінь бакалавра з відзнакою 

(honours degree) передбачає глибоке вивчення певної кількості предметів і 

набуває подальшої популярності. 

Зауважимо також, що середня вартість вищої аграрної освіти із 

здобуття ступеня бакалавра в різних закладах може коливатися від 7000 до 

9000 £ на рік. При чому вартість навчання однакова для студентів із будь-

якого регіону Об’єднаного королівства. Проте, вартість навчання для 

місцевої молоді в Королівському університеті Белфасту вдвічі нижча (3320 – 

4130 £ ) порівняно з вартістю для студентів інших регіонів – Англії, Уельсу, 

Шотландії [212; 257]. 

Доречно зауважити, що за інформацією британської Служби з прийому 

до університетів і коледжів (UCAS), у 2016 р. 47 освітніх програм з 

підготовки майбутніх аграріїв – це, так звані програми навчання «повного 

дня» (full-time), 14 – програми навчання за «сендвіч-системою» з 

обов’язковим річним стажуванням у галузі (full-time with a placement / 

sandwich). Із загальної кількості програм вищі навчальні заклади пропонують 

до вивчення 43, так звані однодисциплінарні курси (single subject 

courses) [250]. У цьому контексті йдеться про те, що певна обрана дисципліна 

вивчається й викладається на поглибленому рівні. Однак, також 

викладаються модулі з інших дисциплін, проте більшість з них так чи інакше 

пов’язані з основною спеціалізацією [102].  

У цій площині в університеті Абердина навчаються майбутні аграрії з 

«Рослинознавства й ґрунтознавства» (Plant and Soil Science, BSc, Single 

Hons). При викладанні увага акцентується на взаємодії між рослинами й 

ґрунтами, яка обумовлює сталість усіх природних і керованих наземних 

систем [239]. В університеті Аберистуїта укладачі навчального плану для 
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бакалаврів, які опановують «Сільське господарство з вивченням бізнесу» 

(Agriculture with Business Studies, BSc, Single Hons), визначаючи актуальність 

і доцільність такої професійної підготовки, наголошують, що вона враховує 

особливості сучасного динамічного світу та ускладнення й диверсифікацію 

сільськогосподарської галузі, яка все більше залежить від умінь управляти 

бізнесом [100].  

Разом з тим, зауважимо, що провайдери вищої освіти в галузі 

сільського господарства й аграрних наук пропонують також можливості для 

спільного одночасного вивчення двох предметів (joint subject courses) [102], 

як, наприклад, «Агробізнес» (Agri-business BSc, Hons) (університет Харпер 

Адамс) [151], «Сільське господарство й тваринництво» (університет 

Ноттінгема) [268], «Конярство й міжнародний аграрний менеджмент» 

(Королівський сільськогосподарський університет) [220], «Екологія й наука 

про довкілля» (університет Вустера) [274] тощо. Узагалі, за даними UCAS, 

згадується 18 подібних комбінованих курсів (combined subjects) з 

можливістю отримати відповідний диплом бакалавра [250]. 

Усе ж варто зазначити, що згаданий вище поділ курсів із сільського 

господарства досить умовний і більше пов’язаний із традиціями британської 

освіти, аніж із реальним станом речей. Насправді ж, провайдери аграрної 

освіти намагаються розробляти й викладати майбутнім аграріям такі 

навчальні програми, які в найширшому контексті охоплюють і найповніше 

висвітлюють усі особливості сучасного агропромислового комплексу й 

мають перспективно випереджальний характер, знайомлячи студентів із 

інноваціями в цій і суміжних галузях. Узагалі, чим ширший підхід до 

підготовки майбутніх аграріїв у контексті особливостей диверсифікації 

сучасної сільськогосподарської галузі, тим різноманітніші варіанти освітніх 

програм для них.  

Отже, основними перевагами багаторівневості підготовки майбутніх 

аграріїв вважаються такі: реалізація парадигми, що полягає у 

фундаментальності, цілісності й спрямованості на особистість того, хто 
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навчається; значна диверсифікація й реагування на кон’юнктуру ринка праці; 

підвищення якості підготовки завдяки орієнтації на «освіту через усе життя» 

на відміну від «освіти на все життя»; свобода вибору «траєкторії навчання» й 

відсутність освітніх ситуацій, які ведуть у глухий кут; можливість ефективної 

взаємодії різних провайдерів аграрної освіти (коледжів, факультетів 

університетів, галузевих навчальних закладів); інтегрованість у світову 

освітню систему. 

Так, логічним підсумком викладеного вище, вважаємо зауваження про 

те, що в сучасному сенсі професійна підготовка фахівців для 

агропромислового комплексу Великої Британії здійснюється на засадах 

наступності й послідовності, а наявні в країні системи кваліфікаційних рівнів 

забезпечують функціонування гнучкого підходу до оцінки, кваліфікації й 

стандартизації професійно-освітніх досягнень. Ієрархічна структура 

підготовки майбутніх аграріїв побудована на рівнях, представлених 

національними кваліфікаційними рамками. Спадкоємність, що пов’язує всі 

рівні, дає можливість продовжувати навчання на подальшому рівні до 

найвищого. 



122 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. З’ясовано, що, по-перше, професійна підготовка майбутніх аграріїв у 

Великій Британії спирається на нормативні документи, що визначають 

політику уряду в сфері агропромислового комплексу й харчової безпеки, 

галузеві огляди умінь і знань для цього сектора економіки тощо, і 

визначається як підготовка фахівців для забезпечення ланцюга виробництва 

продуктів харчування від «ферми до виделки»; по-друге, на стандарти, 

закладені в документах, зокрема, «Вихідні положення академічних 

стандартів щодо сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про 

продовольство й харчування, наук про споживача» та «Придатність до 

працевлаштування». Установлено, що предметний бенчмарк роз’яснює 

сутність та стандарти присудження ступенів щодо галузей виробництва, 

пов’язаних із землею та професіями, які стосуються прикладних та 

соціальних наук, вивчення сільського господарства, науки про споживача 

тощо, уточнюючи межі кожної предметної групи і специфічні порогові, 

типові й відмінні стандарти для присудження ступенів бакалавра з відзнакою, 

у той час як придатність до працевлаштування встановлює зв’язок між 

закладами професійної освіти й очікуваннями та вимогами працедавців. 

Пріоритетами в галузі вищої професійної підготовки майбутніх аграріїв у 

Великій Британії визначаються такі: безперервне навчання протягом життя; 

забезпечення працевлаштування; студентоцентроване навчання; наукові 

розвідки, впровадження інновацій, студентське лідерство тощо. 

2. У процесі аналізу особливостей підготовки майбутніх аграріїв у 

вищих навчальних закладах Великої Британії визначено основні стандарти й 

кваліфікаційні рівні вищої аграрної освіти. Зокрема встановлено, що 

стандартизація й присвоєння кваліфікацій відбувається відповідно до Рамки 

кваліфікацій вищої освіти в Англії, Уельсі та Північній Ірландії та Рамки 

кваліфікацій для закладів вищої освіти Шотландії, які є точками відліку для 



123 

 

академічних стандартів вищої освіти країни, і застосовується до програм, 

метою яких є присудження ступеня, а саме: ступеня бакалавра, магістра або 

доктора. Типовими кваліфікаціями в сфері аграрної освіти є сертифікати й 

дипломи про освіту; сертифікати й дипломи вищої освіти; базові ступені; 

ступені бакалавра. Фундаментальною для будь-якого ступеня в галузі 

сільського господарства є інтеграція природничих наук, фахових дисциплін, 

котрі зосереджуються на виробничих секторах, і тих, опанування яких сприяє 

задоволенню соціальних, економічних та екологічних потреб на засадах 

сталого розвитку.  

3. З’ясовано, що термін підготовки варіюється залежно від 

попереднього досвіду й освітнього провайдера й може тривати від трьох до 

чотирьох років і завершується присудженням ступеня бакалавра з 

природничих наук (BSc (Hons). У випадку, якщо студент залишає навчання 

після виконання програми першого курсу, він має право на здобуття 

Сертифіката про вищу освіту (Certificate of Higher Education), що відображає 

навчальні здобутки на IV рівні. Відповідно, опанувавши IV та V рівні, як 

правило, після другого року навчання у закладі вищої освіти студент може 

одержати Диплом про вищу освіту (Diploma of Higher Education). 

У процесі аналізу вищої професійної підготовки майбутніх аграріїв 

встановлено, що така підготовка здійснюється в коледжах подальшої освіти, 

монотехнічних галузевих закладах (Королівський сільськогосподарський 

коледж, Університет Харпер Адамс, коледж Рітл) і на факультетах 

університетів (Аберистуїта, Ноттінгема, Абердина тощо) за різними формами 

навчання: з повним і частковим навчальним навантаженням, з чергуванням 

теоретичного навчання й стажування на виробництві (форма «сендвіч»). 

Кожний навчальний заклад має право самостійно встановлювати вимоги до 

вступу, розробляти навчальний план підготовки фахівця. 

Основні положення з розділу 2 висвітлено в таких публікаціях 

автора [45; 47; 180; 181]. 



124 

 

 

РОЗДІЛ 3  

ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

 

3.1. Форми, методи, засоби професійної підготовки майбутніх 

аграріїв Великої Британії 

 

 

Безперечно, провідними компонентами професійної підготовки 

майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах Великої Британії 

виступають:  форми, методи й засоби. 

Як показує вивчення аутентичних матеріалів, британська аграрна освіта 

орієнтована на підготовку широкого спектра фахівців, зокрема 

фермерів / виробників, переробників, надавачів послуг у галузі 

продовольства, роздрібних торговців, консультантів і високопосадовців, 

відповідальних за прийняття рішень з метою удосконалення практичної 

діяльності й розвитку нових продуктів, хоча структура умінь, вимоги до 

фахівців, ступінь і сфери їхньої відповідальності різні [158]. 

Що принципово важливо для нашого дослідження, галузі застосування 

знань і умінь для певного виду діяльності часто розглядаються навчальними 

провайдерами, інституціями вищої освіти з точки зору академічних 

дисциплін, у яких ці уміння викладаються [158].  

Проте, обсяг предметів і дисциплін, які охоплює аграрна освіта, 

насправді, дуже широкий. Так, у британських аналітичних документах [105; 

158; 217; 237; 249] зазначається, що не існує загально прийнятого переліку 

сільськогосподарських предметів, хоча визнається, що основним ресурсом 

виробництва є земля. Деякі підходи наголошують на традиційному 

розумінні, тобто на тих дисциплінах, що зосереджуються на 

сільськогосподарському та харчовому секторах, де земля є ресурсом 
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виробництва; інші – переміщують акцент на важливості землі в задоволенні 

соціальних, економічних та екологічних потреб – і це, таким чином, 

розширює межі суміжних предметів. Сучасні дослідження дотримуються 

прагматичного підходу й намагаються об’єднати дисципліни, що стосуються 

обох підходів [237].  

Як зазначалося раніше, британська освіта в цілому й вища аграрна 

зокрема цілком відкрита й прозора система, до моніторингу й розвитку якої з 

метою подальшого вдосконалення залучені всі зацікавлені учасники 

сільськогосподарської галузі, наприклад, відповідні урядові інституції, 

представники бізнесу, підприємництва, виробники, працедавці, освітні 

провайдери, неурядові громадські організації тощо. 

Як дослідник міжнародної аграрної освіти, М. Малдер наголошує, що 

більшість сучасних студентів – майбутніх аграріїв, вивчає менеджмент, 

маркетинг, поведінку споживачів, продовольство й проблеми харчування, 

біотехнології, ландшафтний дизайн, архітектуру й озеленення, енвіронику 

(науку про довкілля), міжнародний розвиток, догляд за тваринами, крім того, 

з’являються нові назви для галузей. З метою пом’якшення попередніх 

негативних (занадто вузьких) асоціацій щодо сільського господарства в 

суспільстві й освіті, набувають популярності й стають модними 

словосполучення «зелена освіта», «наука про життя» або «біологічні 

науки» [189, 219]. Ось чому аграрні освітні заклади мають бути надзвичайно 

гнучкими в укладанні програм і розробці курсів, що й передбачається 

відповідними предметними бенчмарками. 

Аналізуючи особливості вищої професійної аграрної підготовки у 

Великій Британії, необхідно звернути увагу на той факт, що зміст окремих 

ступеневих програм залежить від того, чи є метою підготовки випускник-

фахівець загальної практики, чи вузькопрофільний фахівець, тобто, чи 

володіє випускник ширшим або вужчим набором дисциплін. Рівновага між 

широтою світогляду та глибиною знань випускника-аграрія, на думку 
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британських експертів у галузі професійної аграрної освіти так само досить 

гнучка й мінлива [229, 12]. 

У результаті дослідження нами з’ясовано, що наразі професійна 

підготовка майбутніх аграріїв здійснюється на засадах дотримання 

оптимального балансу між дисциплінами різного спрямування, блоками 

теоретичного й практичного навчання. Наведемо декілька прикладів. 

Навчальний курс з метою одержання ступеня бакалавра з відзнакою в 

галузі сільського господарства (BSc (Hons) Agriculture) в Королівському 

сільськогосподарському університеті передбачає 3-річний термін 

стаціонарного навчання: 30 тижнів на рік протягом першого й третього років, 

а також обов’язкового 20-тижневого періоду виробничої практики (work 

placement) на другому курсі (хоча існує можливість виробничої практики 

протягом року між другим і третім курсами навчання). Структурно програма 

складається з певної групи половинних, повних і подвоєних предметних 

модулів [207] (Додаток З). Однак, модулі курсу можуть бути змінені [215]. 

З огляду на те, що протягом другого року навчання студенти проходять 

виробничу практику, доречно зауважити, що у цій сфері навчальний заклад 

співпрацює з такими компаніями, як «Albert Goodman», «BASF», «Gleadell», 

«G’s Fresh», «UCC Coffee UK and Ireland» тощо, які мають досить 

диверсифіковану спеціалізацію, а отже й пропонують майбутнім аграріям для 

виробничої практики найрізноманітніші вакансії: чи то в галузі торгівлі 

зерном («Gleadell»), чи то захисту рослин («BASF»), чи то бухгалтерського 

обліку для сільського господарства («Albert Goodman»), чи то маркетингу й 

продажів кави («UCC Coffee UK and Ireland»), чи то логістики й 

транспортування сільськогосподарської продукції («G’s Fresh») тощо [215]. 

Дослідницький проект на третьому році підготовки майбутніх аграріїв 

у Королівському сільськогосподарському університеті є невід’ємною 

частиною навчання, що дає можливість досліджувати проблему, яка викликає 

особливе зацікавлення в майбутнього аграрія або безпосередньо стосується 

його подальшої зайнятості [215]. 
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Узагалі, кожний з модулів в академічній програмі Королівського 

сільськогосподарського університету вимагає від студента різних видів 

навчальної діяльності. За успішне опанування модулів студентам 

нараховуються кредити – загалом 120 кредитів за кожний навчальний рік. 

При цьому варто зауважити, що в середньому – це 40 годин студентської 

роботи на тиждень. Протягом загального часу студенти можуть брати участь 

у різних видах діяльності відповідно до розкладу, таких, як-от: лекції, 

семінари, тьюторіали, практичні заняття та відвідування лабораторій, ферм 

тощо, що складає приблизно 1/3 від загального часу – зазвичай близько 2 

годин щотижня з 15-кредитного модуля протягом 25 тижнів на рік [207]. Що 

не менш важливо, університет має непересічні галузеві контакти, які надають 

студентам можливості відвідувати підприємства тваринництва, 

рослинництва, агробізнесу [215]. Разом з тим, більшість видів модульної 

діяльності, такі, як читання наукової літератури з предмета, підготовка до 

тьюторських занять і семінарів, підготовка й виконання завдань модуля, 

повторення матеріалу й складання іспитів не включені до розкладу, хоча є 

суттєво важливою частиною навчання [207]. 

У цілому, для одержання ступеня бакалавра (BSc (Hons)) студент має 

здобути 360 кредитів, з яких 120 на IV рівні (перший рік), 120 на V (другий 

рік) і 120 на VІ рівні (третій рік навчання). У разі, якщо студент залишає 

навчання після виконання програми першого курсу, він має право на 

здобуття Сертифіката про вищу освіту (Certificate of Higher Education), що 

відображає накопичення 120 кредитів на IV рівні. Відповідно, здобувши 120 

кредитів на IV рівні й 120 – на V (загалом 240), після другого року студент 

може одержати Диплом про вищу освіту (Diploma of Higher Education) [207]. 

Університет Ноттінгема також пропонує трирічний курс навчання на 

здобуття ступеня бакалавра з відзнакою в галузі сільського 

господарства (BSc (Hons) Agriculture) [102] (Додаток И). 

При викладанні акцент робиться на прикладному підході, що 

передбачає усебічний розвиток сільськогосподарських, ділових та 
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практичних знань протягом періоду навчання [102]. 

Крім того, за бажанням протягом року – між другим і третім роками 

навчання – студенти можуть долучитися до роботи в агропродовольчій 

галузі. Таким чином, тривалість навчання збільшується до 4 років [102].  

Одним із напрямів виробничої практики для майбутніх аграріїв, який 

пропонується університетом Ноттінгема, є залучення студентів до 

дванадцятимісячної програми підготовки молодих фермерів спільно з 

компанією «McDonald’s» (McDonald’s Progressive Young Farmer). Йдеться 

про унікальний формат практичного досвіду, що дозволяє побачити весь 

ланцюг поставок від «ферми до виделки» й отримати можливість практичної 

роботи більше ніж в одній компанії протягом року. Студенти, які беруть 

участь у цій програмі, мають можливість простежити кожний крок ланцюга 

постачання в мережі «McDonald’s» – від ферми до стійки ресторану. Усі 

учасники цієї програми отримують наставництво від успішного фермера та 

британських компаній – лідерів у своїй галузі агропродовольчого сектора – 

таких, як-от: «Arla», «McCain», «OSI Food Solutions», «Tulip», «Cargill» тощо, 

котрі постачають складники для продукції «McDonald’s» [227].  

Що не менш важливо, такий аспект професійної підготовки дає 

можливість втілити вивчене на практиці, забезпечуючи краще розуміння 

дисциплін, які вивчаються, й удосконалити знання у виробничих умовах. 

Варто також зауважити, що, як правило, виробнича практика – це не тільки 

можливість заробити гроші, оскільки у більшості випадків вона оплачується 

роботодавцем, але й шанс забезпечити себе майбутнім робочим місцем. 

Річний досвід роботи допомагає майбутнім випускникам виокремитися із 

натовпу: багато з них гарантовано отримують роботу після одержання 

ступеня завдяки тривалій виробничій практиці [268]. 

Разом з тим, подібна практика – це виняткова можливість для студентів 

дізнатися про те, що їм подобається, їхні сильні й слабкі сторони, й 

відповідно своєчасно скорегувати своє навчання, адже вони отримують 

реальну можливість використати науку та інновації для розв’язання 



129 

 

актуальних поточних проблем. Узагалі, студенти, що мають такий досвід, 

наголошують на його особливому трансформаційному значенні для себе як у 

сенсі особистісного розвитку, так і професійного становлення майбутнього 

фахівця-аграрія [268].  

Курс в університеті Харпер Адамс на здобуття ступеня бакалавра з 

відзнакою в галузі сільського господарства (BSc (Hons) Agriculture) надає 

майбутньому аграрієві чітке розуміння про сучасні сільськогосподарські 

виробничі системи з урахуванням наукових і технологічних принципів [104] 

(Додаток К).  

Протягом третього року навчання студенти проходять оплачувану, 

щонайменше 12-ти місячну практику, на сучасних передових 

сільськогосподарських підприємствах або виробництвах суміжних галузей. 

Наголошується, що місцями практики можуть бути сімейні ферми, аграрні 

господарства, багатонаціональні компанії, підприємства малого бізнесу, 

дилерські відділення з продажу агротехніки, консультаційні 

організації тощо [245]. Узагалі, значна частка в контексті забезпечення 

студентів-аграріїв університету Харпер Адамс місцями практики належить 

таким компаніям, як-от: «ABP», «ADAS», «Agco», «Agrovista», «Alltech», 

«Andersons», «Beeswax Farming», «CLAAS», «ForFarmers», «Frontier 

Agriculture», «John Deer», «McDonald’s», «Syngenta», «Velcourt». Крім того, 

виробнича практика студентів може відбуватися й закордоном, зокрема у 

США, Франції, Австралії чи Новій Зеландії. Успішні стажери можуть 

претендувати на комерційні стипендії від компаній-спонсорів, пов’язаних з 

місцем студентської практики, що покривають значну частину витрат на 

навчання [245]. 

Узагалі, майбутні аграрії в Університеті Харпер Адамс вивчають 

сільське господарство в широкому сенсі: як тваринництво, рослинництво, 

відповідні природничі науки, так і діловий менеджмент, маркетинг і 

механізацію. Так, перша частина навчання зосереджується на практичній 

стороні виробництва, як-от: процеси, що відбуваються на фермі з 
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використанням отриманих базових біологічних та екологічних наук. У 

подальшому курс навчання акцентується на прикладних наукових і 

бізнесових принципах, які створюють фундамент фермерської 

агропродовольчої діяльності, а також на застосуванні як практичного 

досвіду, так і вивчених принципів у дослідженнях на конкретних прикладах 

(кейс-дослідженнях) з метою розв’язання реальних проблем. Студенти 

проводять дослідження або здійснюють професійні проектні роботи 

протягом останнього року навчання у тій предметній і тематичній сфері, яка 

їх цікавить [245]. 

Британською педагогічною спільнотою визнано, що кожній людині 

притаманний свій стиль навчання, а отже кількість годин, витрачених на 

опанування певних дисциплін, може суттєво різнитися. Отже провайдери 

вищої аграрної освіти пропонують різне співвідношення аудиторних і 

самостійних видів роботи, забезпечуючи особі можливість вибору бажаного 

способу підготовки. Співвідношення частки аудиторного навантаження й 

самостійної роботи у трьох галузевих вищих навчальних закладах порівняно 

й узагальнено нами в таблицях (Додаток Л). Утім, вищої освітою 

Об’єднаного королівства, як зазначалося раніше, передбачено, що студенти, 

котрі навчаються за денною формою підготовки, мають витрачати на 

навчання 1200 годин щорічно [257].  

Відповідно до інформації UNISTATS – офіційного сайту для 

порівняння даних про особливості навчальних курсів вищої освіти, що 

містить ключову інформацію про програми бакалаврата кожного навчального 

закладу (університету або коледжу) в країні, – середній обсяг годин на лекції, 

семінари й подібну діяльність при підготовці майбутніх аграріїв може 

складати від 20 до 33 % протягом чотирирічного навчання. Однак, варто 

зауважити, що в початковий період (перший рік навчання) цей показник 

більший: до 30 – 35 %, і має тенденцію до зменшення кількості аудиторного 

навантаження: 27 – 17 % на випускних курсах. 

Обсяг часу, котрий відводиться на самостійне навчання, коливається в 



131 

 

межах 65 – 80 % протягом усього періоду навчання із збільшенням кількості 

годин для самостійної роботи на третьому й четвертому році підготовки 

майбутніх аграріїв-бакалаврів [257]. 

Отже, узагальнюючи викладений матеріал, варто зауважити, що 

система вищої освіти Великої Британії посідає особливе місце в національній 

системі безперервної освіти й постіндустріального суспільства в цілому, 

оскільки якнайприродніше дозволяє інтегрувати підготовку 

висококваліфікованих фахівців, фундаментальні й прикладні наукові 

дослідження в певній галузі, впровадження інновацій у 

виробництво [91, 135]. 

Перш, ніж перейти до характеристики методів навчання в 

університетах Великої Британії, зазначимо, що в процесі навчання у вищій 

освіті цієї країни застосовуються три основних підходи: традиційно-

дидактичний, проблемно-пошуковий і фасилітируючий [170, 7]. Перші два 

підходи вважаються традиційними і спрямованими на викладача, а 

останній – на тих, хто навчається. 

Безумовно, існує велика кількість підходів у викладанні й оцінюванні 

студентів в університетах і коледжах. Це пов’язане з тим, що навчальні 

заклади мають бути здатними, в першу чергу, відповідати на різні потреби 

студентів, брати до уваги нові технології й методи викладання, й робити все 

це згідно з особливостями того предмета, який викладається [161].  

Програми, пропоновані вищими освітніми закладами в галузі аграрної 

підготовки, можуть містити такі формати навчання й викладання, як-от: 

лекції; тьюторіали (консультації з науковим керівником) і семінари; 

семінари, які проводяться студентами; лекції запрошених фахівців; 

практичні заняття в / і за межами лабораторій; дослідження, що 

ґрунтуються на опрацюванні літератури; системи викладання на базі 

Інтернет-ресурсів, включно з використанням віртуального навчального 

середовища; цільові дослідження або кейс-навчання; розв’язання проблем; 

проблемне навчання; робота в групах над реальними проектами із 
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зовнішніми організаційними структурами; інші вправи, які вимагають від 

студентів здатності інтегрувати інформацію та методи, техніки тощо; 

кероване самонавчання; відвідування комерційних та виробничих 

підприємств, організацій споживачів, установ, які надають громадські 

послуги, органів, зайнятих розробкою політичного курсу, а також 

дослідницьких організацій; можливості для робочого досвіду, наприклад, 

кероване перше робоче місце, стажування або навчання на базі 

організації [229]. 

Отже, перейдемо до більш детальної характеристики методів і форм 

підготовки майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах Великої 

Британії. 

Очевидно, що у контексті вищої освіти лекція є типовим методом. Хоча 

з кінця 80-х років ХХ ст. у педагогічних дослідженнях досить часто лунають 

зауваження про те, що «відсижування» на лекціях не завжди є достатньо 

ефективним способом навчання студентів, і навіть прогнозувався їх занепад. 

Але лекції залишаються істотною частиною студентського навчального 

досвіду [146, 58]. З одного боку, визнається, що відвідування лекцій під час 

професійної підготовки майбутніх аграріїв має непересічне значення для 

успішного навчання, а з іншого, увага акцентується на тому, що лекції не 

повинні розглядатися як єдине джерело всіх знань. Навчання студентів – це 

партнерство між студентом і викладачем, а отже, мета лекції полягає в тому, 

щоб зацікавити студентів конкретним предметом, проблемою, з тим, щоб 

вони могли досліджувати їх надалі [207]. П. Джарвіс визначає лекцію як усну 

презентацію предмета, мотивуючи це тим, що не завжди ця презентація є 

підготованою і не завжди здійснюється кваліфікованим фахівцем [169, 117].  

Британський педагог Д. Блай, дослідивши можливості використання 

лекцій, дійшов до висновку, що вона є досить ефективним методом для 

передачі інформації, проте лекція, на його думку, не настільки ефективна для 

стимуляції розумової діяльності як більш активні методи [114, 4].  

Разом з тим, науковці з університету Хердфордшира А. Бонд, Р. Лебсір, 
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Х. Уелс доречно звертають увагу на те, що презентація лекції викладачем є 

важливим чинником, який допомагає студентам зрозуміти дисципліну. 

Зокрема студенти значною мірою покладаються на уміння лекторів у 

представленні та поясненні навчального матеріалу. Проте на сприйняття 

студентами лекційного матеріалу впливає темп викладання, який може бути 

або надто повільним, або надто швидким. Крім того, дослідники зазначають, 

що студентам важко зрозуміти лекції, які не мають чіткої структури, у яких 

відсутній зрозумілий і виразний зв’язок між різними частинами тощо [176].  

Опитавши студентів, науковці також з’ясували, що обговорення 

лекційного матеріалу протягом заняття сприяє кращому його розумінню, так 

само як і виставлення й перегляд інформації на університетських навчальних 

веб-сайтах [176]. 

Узагалі, успішною є така лекція, котра здатна заохотити й мотивувати 

навчання студентів [283]. Фактично йдеться про три актуальні аспекти, а 

саме: по-перше, генерувати й підтримувати інтерес студентів; по-друге, 

залучати студентів до діяльності й контактів; по-третє, забезпечити наявність 

гарної структури [146, 58], тобто лекція має виступати засобом активного 

навчання. 

Великий потенціал у сучасному освітньому контексті має лекція, що 

проводиться у формі прес-конференції, сутність якої полягає в тому, що 

викладач на початку лекції оголошує її тему і просить студентів ставити 

йому запитання в письмовій формі, відповіді на які вони отримують під час 

лекції [91, 137]. 

Варта також окремої уваги лекція-обговорення, яка може набувати 

форми короткої лекції, за якою йде обговорення. Так само, як і в 

попередньому методі, викладач контролює навчальний процес і його зміст, 

крім того, він сам виступає з певною інформацією щодо проблеми, тобто 

робить найбільший внесок у дискусію на початковому етапі [91, 135]. 

Враховуючи викладене вище, в британській вищій професійній 

підготовці майбутніх аграріїв, як і в нашій країні, під час застосування 
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лекційного методу навчання вважається доцільним дотримуватися наступних 

рекомендацій: належним чином розраховувати час лекції; структурувати 

лекційний матеріал; створювати на заняттях можливості для обговорення 

почутого; використовувати різноманітний роздатковий матеріал, а також 

різні аудіо й відеоматеріали, що стимулюють запам’ятовування студентами 

отриманої інформації; мінімізувати обсяг опорних записів лектора з метою 

підтримки візуального контакту з аудиторією й бути готовим реагувати на 

навчальні потреби студентів. 

Використання сучасних технічних засобів значно розширює 

можливості викладача й сприяє покращенню якості викладання. Разом з тим 

очевидно, що сучасний стан комп’ютерних технологій у вищих навчальних 

закладах Великої Британії надає можливості до їхнього широкого 

використання при підготовці майбутніх фахівців аграрного профілю [43].  

Розвиток комп’ютерної техніки зробив можливим одночасне 

пред’явлення інформації у вербальній і невербальній формі. Наприклад, 

лекції за програмою «Рослинництво» (Plant Science), які включають вивчення 

морфології рослин, фотосинтезу, патології рослин тощо [268], котрі 

супроводжуються презентацією, яка підготована за допомогою програми 

Powerрoint, є більш ефективними та жвавими. У презентацію легко 

вмонтувати графіки, фотографії, таблиці, графічні дані, аудіо й відео кліпи, а 

також Інтернет-посилання. Презентація, правильно застосована, може 

генерувати студентський інтерес і забезпечити багатою й різноманітною 

інформацією [146, 69].  

Разом з тим, мультимедійна презентація має безмежний дидактичний 

потенціал і для розвитку здібностей студентів. «Її можна розглядати як 

проектний метод навчання, під час застосування якого майбутні фахівці 

здобувають нові знання, уміння, розробляючи, плануючи й створюючи 

мультимедійний продукт» [146, 107]. Очевидно, що можливість навчальних 

проектів зростає з розвитком нових мультимедійних форм [43]. 

Важливим традиційним для аграрної освіти методом, спрямованим на 



135 

 

викладача, й притаманним для формальної освіти Великої Британії, є 

тьюторські заняття (за класифікацією І. Девіза – контролюючі 

(«supervision»), групові («group») й практичні («practical»)) [134, 167–168]. 

Вони передбачають регулярні заняття одного-двох або групи студентів з 

тьютором-викладачем, а також із фахівцями-практиками. 

Так, на контролюючих тьюторіалах педагог пояснює студентові свої 

зауваження до його роботи, рекомендує заходи з її покращення, виставляє й 

обґрунтовує власну оцінку за роботу студента [134, 134 – 135]. Очевидно, що 

такий тип тьюторських занять є досить трудомістким. Разом з тим, саме під 

час таких занять увага акцентується не тільки на тих знаннях і вміннях, які 

студентові необхідно розвивати в його предметній галузі, але й на 

особистісному розвиткові.  

Стосовно групових тьюторіалів І. Девіз зауважує, що оптимальна 

кількість студентів на таких заняттях – шість-сім осіб, оскільки такі умови є 

більш сприятливими для взаємин усередині групи [134, 134 – 135]. У 

предметних галузях, пов’язаних із природничими науками, групові 

тьюторські заняття стимулюють групову співпрацю студентів над 

перевіркою й розвитком їхнього розуміння дисципліни чи проблеми, яка 

вивчається [268].  

Місцем проведення як індивідуальних, так і групових практичних 

тьюторських занять у сфері підготовки майбутніх аграріїв часто є дослідне 

поле, ферма, лабораторія, майстерня, робоче місце на виробництві тощо. 

У всіх типах тьюторських занять викладач застосовує традиційно-

дидактичний або проблемно-пошуковий підхід. Безумовно, останній є більш 

ефективним.  

Крім того, тьютор має добре розбиратися в процесі людських взаємин, 

а при груповому занятті мати уявлення про динаміку розвитку групи. Інакше 

тьюторські заняття можуть виявитися неефективними як метод 

навчання [169, 122].  

Достатньо традиційним для британської сільськогосподарської освіти є 
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метод демонстрації [115; 126; 246]. Він полягає в тому, що викладач 

демонструє студентам, яким чином відбувається якась конкретна операція з 

метою її відтворення в майбутньому [161]. Коли йдеться про підготовку 

майбутніх аграріїв, то демонстраційні приклади можуть охоплювати показ 

лабораторних чи клінічних умінь, застосування польових методів, умінь 

керування технікою чи проведення лабораторних аналізів тощо. 

Демонстрації можуть відбуватися особисто чи віртуально, а розмір групи під 

час такого заняття залежить від кількості студентів, залучених до цього виду 

роботи і, власне, від характеру самої роботи. Разом із тим, демонстрації 

можуть відбуватися й індивідуально [142]. 

Специфіка підготовки майбутніх аграріїв безпосередньо пов’язана з 

опануванням практичних умінь, необхідних для роботи в галузі. Як зауважує 

К. Хемптон, для викладання практичних умінь необхідне використання 

надзвичайно точних інструкцій, що дозволяють студентові слідкувати за 

процесом і відтворювати майстерність [150].  

В аграрному навчальному закладі оволодіння практичними уміннями 

найчастіше пов’язане з семінарами й лабораторіями, спеціальними 

матеріалами й обладнанням, невеликими групами студентів і більш 

тривалими періодами для практики й повторення.  

Використання даного методу може мати певні недоліки. Зокрема, якщо 

викладач не достатньо кваліфікований щодо того, що він демонструє, 

студенти, наслідуючи недосконалі навички, не зможуть досягти високих 

результатів. Навпаки, за умови, що викладач є професіоналом у проблемі, яка 

розглядається, існує висока ймовірність того, що студенти не зможуть 

відразу ж відтворити певну операцію так само швидко й кваліфіковано, як це 

виконує фахівець-демонстратор. Результатом подібної невдачі може бути 

розчарування й втрата інтересу до подальшого навчання, як зауважує 

дослідниця О. Топоркова [91, 135]. 

Британські педагоги С. Белбін та Р. Белбін [110], Д. Діган, П. Вімз, 

Т. Петіт [136], Дж. Пейтон [204]  пропонують підходи для подолання 
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недоліків застосування методу демонстрації загалом й у підготовці аграріїв 

зокрема. Наприклад, С. Белбін та Р. Белбін рекомендують поділити будь-

який демонстраційний матеріал на декілька окремих кроків, а потім і під час 

демонстрації, і в наступній практиці спочатку повільно виконувати кожну 

послідовність, що призведе до набуття студентами достатньо швидко нових 

навичок [110, 44]. 

Відповідно до моделі Дж. Пейтона, яку впроваджували в сферу 

професійної підготовки майбутніх аграріїв Д. Діган, П. Вімз, Т. Петіт [136], 

досягнення практичних умінь – це чотириступеневий процес. Перший етап – 

це демонстрація, яка проводиться інструктором при звичайній швидкості з 

невеликою кількістю або без пояснень. Цей перший етап процесу дозволяє 

особі, яка навчається, побачити, що вміння реалізується й успішно 

завершується при правильному виконанні. Другий етап показує повторення 

майстерності інструктором, однак тепер надаються детальні пояснення, і 

студентові пропонується ставити запитання. На третьому етапі студентові 

надається можливість для обговорення з інструктором кожного кроку, 

застосованого для виконання завдання. За потреби інструктор надає особі, 

яка навчається, пояснення, необхідні виправлення й рекомендації. Четвертий 

і завершальний етап вважається виконаним тільки тоді, коли інструктор 

упевнений, що студент повністю розуміє завдання. Саме тут студенти 

отримують можливість самостійно виконувати завдання під пильним 

наглядом інструктора [204].  

Вчені Д. Діган, П. Вімз, Т. Петіт акцентують увагу на тому, що розмір 

групи, в якій проводяться демонстрації для студентів-аграріїв, безпосередньо 

впливає на якість викладання й навчання. Чим більша група, тим істотніше 

зменшується можливість кожного її члена побачити кожен компонент 

демонстрації, крім того, збільшуються ризики для безпеки й здоров’я, 

зважаючи на небезпеку роботи з худобою, технікою, хімічними речовинами 

тощо [136, 149]. 
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Продовжуючи розгляд методів і форм підготовки майбутніх аграріїв-

бакалаврів у вищих навчальних закладах Великої Британії, звернемося до 

характеристики семінарів. Насправді, семінари є важливою частиною 

більшості академічних програм і надають можливість для групи студентів 

обговорювати й аналізувати широкий обсяг нового матеріалу, ідей і 

концепцій під керівництвом викладача. Інакше кажучи, семінар – це 

обговорення або аудиторне заняття, сфокусоване на конкретній темі чи 

проекті [161]. Зазвичай, студентів запрошують брати активну участь у 

семінарах: висловлюватися, робити свій внесок в обговорення. У цьому 

випадку йдеться не тільки про академічне розуміння студентами дисципліни, 

здобуте ними протягом навчання, але й про розвиток цілого спектра 

особистісних і ключових умінь, зокрема, як найкраще спілкуватися й 

представляти свої погляди, як бути впевненим, говорячи з товаришами [268]. 

Поза сумнівом, специфічні цілі семінарів, як і тьюторських занять, під час 

підготовки фахівців для сільського господарства є досить різноманітними 

залежно від навчального закладу й від дисципліни.  

Отже, у цьому випадку в нагоді стає метод покрокової дискусії або 

метод контрольованої дискусії, виділені провідним експертом у галузі освіти 

дорослих П. Джарвісом. На його думку, вони презентують проблемно-

пошуковий підхід до навчання. Так, використовуючи метод спрямованої 

дискусії, викладач ставить запитання тим, хто навчається, у певній 

послідовності для того, щоб вони, відповідаючи на них, використовували 

свій попередній досвід і знання, наявні у них імпліцитно. Як зазначає 

П. Джарвіс, «у той час, коли цей метод здається надто простим і легким у 

підготовці, він вимагає довіри до викладача, так само, як і глибоких знань та 

серйозної попередньої роботи» [169, 116]. 

Застосовуючи метод контрольованої дискусії, викладач надає тему для 

обговорення. Студенти можуть як ставити запитання, так і засвоювати 

інформацію, яку їм повідомляють. Проте цей метод має низку застережень, 

наприклад: ключова роль належить викладачеві, оскільки більшість запитань 
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і висловлювань тих, хто навчається, адресовані йому; неоднакова активність 

студентів і, як наслідок, незадоволеність навчальних потреб «мовчазних 

членів групи». Для успішного використання методу контрольованої дискусії 

П. Джарвіс рекомендує розташувати студентів таким чином, щоб вони могли 

дивитись один одному в очі, найкраще – по колу, щоб жодне з місць не було 

домінантним [91, 135]. 

У вищих навчальних закладах, зайнятих підготовкою майбутніх 

аграріїв, використовуються як вид навчальної діяльності семінари, які 

проводяться студентами. Очевидно, що формати таких занять дуже 

різняться від курсу до курсу, але зазвичай передбачають, що студенти 

влаштовують презентацію для невеликої кількості однокурсників із певної 

теми чи проблеми. Можливий як розподіл тем викладачем, так і самостійний 

вибір. Приклади тем можуть включати обговорення наукової статті, 

дослідження вибраного тексту чи джерела, огляд друкованих матеріалів з 

предмета або проблеми, висвітлення наявних поглядів на дисципліну тощо. 

Деякі семінари можуть мати структуру дебатів, де одному або 

декільком студентам треба ініціювати дискусію з іншими студентами 

стосовно представленої теми. Від студента(тів), що проводить семінар, 

вимагається зайняти певну провідну позицію. Усе це допомагає 

удосконалювати уміння критичного аналізу, оскільки не завжди певна особа 

здатна захищати аргумент або питання, які вона підтримує. 

У деяких навчальних закладах участь у семінарах оцінюється як 

частина роботи протягом навчального семестру, й за це нараховуються 

додаткові бали. Однак, навіть якщо робота на семінарі формально й не 

оцінюється, семінари, що проводяться студентами, можуть бути надзвичайно 

важливими через те, що залучення до дискусій стосовно певного предмета чи 

проблеми з одногрупниками й однокурсниками може бути ключовим 

методом навчання, який розвиває інтелект, розуміння дисципліни, а також 

ораторські й комунікативні вміння [268].  
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Немає сумніву, що проведення такого семінару вимагає ретельної 

підготовки, а його успішність і ефективність залежить від спільної роботи 

студента й викладача / тьютора, який здійснює керівництво. Зокрема, педагог 

інформує, що очікується від даного семінару, як краще підготуватися, який 

формат краще підходить для представлення теми. Окремі рекомендації 

стосуються розподілу часу. Наприклад, студентам радять розпочати з 10-ти 

хвилинної презентації, а потім протягом наступних 10-ти хвилин керувати 

дискусією. Хронометраж розглядається як загальні уміння, а отже є частиною 

навчання [268]. Завчасна підготовка, тренування й обговорення того, як 

студент буде представляти свою тему на занятті, допомагає успішно 

реалізувати поставлені завдання. 

Узагальнюючи викладене вище, варто додати, що стосовно підготовки 

майбутніх аграріїв семінари (студентські обговорення й презентації) та 

тьюторіали розглядаються, перш за все, як форми інтерактивної взаємодії, 

адже на них під керівництвом педагогів для студентів створюються умови і 

забезпечується можливість для обговорення актуальних тем в академічному 

контексті, обміну думками й інформацією. Загалом, переваги семінарських і 

тьюторських занять у вищій аграрній освіті вбачаються в тому, що вони 

надають студентам цінний практичний досвід у проведенні презентації, 

стимулюють дискусії, ініціюють і заохочують структуровані дослідження, 

ведуть до обміну досвідом і диверсифікації інформації, сприяють груповій 

роботі тощо [207].  

Безперечно, практичні й лабораторні заняття є необхідною умовою 

якісної підготовки майбутнього фахівця аграрного сектору. Під практичними 

й лабораторними заняттями у вищій освіті Великої Британії розуміються ті, 

на яких студентами демонструються й застосовуються практичні уміння або 

техніки [161]. Варто зауважити, що йдеться про практичні заняття в 

широкому сенсі, тобто навчальний процес може відбуватись як в 

обчислювальних, так і в будь-яких інших лабораторіях, або на об’єктах 

фахових чи виробничих потужностей [229]. Безумовно, здобуваючи аграрну 
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освіту, студенти проводять значну частину свого часу, здійснюючи широкий 

спектр практичної або лабораторної роботи. У цьому випадку йдеться про 

«уміння працювати руками», а заняття організовуються таким чином, що 

дозволяють студентам тренуватися й розвивати широкий обсяг технік, 

властивих певним сільськогосподарським дисциплінам, а також особистісні 

уміння. 

Цілком зрозуміло, що специфічні цілі практичних і лабораторних 

занять варіюються залежно від дисципліни чи теми, проте, вони можуть 

охоплювати такі, як-от: вивчення й застосовування теоретичних і 

концептуальних знань; розвиток широкого спектра експериментальних 

технік і підходів; удосконалення вмінь по збиранню, аналізу, тлумаченню й 

презентації отриманих відомостей і даних; тренування низки особистісних і 

загальних умінь, (наприклад, розв’язувати проблеми, працювати в команді, 

дотримуватися виконання протоколів експериментів і аналізів, управляти 

ресурсами (в тому числі й часом), працювати більш ефективно й безпечно в 

лабораторії та в польових умовах) [268]. 

У багатьох програмах навчання лекції й практичні заняття 

розглядаються інтегровано, з позиції, що теорія пояснюється на лекціях, а 

впроваджується, застосовується й перевіряється на практичних заняттях. 

Таким чином педагоги британської вищої аграрної освіти керуються 

принципом, що практичні заняття розробляються, щоб доповнити лекційний 

матеріал. 

Не менш важливим є той факт, що уміння, набуті в лабораторіях і на 

практичних заняттях, значно ширші за університетський курс. Майбутні 

працедавці виявляють однакову зацікавленість і до вмінь, які студенти 

можуть продемонструвати, будучи активними учасниками лабораторних і 

практичних занять, так само, як і до здобутих академічних знань [268]. 

Навчаючи фахівців для агропродовольчого сектора, британські заклади 

вищої освіти звертають увагу на розвиток тих практичних умінь, які є 

необхідними й актуальними для працедавців [104]. 
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Безумовно, практична діяльність студентів – майбутніх аграріїв під час 

навчання в університеті або коледжі має різні форми на фермах, 

сільськогосподарських підприємствах та в лабораторіях. Утім, вона є 

важливою частиною навчального процесу й допомагає зміцнити й 

застосовувати фундаментальні принципи дисципліни, набуті в 

аудиторії [207]. 

Важливим аспектом професійної підготовки майбутніх аграріїв у вищій 

освіті Великої Британії є польові поїздки й екскурсії. Зокрема, студенти 

можуть відвідувати ферми, сільськогосподарські підприємства, щоб 

ознайомитися з різноманітними виробничими системами і натуральною 

продукцією, а також підприємства переробної промисловості, роздрібної 

торгівлі тощо [104]. 

Більшість навчальних програм з підготовки майбутніх аграріїв мають 

як певну частку навчального часу чітко регламентованого розкладом, так і 

періоди, коли студенти не відвідують аудиторні заняття, проте 

передбачається, що вони навчаються самостійно. Узагалі, самостійне 

навчання розуміється як важливий метод підготовки майбутніх аграріїв. Як 

правило, воно передбачає читання фахової літератури з метою поглиблення 

знань, передбачених навчальним планом, підготовку до тьюторських або 

семінарських занять, тематичних (кейсових) досліджень, участь у розробці 

великих проектів тощо [207].  

Разом з тим зазначається, що такий підхід створює деякі труднощі. 

Зокрема, для багатьох студентів виявляється складно організувати й 

мотивувати себе навчатися самостійно й ефективно використовувати цей, так 

званий, «вільний час» у «неструктурований» період. Відповідальність за 

втілення дієвих стратегій розподілу часу покладається на студента. Він 

самостійно має пам’ятати про кінцеві терміни виконання завдань. Отже, 

з’являється потреба в пошуку способів управління щоденною роботою без 

сторонньої перевірки виконання завдань. В університеті Ноттінгема, 

наприклад, підтримка й рекомендації щодо результативного самостійного 
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тайм-менеджменту надається як персональними тьюторами, центральними 

органами, так і на офіційній електронній сторінці навчального закладу [268]. 

Фахівці Королівського сільськогосподарського університету акцентують 

увагу на необхідності й перевагах використання університетської бібліотеки 

в процесі самостійної роботи. Підкреслюється, що співробітники бібліотеки 

надають поради та допомогу як з пошуку, так і з використання відповідних 

матеріалів [207; 220]. 

Узагалі, в британській вищій освіті в цілому й аграрній зокрема 

набувають популярності й визнання положення про «спрямоване самостійне 

навчання» (directed independent learning / DIL), котре розуміється як 

навчання, при якому студенти скеровуються змістом навчальних програм, 

педагогічними принципами, підтримуються персоналом і навчальним 

середовищем, і в якому студенти відіграють активну роль у здобутті 

навчального досвіду – як результату власної діяльності чи співпраці з 

однолітками [248]. Ця концепція відбиває потребу аграрної галузі у фахівцях 

з творчим складом розуму, здатних знаходити нові шляхи й методи. Через неї 

здійснюється поєднання самостійного розвитку особистості майбутнього 

фахівця з можливістю в будь-який момент скористатися допомогою високо 

кваліфікованого викладача, представника аграрної науки й практика 

виробництва. 

Так, Г. Гіббс у своїй роботі стверджує, що кількість аудиторних годин 

дуже мало пов’язана з якістю освіти. На його думку, цінність навчального 

досвіду швидше за все визначають педагогічна модель, обсяг і якість 

навчання [148]. Якщо у європейській вищій освіті цінність навчального 

досвіду трактується як «зусилля студентів», то у Великій Британії йдеться 

про залучення студентів до їхнього навчання та пов’язаних з ним переваг 

активного навчання [248]. Навчання через дію, проблемно-пошукове 

навчання (enquiry-based learning), проблемне навчання (problem-based 

learning), навчання за принципом «рівний-рівному» – це все підходи, 
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орієнтовані на безпосереднє залучення студентів до процесу навчання, на 

відміну від більш традиційної моделі передачі знань [248].  

Як зазначають британські науковці Р. Джонс, Дж. Оттавей, Л. Томас, 

спрямоване самостійне навчання описує один із процесів, за допомогою яких 

студенти закладу вищої освіти долучаються до виконання навчальної 

програми й співпрацюють з професорсько-викладацьким складом з метою 

досягнення навчальних цілей. Воно може включати в себе взаємодію з 

однолітками, іншим персоналом навчальної установи, роботодавцями, 

громадами, родинами та іншими зацікавленими сторонами. Таке навчання 

накладає на студентів підвищену відповідальність порівняно з іншими 

формами. Увага акцентується на тому, що студенти мають брати активну 

участь у здобутті освіти, а завдання персоналу – сприяти та підтримувати їх, 

надаючи відповідне керування, забезпечуючи належні педагогічних підходи 

й навчальне середовище, створюючи можливості для зворотного зв’язку, 

проводячи моніторинг розуміння й участі студентів у різних видах 

діяльності. Власне, спрямоване самостійне навчання є невід’ємною частиною 

розвитку студентів – як автономних учнів та їхніх якостей – як 

випускників [248]. 

Ідеться про поліфункціональну модель підготовки майбутніх аграріїв у 

закладах вищої освіти Великої Британії, в основі якої вільний розвиток і 

формування ініціативної особистості, яка володіє здатностями до 

креативного мислення, саморозвитку, самоуправління й уміннями 

орієнтуватися в мінливих ситуаціях, творчо вирішувати поставлені завдання. 

Це, власне, споріднює погляди британських [248] і вітчизняних педагогів [4; 

17; 29; 33; 57; 62 та ін.]. 

Щоправда, як відзначалося раніше, кожний освітній заклад має 

можливість самостійно визначати пріоритетні форми й методи викладання й 

навчання. Наприклад, педагогами Королівського сільськогосподарського 

університету застосовуються наступні типи навчання: пояснювально-

ілюстративне, проблемно-розвиваюче й модульне навчання, що реалізуються 
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під час проведення таких типів занять, як-от: урок вивчення нового матеріалу 

(лекція, практичне ознайомлення з новою технікою); урок застосування 

нового матеріалу й удосконалення знань, умінь (практичні й лабораторні 

заняття); урок узагальнення й систематизації знань (тьюторіал); урок 

контролю й корекції знань, умінь і навичок [15, 16].  

Крім того, в цьому навчальному закладі майже всі заняття носять 

проблемний характер. Мають місце також інноваційні форми навчальної 

зайнятості. Крім того, заняттям притаманна нетрадиційна, гнучка, варіативна 

структура й орієнтованість на підвищення зацікавленості студентів до 

навчання. Ідеться як про заняття, засновані на формах, жанрах і методах 

роботи, відомих суспільній практиці: дослідження, винахідництво, коментар, 

репортаж, рецензія, презентація, так і заняття, що нагадують публічні форми 

спілкування: прес-конференція, дискусія. Велика увага приділяється 

самостійній роботі студентів [15, 16]. 

Під час аналізу особливостей навчальних програм у системі аграрної 

освіти університету м. Редінг, зазначається, що відповідні фахові й загальні 

уміння набуваються студентами в процесі обговорення, у роботі в групах, 

написанні звітів, а також у процесі навчання заохочується індивідуальна 

робота студентів над додатковою літературою з тематики навчання [95, 34 –

 135]. 

Фахівці цього університету І. Нілсон, Я. Уолас зауважують, що 

сучасній сільськогосподарській освіті й підготовці кадрів притаманне 

застосування альтернативних навчальних удосконалень від 

експериментування, проведення дослідів та інновацій, до інтерактивних 

методів, методів спільного навчання, людиноцентрованих методів, що 

приходять на заміну традиційним аудиторним підходам, проте наріжна зміна 

полягає у навчанні з метою бути інноваційним. Різноманітність навчальних 

підходів, які впроваджуються освітніми закладами, мають створювати 

«інноваційного» фахівця, озброєного уміннями з розв’язання проблем і 

незалежним мисленням з тим, щоб допомагати й надавати послуги 
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громадськості в цілому. Інший аспект інноваційного сільськогосподарського 

навчання включає розвиток у майбутніх аграріїв рефлективного потенціалу; 

умінь мережевої й інтерактивної комунікації; здатності до 

експериментування; прийняття на себе ризиків і пошуків альтернативних 

розв’язань [280]. 

Наразі, як вважають дослідники І. Нілсон і Я. Уолас, багато 

нетрадиційних стратегій було апробовано сільськогосподарськими освітніми 

закладами. На їхню думку, найбільш багатообіцяючими формами є такі: 

мережеві й регіональні майстерні; навчання й робота з недержавними 

організаціями; сендвіч-підготовка або спліт-сайт підготовка, яка передбачає 

навчання невеликими модулями на практиці, на діючому обладнанні чи будь-

яке інше виїзне навчання тощо й установлення тісних зв’язків із 

виробництвом; дистанційне навчання; навчання в режимі неповного 

робочого часу з елементами дистанційного навчання; зв’язки освітніх 

закладів із сільськими громадами тощо [280]. 

Отже, педагогічною громадою, зайнятою вищою аграрною 

підготовкою кадрів для галузі, усвідомлюється непересічне значення 

студентоорієнтованого навчання, роль якого зростає тим більше, чим більші 

успіхи робить студент в опануванні ступеневої програми. Увага акцентується 

на тому, що саме активність і самостійність – це провідні засади для 

прищеплення й розвитку професійного підходу до навчання протягом усього 

життя. 

Також не викликає сумніву, що саме такий підхід сприяє тому, що 

випускники британських аграрних програм, орієнтованих на одержання 

ступеня бакалавра, мають широкі перспективи для працевлаштування, бо 

вони не тільки володіють предметно-специфічними знаннями, уміннями, 

компетентностями й загальними уміннями, але й здатні до швидкої адаптації 

на ринку праці. 

Безумовний інтерес щодо новітніх методів викладання в аграрному 

вищому навчальному закладі Великої Британії представляє досвід К. Жанг 
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(Королівський сільськогосподарський університет). Зокрема педагог 

акцентує увагу на таких особливостях підготовки майбутніх фахівців, як-от: 

активному навчанні, оцінці придатності до працевлаштування в контексті 

людських ресурсів; використанні комп’ютерних технологій (цифрових 

систем оцінювання індивідуальних відповідей (Personal Response System / 

PRS), сучасної освітньої технології «перевернутий клас» (Flipped classroom); 

зворотному зв’язку. 

Розглядаючи активне навчання як один із найбільш ефективних методів 

сучасної освіти, який спонукає, надихає й кидає виклики студентам, 

допомагаючи глибокому розумінню теми, викладач пропонує студентам 

можливості навчання-розмірковування, влаштовуючи в аудиторії міні-кейс 

дослідження, організовуючи парну діяльність з обміну думками з певної 

проблеми; самостійну діяльність із стислого викладення у вигляді резюме 

«що ви дізналися з цього заняття»; формативні письмові вправи тощо. 

Підсумовуючи позитивний досвід і практику активного навчання, К. Жанг 

доречно цитує китайське прислів’я: «Скажи мені – я забуду; покажи мені – і 

я, можливо, запам’ятаю, залучи мене – і я зрозумію» [283, 7]. 

У нашій роботі ми вже зверталися до ролі концепції придатності до 

працевлаштування у вищій аграрній освіті. «Оскільки впровадження 

придатності до працевлаштування в ядро вищої освіти продовжуватиме бути 

ключовим пріоритетом уряду, університетів та коледжів, а також 

працедавців, то, безперечно, професорсько-викладацький склад університету 

або коледжу має вести роботу в цьому напрямі» [283, 8].  

Британські науковці Л. Макдауел, К. Монтгомері, К. Сембел зокрема 

звертають увагу на те, що впровадження навчально-орієнтованого 

оцінювання й придатності до працевлаштування мають розвивати здатності 

студентів оцінювати власні досягнення й спрямовувати їхнє навчання [222]. 

Із власної практики К. Жанг пропонує командну рольову гру із залученням 

теорій, що охоплюють такі питання, як-от: планування кадрової політики, 

набір на роботу й підбір персоналу [283], спираючись на погляди Д. Колба, 
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який розглядав групові проекти як особливий процес навчання, де студенти 

привносять до навчання власні знання й попередній досвід [173]. 

Акцентуючи увагу на ролі зворотного зв’язку, педагог наводить 

висловлювання студентів щодо одержаного досвіду в галузі розвитку 

придатності до працевлаштування, а саме: «Досвід у контексті оцінювання 

людських ресурсів на першому курсі, виявися цінним у моїй підготовці при 

призначенні на посаду на другому курсі»; чи «Я відчуваю себе впевнено й 

повністю підготовленим для майбутнього працевлаштування» [283, 11]. 

Інший важливий аспект при підготовці майбутніх аграріїв у вищих 

навчальних закладах Великої Британії – це засоби застосування сучасних 

комп’ютерних технологій. Дійсно, їхнє використання при наданні вищої 

освіти навчальними закладами Великої Британії загалом і 

сільськогосподарської зокрема постійно розширюється.  

Проте, навчальний процес є провідною сферою застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій. Останні мають полегшувати й 

стимулювати традиційний навчальний процес; підвищувати якість 

викладання; сприяти вмотивованості студентів; забезпечувати не тільки й не 

стільки необмежений доступ до навчальних матеріалів, електронного 

копіювання й розсилки документів, електронних публікацій, доступ до баз 

даних, цифрових бібліотек, розповсюдження інформації на з’ємних носіях, 

але й інтерактивну взаємодію як в аудиторії, так і поза її межами через 

швидкісні локальні мережі, Інтернет, передачу голосової й візуальної 

інформації тощо [43]. 

До багатоцільових за застосуванням стратегій британські вчені 

зазвичай відносять веб-орієнтовані заняття, мультимедійні презентації, 

телекомп’ютерні проекти, он-лайнові дискусії [32, 105]. 

Сучасним доповненням традиційних лекцій та семінарів при підготовці 

майбутніх аграріїв у професійній освіті Великої Британії є вебінар. 

Зауважимо, що цей термін застосовується для визначення як віртуальної 
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лекції, так і он-лайн семінару. Участь у такому виді роботи розглядається як 

один із аспектів керованого самостійного навчання [142]. 

Комп’ютерні засоби зв’язку використовуються вищими аграрними 

навчальними закладами Великої Британії для організації комп’ютерних 

конференцій. Перевагами комп’ютерних конференцій, зокрема вважаються 

наступні: висока ефективність навчання студентів; підвищення їх ролі у 

процесі навчання; можливість застосування різноманітних методів навчання; 

миттєвий зворотний зв’язок; можливість «взаємонавчання» студентів; зміна 

ролі тьюторів (не контролювати процес навчання, а сприяти йому) [32, 107]. 

Утім, існує низка застережень, що обмежують масове розповсюдження 

комп’ютерних конференцій. Зокрема, вони не достатньо задовольняють 

емоційні потреби порівняно з тими, які передбачають живе спілкування, 

існує ймовірність інформаційного перевантаження. Отже успіх використання 

комп’ютерних конференцій залежить від багатьох факторів, у тому числі від 

чіткості поставлених завдань, підготовленості студентів, а також ступеня 

інтегрованості комп’ютерних конференцій у відповідний навчальний курс, 

ролі участі студента в конференції при підсумковому оцінюванні, наявності 

відповідного програмного забезпечення й постійної допомоги кваліфікованих 

фахівців [32, 107]. 

Впровадження сучасних технологій у Великій Британії має 

комплексний характер. Це обумовлюється тим, що наразі змінюється саме 

поняття навчання: засвоєння знань поступається вмінню користуватись 

інформацією, отримувати її за допомогою комп’ютера. 

Для ілюстрації наведеної тези наведемо декілька прикладів. У 

контексті підготовки майбутніх аграріїв тьютори зокрема використовують 

он-лайнове навчальне середовище Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище), надаючи доступ до матеріалів курсу та пропонуючи дискусійні 

форуми, чати й веб-конференції, пов’язані з навчанням [268]. 

В університеті Ноттінгема, наприклад, через середовище Moodle 



150 

 

освітнім закладом для майбутніх аграріїв розповсюджуються матеріали, що 

сприяють вивченню дисциплін за такими напрямами, як: сільське 

господарство (Agriculture), сільське господарство й рослинництво 

(Agriculture and Crop Science), сільське господарство й тваринництво 

(Agriculture and Livestock Science), міжнародне сільське господарство 

(International Agriculture Science) тощо. Типи наявних навчальних матеріалів, 

безумовно, залежать від модулів, які вивчаються, й можуть містити: записи 

лекцій та роздатковий матеріал, презентації Powerpoint, посилання для 

читання в мережі, відео, аудіо записи лекцій, інтерактивні навчальні 

матеріали тощо [268]. 

У Королівському сільськогосподарському університеті при підготовці 

майбутніх аграріїв вивчення модуля «Моделювання географічних 

інформаційних систем довкілля» (Geographical Information Systems (GIS) 

Modelling of the Environment) бакалаврами з аграрного менеджменту 

(Agricultural Management) та бакалаврами з харчових технологій і 

менеджменту (Food Production and Supply Management) здійснюється через 

доступ до відповідного розділу веб-сайту закладу. Після реєстрації у 

середовищі Moodle студенти можуть скористатися допоміжними 

матеріалами, навчальними відеозаписами, долучитися до спілкування з 

викладачем та іншими студентами через листування електронною поштою чи 

інтерактивний блог тьютора. Взагалі, вимогою цього модуля є формування 

студентами загальнодоступного контенту для розширення інформаційного 

поля університетського електронного навчального середовища [219]. Отже, 

студенти виступають не тільки споживачами навчальних послуг і матеріалів, 

але й безпосередніми активними учасниками його трансформації чи 

створення. За необхідності організовуються індивідуальні чи групові 

семінари або робочі групи. Оцінювання результатів навчання проводиться у 

режимі он-лайн [219]. 

У будь-якому випадку, коли йдеться про навчання із застосуванням 

Moodle, викладачі надають студентам необхідні рекомендації, що очікується 
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від них у кожному модулі, а також через це середовище здійснюється 

зворотний зв’язок [268]. Студенти таким чином не тільки одержують 

матеріали з дисципліни, але й спілкуються з тьюторами та іншими 

студентами.  

Крім того, в межах Moodle є пристрій Turnitin, що дозволяє викладачеві 

і студентові перевірити оригінальність роботи, і це, безперечно, є важливим 

аспектом дотримання академічної чесності й запобігання плагіату. 

Використання цих засобів разом із соціальними мережами (наприклад, 

Facebook або Twitter) також позитивно впливають на ефективність 

навчального процесу завдяки тому, що надають студентові відчуття 

приналежності до університетської спільноти [268]. 

Узагалі, інструменти системи Moodle об’єднують технологічні й 

педагогічні функції у веб-систему, яка дозволяє створювати, передавати й 

керувати змістом курсу [167]. 

До того ж, сучасні стратегії навчання передбачають широке 

застосування цифрових систем оцінювання індивідуальних відповідей 

(Personal Response System / PRS) при проведенні опитування студентів щодо 

їхнього ставлення, уявлень, переконань, розумінь і знань стосовно певної 

теми [109]. Системи PRS як навчальний технічний засіб можуть монтуватися 

на комп’ютер викладача, бездротовий приймач або переносний 

інфрачервоний передавач, що дозволяє студентам швидко реагувати на 

поставлені запитання, завдяки тому, що вони мають подібний 

телекомунікаційний пристрій віддаленого контролю [218].  

У Королівському сільськогосподарському університеті послуговуються 

забезпеченням PRS при організації аудиторних контрольних опитувань, 

зокрема, у великій групі (210 студентів) при проведенні екзаменів шляхом 

вибору варіанту відповіді із запропонованих (Multiple-Choice Question Exam 

– MCQs Exam) [283, 14]. Коли викладач задає певне запитання, студенти 

натискають клавішу на портативному пристрої згідно з обраним ними 

варіантом відповіді. Всі відповіді студентів записуються й аналізуються 
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автоматично й можуть виводитися на екран комп’ютера викладача, зокрема у 

вигляді графіків чи гістограм, які легко розшифровуються [218].  

У роботі з PRS відповідно до поставлених завдань можуть 

застосовуватися два методи: анонімне опитування (наприклад, для виявлення 

загального розуміння й засвоєння опрацьованого матеріалу чи теми) й іменне 

опитування (передбачає визначення індивідуальних знань).  

К. Й. Жанг, наприклад, обирає 3-5 запитань, у яких студенти 

найчастіше роблять помилки під час оцінювання, й інформує студентів, чому 

ці питання було обрано. Вони можуть виправити помилки одразу [283, 14]. 

Отже, доречне використання PRS не тільки полегшує роботу викладача щодо 

оцінювання результатів навчання за окремими темами, але, як зауважують 

М. Баррет і М. Борснен, може забезпечувати інтелектуальну підтримку 

студентів, виступати засобом заохочення подальшої самостійної 

роботи [109]. 

Іншою, безперечно, цікавою інновацією у сфері методів викладання в 

системі вищої освіти в цілому й аграрної зокрема з використанням цифрових 

технологій є так зване «перевернуте навчання» (Flipped Learning) або 

«перевернутий клас». Порівняно із застосуванням віртуального навчального 

середовища типу Moodle, яке переважно використовується для 

адміністрування курсів, зберігання їх змістового наповнення й додаткових 

ресурсів, «перевернуте навчання» впливає на педагогічну методологію, 

пропонуючи спосіб поєднання онлайнового й аудиторного 

навчання [166, 16].  

«Перевернуте навчання» – це педагогічна модель, у якій звична 

презентація лекцій і система домашніх завдань організовані навпаки. 

Студенти переглядають удома короткі відео-лекції, а в аудиторії відводиться 

час для виконання вправ, обговорення проектів і дискусії [283, 16]. 

Відеолекції вважаються провідним компонентом у перевернутому підході. 

Вони можуть або створюватися викладачем і розміщатися в Інтернеті, або 

зберігатись у файлообміннику. Переваги такого методу при підготовці 
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майбутніх аграріїв, зокрема під час вивчення матеріалу, який складно 

пояснити в умовах стандартних лекцій, наприклад, з природничих дисциплін, 

таких, як-от: біологія, хімія, біохімія, генетика, фізика, біофізика тощо, – 

очевидні. Разом з тим, К. Жанг застосовує метод «перевернутого навчання» 

під час викладання дисциплін, пов’язаних із управлінням людськими 

ресурсам (Managing Human Resources / HR) [283]. 

Загалом, поняття «перевернутого навчання» пов’язане з ідеями про 

залучення студентів до спільної діяльності. Переваги «перевернутих класів» 

безумовно, полягають у тому, що навчальний час використовується для 

групових занять, на яких студенти обговорюють зміст лекції, перевіряють 

власні знання й розуміння певної проблеми, взаємодіють один з одним під 

час практичної діяльності. Актуалізується роль викладача як тренера чи 

консультанта, котрий заохочує студентів до самостійних досліджень, 

спільної роботи [143]. 

Наразі єдиного шаблону «перевернутого навчання» немає. Цей термін 

застосовується при описі широкого діапазону занять, що побудовані на 

попередньому перегляді записаних лекцій з наступним аналізом і 

обговоренням в аудиторії. Так, одна спільна модель може передбачати 

перегляд студентами кількох лекцій тривалістю від п’яти до десяти хвилин 

кожна. Порівняно з традиційними лекціями, коли студентам необхідно 

записувати матеріал і в них немає можливості зупинитись, обміркувати 

почуте «перевернута» модель навчання має безумовні позитивні сторони. 

Перегляд коротких навчальних відео-лекцій дозволяє студентам опановувати 

тему в оптимальному для них темпі, зупиняючись на повторному перегляді 

актуальних для них аспектів, пропускаючи вже знайомий їм матеріал [150].  

Можливість самостійно регулювати хід лекції також сприяє підвищенню 

ефективності навчання осіб з певними фізичними обмеженнями. Наприклад, 

для людей з порушеннями слуху лекційний матеріал може доповнюватися 

субтитрами.  

Відеолекції можуть містити запитання або завдання, які мають на меті 



154 

 

перевірку засвоєння студентами вивченого матеріалу, що сприяє його 

кращому розумінню. За таких обставин студенти приходять до аудиторії 

готовими до співпраці з іншими. Аудиторний час присвячується відкритому 

обговоренню, виступам запрошеного лектора чи практичному розв’язанню 

проблем [43].  

Такий підхід створює передумови для творчості викладача й активної 

роботи студентів, адже перші можуть влаштувати в аудиторії обговорення, 

перетворити аудиторію в лабораторію чи майстерню. Студентам 

створюються умови для творчості, співробітництва, практичної реалізації 

того, про що вони дізналися з лекції чи спостереження за межами аудиторії. 

Імовірні функції педагога можуть полягати в тому, щоб запропонувати 

різноманітні способи організації діяльності студентів (наприклад, об’єднати 

їх у спеціальні групи для розв’язання проблеми), уточнити зміст, 

спостерігати за прогресом тощо [143]. 

З іншого боку, така технологія є надзвичайно гнучкою і може 

впроваджуватися частково, наприклад, коли застосовуються окремі елементи 

«перевернутого навчання» або проводяться декілька «перевернутих» занять 

протягом усього курсу навчання. 

При підготовці майбутніх аграріїв такий підхід може також 

застосовуватися при навчанні практичних навичок та умінь. Для того, щоб 

студент не був перевантажений, відразу одержавши надто багато інформації, 

матеріали, що висвітлюють практичні навички й уміння, мають тривалість не 

більше 10 хвилин. Коротші сегменти матеріалу дозволяють зосередитися на 

одному компоненті за один раз і можуть бути більш корисними з погляду 

навчання, відповідно до теорії про сегментацію інформації в малих 

дискретних сегментах Б. Керстена, Дж. Сволера, Б. Хаслера, а також 

Р. І. Майєра та П. Чендлера [136, 149]. 

Зауважимо, що «перевернуте навчання» має певні недоліки. 

Наприклад, створення і запис такої лекції – трудомісткий процес, який має 

відбуватися на засадах ретельної підготовки, усвідомлення цілісності 
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аудиторного й позааудиторного навчання. Тільки за такого підходу 

викладача студенти зможуть зрозуміти специфіку й завдання даної моделі, 

будуть умотивовані на підготовку до занять в аудиторії. Іншими словами, ті, 

хто навчається, повинні мати чітке уявлення, що від них очікується й куди 

вони рухаються. Увага акцентується не на звичайному пошуку інформації в 

Інтернеті, а на комплексі елементів аудиторного й позааудиторного 

навчання, на тому, щоб спонукати й організувати активну діяльність 

студентів на наступних заняттях. Отже, впроваджувати таку модель доречно 

поступово [143]. 

Безумовно, при впровадження моделі «перевернутого навчання» 

відбуваються зміни ролей викладача й студентів. Так, у діяльності викладача 

посилюється значення співпраці зі студентами, здатності робити спільний з 

ними внесок у навчальний процес. Студенти можуть короткочасно очолити 

діяльність, а спілкування між ними може стати визначальною рушійною 

силою навчального процесу. Пасивна позиція деяких студентів, які звикли до 

простого засвоєння матеріалу, готових навчальних шаблонів, змінюється на 

користь роботи над їх удосконаленням, стимулює експерименти, збільшує 

власну відповідальність за результати навчання.  

Отже важливими аспектами успішного «перевернутого навчання» при 

підготовці майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах Великої Британії 

є такі: гнучке оточення, стимулювання культури навчання, продуманий 

зміст; професійний викладач [283,15]. 

У процесі нашого дослідження ми з’ясували, що в сучасній вищій 

освіті в цілому й аграрній, зокрема, все більше уваги приділяється співпраці 

викладачів та тих, хто навчається, а також взаємодії студентів. Наприклад, 

оцінюючи якість навчання з урахуванням цілого комплексу чинників, 

83 % британських студентів вказали на важливість використання різного 

типу занять, спрямованих на взаємодію [142].  

Коли студентів запитали, які б удосконалення вони запропонували, 

щоб покращити якість навчального й викладацького досвіду, то пропозиції 
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були такими: збільшення інтерактивних групових занять (50 % 

респондентів), збільшення індивідуальних занять з викладачем чи 

тьютором (43 %), збільшення контактів з персональним тьютором 

(42 %) [142]. З іншого боку, аналізуючи взаємодію між студентом і 

викладацьким складом, а також можливості взаємодії з однокурсниками, 

британський науковець Г. Гіббс зауважує, що те, що відбувається протягом 

періоду взаємодії (контактного часу), набагато важливіше для студентів, ніж 

сама кількість контактів [148]. 

Новітні технічні засоби розширюють можливості для зворотного 

зв’язку між викладачами та студентами з метою своєчасної реакції на 

навчальні потреби останніх. Педагогічною наукою загальновизнано, що 

зворотний зв’язок – це найважливіший аспект процесу оцінювання, який 

підвищує досягнення [149]. Наприклад, у практику підготовки майбутніх 

аграріїв у Великій Британії впроваджено такі види «зворотного зв’язку», як: 

листування електронною поштою; спілкування вайбером, скайпом; система 

Moodle тощо. Аналізуючи власний досвід, К. Й. Жанг зазначає доцільність 

роботи педагогів як з пошуків інноваційних способів забезпечення 

зворотного зв’язку із студентами щодо написання есе, доповідей, рефератів, 

наприклад, із використанням програмного забезпечення захвату скріншотів 

(screen capture software), так і з залучення студентів у якості експертів по 

оцінюванню з метою спонукання до навчання та саморефлексії, наприклад, 

використовуючи шаблон самооцінки. Педагог подає його у вигляді таблиці, в 

якій пропонує вказати проблемні питання, коментарі студента, зауваження 

тьютора, а також наступні пропозиції студента для подальшої 

діяльності [283, 18]. 

Безумовно, Велика Британія не стоїть осторонь такої перспективної 

інновації при підготовці майбутніх аграріїв як дистанційне навчання. З 

одного боку, зазначається, що наразі британська аграрна освіта переживає 

нову хвилю дистанційної освіти, особливістю якої є те, що двосторонній 

зв’язок з використанням засобів масової комунікації дозволяє пряму 
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взаємодію між організатором навчального матеріалу – викладачем – і 

студентом, який віддалений від провайдера освіти, а також ідеться про 

взаємодію не тільки між окремими студентами, але й про групову 

взаємодію [131].  

Щоправда, британські педагоги зауважують, що приєднання до 

дистанційного навчання вимагає від особи, яка навчається, відданості ідеї та 

самомотивації, уміння балансувати між повсякденним життям, роботою й 

навчальним процесом, планування особистого життя й тайм-менеджменту. 

Однак, сучасна дистанційна освіта не означає навчання на самоті [43].  

Британські аграрні університети закликають студентів якнайчастіше 

контактувати з програмними адміністраторами й тьюторами, які надають 

відповіді на актуальні запитання й допомагають вирішувати поточні 

проблеми. Крім того, спілкування з іншими студентами допомагає в навчанні 

й управлінні роботою [268]. 

З іншого боку, акцентується увага й на тому, що сільське господарство 

є достатньо складною галуззю для дистанційної освіти на вищому рівні через 

те, що, звичайно, теорія може викладатися дистанційно, проте, сільське 

господарство – це практична наука й воно вимагає практики роботи на землі 

й аграрного обладнання. Однак, сучасні дослідження доводять, що навіть 

практичні наукові уміння можуть викладатися дистанційно завдяки новітнім 

технологіям [131; 150].  

У цілому, програми дистанційної підготовки майбутніх аграріїв 

розробляються таким чином, щоб забезпечувати студентів різноманітними 

навчальними можливостями [43]. Зокрема, освітній процес має 

трикомпонентну структуру, а саме: надання інформації (від навчальної 

установи до студента); обмін інформацією (навчальна установа – студент, 

включно із концепцією зворотного зв’язку); обговорення (між студентами, за 

участі або без викладача) [131, 10]. Чим більше студенти занурюються в 

навчальний матеріал, тим кращі їхні успіхи й здобутки. У більшості випадків 

передбачається, що студент, взаємодіючи з іншими, отримує переваги 
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спільного й колективного навчання [268].  

І хоча наразі немає окремої дистанційної навчальної програми на 

здобуття ступеня бакалавра з відзнакою в галузі сільського 

господарства (BSc (Hons) Agriculture), певні навчальні заклади пропонують 

різноманітні курси [131, 38]. Наприклад, за інформацією UNISTATS, у сфері 

сільського господарства й суміжних дисциплін закладами вищої освіти 

пропонуються дистанційні навчальні програми на здобуття як базових 

ступенів з виробництва харчових продуктів (університет м. Лінкольна), з 

кінології (коледж Майэрскоуг), з кінного спорту (Уорвікширський коледж) 

так і ступеня бакалавра з виробництва харчових продуктів (управління 

операціями або гарантія якості й технічний менеджмент) (університет 

м. Лінкольна) [257], які частково забезпечують потреби в професійній 

підготовці майбутніх аграріїв. 

Цілком очевидно, що різні провайдери вищої сільськогосподарської 

освіти віддають перевагу різним методам викладання та навчання, але все 

вище згадане відображає загальні тенденції, притаманні підготовці майбутніх 

аграріїв у Великій Британії. 

Наразі звернемося до іншого важливого аспекту навчального процесу, а 

саме, оцінювання. Оцінювання досягнення студентом результатів навчання 

може бути формативне (formative) та сумативне (summative) [229].  

Як правило, оцінювання досягнень студента здійснюється з 

урахуванням роботи протягом навчального періоду й іспиту. Відповідно до 

традицій вищої освіти Великої Британії, частка кожного виду діяльності у 

підсумку залежить від провайдера, року навчання, навчальної програми, що 

загалом дозволяє студентам ураховувати свої сильні й слабкі сторони: що їм 

дається краще – поточне навчання чи складання іспитів [104]. 

Формативне оцінювання застосовується не тільки як власне метод 

оцінювання, але й для підвищення якості навчання. На думку українського 

дослідника Ю. Рашкевича, його основним призначенням є інформувати 

викладачів та студентів, наскільки продуктивно йде освітній процес [74, 156]. 
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Воно скоріше є частиною навчального процесу, аніж призначене для 

остаточного оцінювання.  

Крім типових тестувань знань або умінь, до видів формативного 

оцінювання в галузі аграрної освіти Великої Британії належать усні 

презентації, звіти про лабораторні роботи, звіти про виробничу практику, 

зразки професійних робіт, так само як аналіз даних, огляд літератури, 

критичний аналіз публікацій. 

Зазначимо, що незалежно від напряму підготовки майбутніх фахівців 

агропродовольчого сектора, велика увага в процесі їхнього навчання 

приділяється такому виду діяльності, як усна презентація стосовно різних 

аспектів галузі науки, що вивчається, перед тьютором і однокурсниками. 

Презентації можуть бути як індивідуальними, так і колективними; 

інтегрованою частиною семінару або способом обмінятися отриманими 

даними й результатами індивідуальної чи групової проектної роботи. 

Доречно зауважити, що у вищій освіті Великої Британії під час 

підготовки майбутніх аграріїв застосовується, крім згаданих вище, значна 

кількість різноманітних письмових робіт, з-поміж них: есе, лабораторні звіти 

й лабораторні журнали, нотатки (наприклад, клінічні, польові) й т. ін.  

Перейдемо до більш детальної характеристики деяких з них. Есе, як 

вид академічної письмової роботи, передбачає надання доведених аргументів 

у відповідь на запитання або серію запитань. Узагалі, у контексті підготовки 

майбутніх аграріїв написання есе передбачає добір прикладів і доказів, 

проведення окремих базових досліджень і читання необхідної літератури. У 

деяких випадках питання для есе надаються викладачами, в інших – 

студентам дається тема, і вони самостійно визначають можливі питання, на 

які необхідно знайти відповіді в есе. Безперечно, що зворотний зв’язок між 

студентом і викладачем має важливе значення [268]. 

Лабораторні звіти зазвичай оформляються відповідно до певних 

вимог, а саме: назва, анотація, вступ, матеріали й методи, результати, виклад 

основного питання, посилання й цитована література. У той же час, 
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лабораторні журнали надають довгостроковий хронологічний запис 

експериментів. У них, як правило, детально описується, що було зроблено, 

яким чином, чому (цілі й завдання), а також надається відповідна візуальна 

інформація (наприклад, діаграми, малюнки), разом із переліком тих, хто 

виконував роботу, якщо працювала група. 

Письмовий огляд опублікованих книг (так званий реферат) може бути 

вправою, що складає частину підготовки до роботи більшого обсягу. В огляді 

літератури майбутнім аграріям радять писати не тільки про ідеї і / або 

аргументи в джерелах, але й про автора й контекст, у якому була написана 

книга. Вважається, що застосування такого більш широкого підходу 

стимулює активне читання й критичне мислення [268]. 

Варто зауважити, що кожний модуль може оцінюватися як за одним, 

так і за декількома видами робіт. Повна інформація про види й критерії 

оцінювання кожного модуля обов’язково надається студентам, зокрема на 

сайтах університетів.  

Сумативне (підсумкове) оцінювання – це метод оцінювання студента за 

результатами навчання протягом певного відрізку часу (зазвичай – 

наприкінці вивчення дисципліни або групи дисциплін під час сесії). 

Отримана оцінка є підсумком навчальних досягнень студента й 

безпосередньо не використовується для покращення якості навчального 

процесу [74, 158]. Крім того, доцільно згадати, що підсумкове оцінювання в 

навчальному процесі у вищих навчальних закладах аграрного спрямування 

може мати велику кількість форм. Залежно від навчального закладу або рівня 

навчання більші за обсягом документи називаються дисертацією, науково-

дослідним проектом, тезами або довгим есе (Додаток М).  

Деякі бакалаврські випускні проекти майбутніх аграріїв мають такі 

назви, як: «Використання аерофотозйомки й дистанційного збору даних у 

сільському господарстві»; «Оцінка впливу відзнак з гарантування якості 

харчових продуктів на купівельну поведінку споживача»; «Стратегії 

розвитку для фермерського підприємництва в Об’єднаному королівстві»; 
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«Вивчення зв’язку між вентилюванням і термінами придатності, а також 

впливом на останні температури й пакування» тощо [104]. Майбутніх 

британських аграріїв цікавлять також такі теми: «Ринок бурякового соку та 

технічне обґрунтування сільськогосподарського цеху на території міста», 

«Техніко-економічне обґрунтування перетворення овечої ферми на 

комерційне виробництво біомаси», «Вивчення вирощування суниці на 

подвійному субстраті», «Дослідження потенційних біологічних засобів 

боротьби з хворобами картоплі» тощо [225]. 

Університетами, безумовно, надається різноманітна підтримка, як-от: у 

вигляді довідників чи збірників інструкцій; занять у лабораторіях або 

майстернях, практичних занять, а також призначається методист, який дає 

поради щодо проведення дослідження [268]. Загалом, кожний провайдер 

самостійно визначає власну політику в цьому напрямі й інформує студентів 

про ті послуги, вартість яких покривається платою за навчання, й ті, що 

потребують додаткових витрат. 

Традиційно основним видом сумативного оцінювання є екзамен. У 

вищих навчальних закладах з підготовки аграріїв запроваджено різні форми 

екзаменування (Додаток М). Зазвичай стиль оцінювання варіюється залежно 

від предмета й провайдера освіти, але прив’язаний до визначених цілей і 

передбачених результатів навчання. Утім, наріжним каменем, що лежить в 

основі підготовки майбутніх фахівців-аграріїв є те, що оцінювання 

розуміється і студентами, і професорсько-викладацьким колективом як 

керований процес і розглядається як один із способів дотримання 

академічних стандартів [229]. Його мета – заохотити глибоке, а не поверхове 

навчання. Варто зазначити, що педагогічна громадськість Великої Британії 

надзвичайно важливим уважає оцінювання, засноване на проблемах 

реального життя, із залученням роботодавців та ефективним, дієвим 

зворотним зв’язком. Інформація про різні види оцінювання протягом 

трирічної підготовки аграріїв-бакалаврів (досвід Королівського 
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сільськогосподарського університету) представлена нами в 

таблиці (Додаток П). 

Доцільно також зауважити, що британській освіті в галузі підготовки 

майбутніх аграріїв властиві наступні риси, що сприяють як покращенню та 

вдосконаленню якості освіти в цілому, так і підвищенню мотивації 

навчальної діяльності в освітніх закладах: по-перше, це – прагнення до 

абсолютної стандартизації й педагогічної доцільності навчальних цілей і 

задач, орієнтованих на результати навчання, для того, щоб кожна особа, яка 

навчається, могла сприймати ті завдання, що ставляться перед нею, 

усвідомлено, практично й легко; по-друге, це – орієнтація на особистісні 

досягнення кожного студента через організацію педагогічного супроводу, 

облік і аналіз його освітньої діяльності; по-третє, розв’язання проблеми 

пізнавального інтересу, доступності змісту, різноманітності видів навчальної 

діяльності. 

Отже, до основних особливостей підготовки майбутніх аграріїв 

відносимо варіативність форм, методів, засобів і прийомів навчання з 

акцентом на активних, проблемних, проблемно-пошукових, самостійних 

видах діяльності (зокрема, традиційні лекції, лекції-прес-конференції, лекції-

обговорення, лекції з використанням мультимедійної презентації; тюторські 

заняття (групові й індивідуальні); семінари, які проводяться студентами 

(семінари-презентації, семінари-дебати); розширення сфер застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій тощо. 

 

 

3.2. Напрями використання досвіду Великої Британії з підготовки 

майбутніх аграріїв у закладах вищої освіти України 

 

 

Процеси євроінтеграції та глобалізації не тільки відкривають перед 

Україною нові обрії для економічного й соціального зростання країни й 
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розвитку окремої особистості, але й обумовлюють появу нових ризиків, як-

от: високий рівень вимог до фахівця будь-якої галузі, в тому числі й 

агропромислового комплексу, гостра конкуренція на вітчизняному і 

світовому ринках праці, відповідність професійної підготовки вимогам 

працедавців, суспільства в цілому, й внутрішнім потребам особистості 

зокрема.  

Сучасні вимоги ринку праці до професійної підготовленості фахівців 

аграрної сфери зростають залежно від темпів оновлення видів продукції, 

обладнання й технологічних процесів [57, 3]. У вітчизняних і зарубіжних 

педагогічних колах відбувається розгорнуте обговорення особливостей 

сучасного стану й майбутніх напрямів та перспектив підготовки кадрів для 

сільськогосподарського виробництва [5; 13; 20; 31; 55; 60; 62; 131; 177; 187; 

192; 216; 221; 280]. Вітчизняні науковці вважають, що саме підготовка 

високоосвічених аграріїв є беззаперечним фундаментальним чинником 

новітньої якісної трансформації й оновлення агропромислового виробництва, 

забезпечення всебічного розвитку сільських територій, дотримання високих 

соціальних стандартів якості життя тощо [23; 25; 33; 60; 62]. 

Більшість науковців дотримується думки, що провідним напрямом 

педагогічної науки в царині аграрної освіти виступає підготовка майбутніх 

аграріїв не тільки до ефективної професійної діяльності, але й усебічний 

розвиток особистості.  

Ми підтримуємо зауваження дослідниці Н. Костриці стосовно того, що 

на українських теренах останніми роками «термін «аграрна освіта» набув 

особливого поширення і фактично витіснив із вжитку «сільськогосподарська 

освіта» у зв’язку з частотністю вживання його в законодавчих і нормативних 

документах державних органів управління (Міністерство освіти і науки 

України, Міністерство аграрної політики України, Департамент кадрової 

політики, аграрної освіти та науки, Науково-методичний центр аграрної 

освіти)» [31, 257]. Що не менш важливо для нашого дослідження, під 

поняттям «аграрна освіта» у вітчизняній педагогічній науці традиційно 
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розуміють функціональну систему, що забезпечує підготовку фахівців різних 

рівнів кваліфікації для трудової діяльності в галузі агропромислового 

комплексу [26, 242]. 

Загально визнано, що домінуючим чинником впливу на аграрну освіту 

й професійну підготовку майбутніх аграріїв України виступає розвиток її 

сільського господарства й суміжних галузей, оскільки вони, практично, 

одночасно є замовником і споживачем аграрних кадрів.  

Дійсно, агропродовольче виробництво України історично відіграє 

значну роль в економіці [7; 25]. Беззаперечний факт, що наша країна має 

сприятливі передумови для розгортання потужного аграрного сектора. 

Експерти відзначають посилення ролі сільського господарства в українській 

економіці [1; 60; 84; 85]. 

Так, частка сільського господарства у ВВП України (включаючи лісове 

й рибне господарство) зросла до 10,3 % у 2014 р. [18, 12]. Більше того, за 

рахунок агропродовольчої продукції забезпечується зростання показників 

експорту держави. Зокрема, аграрний експорт за січень-березень 2017 року 

зріс на 38,6 % порівняно з аналогічним періодом минулого року [1]. 

Крім того, частка сільського господарства у структурі зайнятості 

населення України в 2013 р. складала 17 % (не враховуючи сільських 

домогосподарств), а сільське населення складає 31 % (14 млн. осіб) від 

загальної кількості населення держави [18, 12].  

Проте, незважаючи на зростаючу тенденцію, продуктивність сільського 

господарства в Україні все ще істотно відстає від інших країн. Іншими 

словами, сільське господарство могло б генерувати набагато більший внесок 

в економіку держави й добробут її громадян [18, 11]. 

На ролі сучасних вищих навчальних закладів як провідних освітніх 

центрів наголошують документи міжнародного, європейського та 

національного рівнів [35, 171], оскільки університетська аграрна освіта є 

найважливішим засобом, здатним забезпечити підготовку 

високопрофесійних кадрів. 
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Отже, вважаємо доречним звернутися до сучасного забезпечення 

підготовки майбутніх аграріїв закладами вищої освіти. Наразі 

сільськогосподарську освіту в Україні надають 127 аграрних навчальних 

заклади, з яких 22 – це заклади вищої освіти (2 академії, 17 університетів і 3 

інститути в структурі університетів), а також 105 технікумів та коледжів (20 з 

правами юридичної особи, 85 у структурі ВНЗ ІІІ – IV рівнів 

акредитації) [88, 6]. 

У цілому частка аграрних навчальних закладів серед усіх закладів 

вищої освіти України у 2010-2015 роках не перевищувала 6 %, але цих 

потужностей вистачає для щорічної підготовки 7,5 % від загальної кількості 

обсягу випущених у країні професійних кадрів (середній річний 

показник) [84, 76]. 

Зазначимо, що на сучасному етапі аграрні вищі навчальні заклади 

здійснюють підготовку майбутніх аграріїв відповідно до оновленого й 

істотно наближеного до європейських вимог переліку галузей знань і 

спеціальностей. Так, галузь знань «Аграрні науки і продовольство» охоплює 

8 спеціальностей, а саме: агрономія, захист і карантин рослин, садівництво та 

виноградарство, технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва, лісове господарство, садово-паркове господарство, водні 

біоресурси та аквакультура, агроінженерія [70]. Крім того, аграрні установи 

вищої освіти на сучасному етапі готують фахівців за такими 

спеціальностями, як от: фінанси, банківська справа та страхування; 

економіка; облік і оподаткування; ветеринарна медицина; ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза; електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка.  

Для порівняння, у 2016 р. прийом студентів до аграрних закладів вищої 

освіти здійснювався за 41-єю спеціальністю ступеня «бакалавр», 27-ма 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (проти 55-ти спеціальностей у 

2015 р.), 39-ма – ступеня «магістр» (порівняно з 80-ма у 2015 р.) [88, 16]. 

Найбільший вибір спеціальностей пропонують абітурієнтам Львівський 
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національний аграрний університет, Подільський державний аграрно-

технічний університет, Сумський національний аграрний університет, 

Уманський національний університет садівництва, Харківський 

національний технічний університет сільського господарства Петра 

Василенка та Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) [84, 77]. 

Наразі популярність напрямів аграрної освіти можна розглядати з двох 

боків: з погляду роботодавців та абітурієнтів. Експерти засвідчують, що  

роботодавцям потрібні спеціалісти-виробничники (63 % від загальної 

потреби), але потреба у фахівцях економічного профілю в аграрній галузі 

(аналітики, менеджери, економісти, бухгалтери тощо) з 2013 по 2015 рр. була 

також на досить високому рівні (31 %). Попит на працівників економічних 

спеціальностей в аграрній галузі вищий на великих підприємствах, що 

пов'язано з більшим обсягом аналітичної роботи [30]. 

Коли йдеться про структуру обсягів прийому студентів до аграрних 

навчальних закладів ступеня «бакалавр» денної форми навчання, то, варто 

зауважити, що 62,6 % осіб обирають профільні спеціальності, 

18,9 % економічні, 2,4 % будівельні, 4,0 % переробні, 12,4 % інші [88, 17]. 

Аналізуючи професійну підготовку майбутніх аграріїв в Україні, 

доцільно звернути увагу на наступний факт: у 2016 р. порівняно з 2013 р. 

помітне, з одного боку, зменшення попиту абітурієнтів на здобуття 

економічних спеціальностей, а з іншого, майбутні аграрії зацікавлені у 

спеціальностях у галузі водних біоресурсів та аквакультури; лісового й 

садово-паркового господарства; ветеринарної медицини; електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; агрономії, технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва, а також агроінженерії [88, 14].  

І хоча за даними експертів, аграрії, поряд з фахівцями ІТ сфери й 

медицини, є найбільш затребуваними фахівцями на ринку праці України [85], 

проте, за інформацією Державної установи «Навчально-методичний центр 

«Агроосвіта», у 2015 р. із понад 17 тис. студентів отримали роботу 
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10 669 випускників, а з них у сільському господарстві – 6002 особи. Отже, 

роботодавець не поспішає брати до своєї команди молоду людину без 

практичного досвіду, тому, за статистикою, 60 % випускників не можуть 

працевлаштуватися за фахом [72].  

Утім, у сучасному світі освіта не може орієнтуватися лише на ринки 

праці, оскільки вона сама впливає на виникнення ринків, якщо готує людей 

до підприємницької та інноваційної діяльності [2, 41]. У цьому процесі 

провідна функція належить закладам освіти. 

З огляду на це, важливим для нашого дослідження є аналіз рейтингу 

аграрних ВНЗ України. Зокрема, метою рейтингу «Топ-200 Україна» є 

порівняння між собою різних типів університетів на основі універсальних 

узгоджених критеріїв, а саме: рівня базової, загальноосвітньої підготовки 

студентів, рівня їхньої фахової підготовки, рівня практичного володіння 

інформаційними технологіями, затребуваністю випускників закладу вищої 

освіти ринком праці й т. ін., що відображається в ранжуванні навчальних 

закладів відповідно до оцінки якості науково-педагогічного потенціалу, 

якості навчання, якості міжнародного визнання, а також оцінки інтегрального 

показника діяльності.  

Згідно з рейтингом «Топ-200 Україна» 2015 – 2016 рр., першу п’ятірку 

серед аграрних вищих навчальних закладів України посідають Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), 

Миколаївський національний аграрний університет, Таврійський державний 

агротехнологічний університет (м. Мелітополь, Запорізька обл.), Харківський 

національний технічний університет сільського господарства імені Петра 

Василенка й Одеський державний аграрний університет (Додаток Р).  

Отже, позиціонування аграрних університетів, порівняно з іншими 

вищими навчальними закладами України, починається з десятої сходинки. 

Проте, це не означає, що вони гірші від вітчизняних класичних чи 

негалузевих освітніх закладів. Такий факт лише засвідчує, що аграрна освіта 
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є іншою, а саме: більш спеціалізованою, практично-орієнтованою, 

безпосередньо пов’язаною з виробництвом тощо. 

Загалом, рівень підготовки майбутніх аграріїв у провідних 

університетах України оцінюється достатньо високо [86]. Разом з тим, 

експерти відзначають, що в Україні існує дефіцит кваліфікованих фахівців у 

галузі сільського господарства на всіх рівнях [18; 30; 60]. 

Серед чинників, які необхідно подолати сучасній вищій аграрній освіті 

України, що негативно впливають на підготовку майбутніх аграріїв, 

констатуються розрив між результатами надання освітніх послуг та 

потребами аграрного сектору, відсутність належної академічної та фінансової 

автономії вищих навчальних закладів, низька заробітна плата науково-

педагогічних працівників. Випускникам аграрних університетів, коледжів та 

технікумів не вистачає практичних знань, навичок та компетенцій, їхня 

освіта занадто теоретична. Системі освіти бракує міжнародного компоненту, 

сучасних технологій викладання, а педагогічні прийоми і наукова діяльність 

значно відстають від світової практики, що також несприятливо відбивається 

на якості підготовки фахівців [18, 75]. 

З-поміж проблем вітчизняної аграрної освіти С. Ніколаєнко зазначає її 

консервативність і орієнтацію переважно на створення матеріальних активів, 

а не на здобуття нових знань, підготовку сучасного фахівця, розвиток грін-

технологій [60, 24]. Науковець також зауважує такі несприятливі явища, як: 

недостатню зацікавленість приватного сектору у співпраці з навчальними 

закладами через те, що «частина керівників-бізнесменів налаштована лише 

на «споживання» професійних кадрів, не бажаючи підтримувати навчальні та 

наукові заклади; поширену неспроможність аграрних ВНЗ повністю 

задовольнити очікування бізнесу, оскільки навчальні програми підготовки, 

часто технологічно застарілі, мають недостатню якість і практичну складову, 

далекі від наукових досліджень» [60, 26]. 

Цілком зрозуміло, що агарна освіта має бути вбудована в соціально-

економічний процес, оскільки саме вона має розв’язувати проблеми 
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розбудови конкурентоспроможної, ефективної та соціально-орієнтованої 

галузі. 

З огляду на те, що підвищуються вимоги до творчої обдарованості й 

гнучкості фахівців, їхньої багатогранності та здатності до динамічної 

трансформації, дослідник В. Нагаєв обстоює думку, що майбутні аграрії 

мають опанувати комплекс професійних знань, умінь та навичок, які 

«відповідають інтенсифікації виробництва, передовим досягненням науки й 

техніки. Вони мають бути здатними творчо вирішувати сучасні проблеми, 

брати на себе роль лідера, вести за собою інших» [57, 3]. 

Обґрунтовуючи концептуальну схему підготовки майбутніх аграріїв у 

вищих навчальних закладах України, вчений В. Олексенко акцентує увагу на 

тому, що майбутні аграрії, крім відповідного фаху й високої кваліфікації, 

повинні володіти певними якостями особистості, серед яких: «самостійно 

мислити, бачити майбутні труднощі і шукати шляхи їх раціонального 

подолання; свідомо здобувати компетентності, усвідомлювати, яким чином і 

де їх можна застосувати; адаптуватися до швидкоплинних життєвих 

ситуацій, бути здатними генерувати нові ідеї, самостійно здобувати нові 

знання й уміло застосовувати їх практично для вирішення будь-яких 

проблем; продуктивно працювати з інформацією, уміло її знаходити, 

аналізувати, співставляти з аналогічною, висувати гіпотези, робити 

узагальнення, висновки» [62, 117]. 

Близькі нам погляди, які обстоює С. Літвінчук, що мета аграрної освіти 

полягає в продуктивній професійній підготовці фахівців, які усвідомлюють 

свою роль у суспільстві й відповідальність за рішення, прийняті ними. Це 

фахівці, котрі готові до самоосвіти, оволодіння новими знаннями, 

спеціальностями, перекваліфікації; здатні забезпечити розробку і 

проектування нової перспективної техніки й технологій, організацію 

сучасного аграрного виробництва [36, 104]. 

Таким чином, оновлення підготовки майбутніх аграріїв у закладах 

вищої освіти має бути спрямоване на формування професіонала, який добре 
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володіє своїм фахом, легко орієнтується в сучасних інноваціях, є 

професійнообізнаним і компетентним, вільно й критично мислить, готовий 

до дослідницької роботи, реалізації особистісного підходу в царині 

планування й подальшого втілення стратегії власного професійного 

зростання, здатний самоактуалізуватися в професійній діяльності.  

Реформування та розбудова української вищої освіти в цілому, й 

аграрної, зокрема, відбувається, з одного боку, у руслі збереження 

національних надбань і традицій вітчизняної вищої освіти, а з іншого – у 

загальноєвропейському й світовому з долученням до Болонського процесу. 

Коли йдеться про національний вектор удосконалення аграрної освіти, 

ми не можемо залишити поза увагою думку Н. Костриці, а саме: «Аграрна 

складова як специфічна риса суспільних відносин в Україні завжди посідала 

вагоме місце у формуванні української національної свідомості. З огляду на 

це, участь вищої аграрної освіти України в Болонських перетвореннях має 

бути спрямована на збереження кращих національних традицій у системі 

виховання й навчання» [31, 257]. 

Пріоритетні заходи оновлення вищої аграрної освіти, визначені на 

державному рівні, зокрема, полягають у наступному: 

– «посилення зв’язку між університетами та підприємствами 

агропродовольчого сектору; 

– удосконалення існуючих навчальних планів та створення нових з 

урахуванням вимог аграрного бізнесу та міжнародного досвіду;  

– створення прозорих правил оцінки навчального процесу і знань 

студентів;  

– створення законодавчого поля, яке уможливлює та сприяє 

використанню альтернативних джерел фінансування аграрних навчальних 

закладів;  

– підвищення кваліфікаційних вимог до викладачів університетів: 

практичних навичок, володіння англійською мовою, міжнародних 
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публікацій, участі у міжнародних конференціях, стажування та викладання в 

іноземних навчальних закладах;  

– посилення наукової складової діяльності аграрних університетів 

та оновлення лабораторного обладнання для ветеринарних, біологічних, 

технічних та інших напрямків дослідження; 

– розроблення програми міжнародного науково-технічного 

співробітництва та науково-дослідної роботи, зокрема інтеграції до 

Європейської дослідницької зони (ERA), в тому числі «Horizon 2020»;  

– оптимізація кількості державних аграрних університетів з метою 

їх спеціалізації за галузями сільського господарства з урахуванням 

регіональних особливостей та посилення наукової складової і можливостей 

надання дорадчих послуг» [18, 76]. 

Вітчизняні науковці пропонують додати до цього переліку 

опрацювання, критичне осмислення, творчу трансформацію й упровадження 

кращого зарубіжного досвіду з підготовки майбутніх аграріїв у країнах 

Європейського Союзу й Великої Британії [1; 5; 13; 19; 23; 31;32; 38; 43; 48; 

50; 58; 59; 58; 67]. 

Порівняльний аналіз агропромислового сектору України й Великої 

Британії, а також професійної підготовки майбутніх аграріїв у вищих 

начальних закладах цих країн, засвідчує суттєву різницю між обома країнами 

та їхніми освітніми системами. Утім, проведене нами дослідження виявило, 

що британська освіта має цінні педагогічні здобутки в царині підготовки 

кадрів для сільського господарства у найширшому контексті [43; 47; 48; 50; 

181; 180]. Отже, це дає нам підґрунтя для окреслення напрямів вирішення 

проблемних питань у вітчизняній вищій аграрній освіті з урахуванням 

передового досвіду вищої аграрної освіти Великої Британії. 

З огляду на викладене вище, пропонуємо впровадження британського 

досвіду підготовки майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах України 

здійснювати за такими напрямами: державним, регіональним, 

університетським. 
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На державному напрямі доцільно спрямувати більше зусиль на 

створення позитивного іміджу сільського господарства й аграрної освіти. 

Важливо пробудити цікавість до галузі в цілому, щоб потім підвищувати 

інтерес до поліпшення якості освіти в цій сфері або до кар'єрних 

можливостей, які вона відкриває [89].  

У Великій Британії, на відміну від українського суспільства, немає 

упередженого негативного ставлення до сільського господарства в цілому й 

аграрної освіти, зокрема, як до непрестижної й непопулярної сфери. «Якщо, 

займаючись сільським господарством, ти любиш землю й ставишся до неї з 

повагою, якщо ти розумієш, що Земля – це живий організм, чиє життя – 

постійна зміна природних циклів, вона віддячить тобі сторицею», – зізнався 

спадкоємець британського престолу Чарльз Уельський [137]. Принц Чарльз є 

президентом Королівського сільськогосподарського університету, бере 

постійну участь у його заходах, репрезентуючи беззаперечну важливість 

аграрної освіти й сільського господарства для успішного розвитку Великої 

Британії [220].  

Інший представник британської еліти, принц Вільям, у 2014 р. 

звернувся до вивчення освітньої програми із спеціальності «аграрний 

менеджмент» в одному з підрозділів університету Кембриджу, з метою 

опанувати курс, що розповідає про сільське господарство Великої Британії й 

проблеми сільських територій. Освітня програма розрахована на 10 тижнів з 

щотижневими 18-20 годинами лекцій і семінарів [138].  

Викладене вище засвідчує позитивне сприйняття сільського 

господарства та суміжних з ним наук і галузей у британському суспільстві 

загалом. Такі аспекти є найкращими проявами соціальної реклами. Реалізація 

заходів з підтримки розвитку сільського господарства й аграрної освіти на 

найвищому рівні, а також засобами масової інформації створюватиме 

передумови для підвищення привабливості праці в селі, агробізнесу, здобуття 

агарних професій у вищих навчальних закладах. 
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Держава має підтримувати й розвивати більшу автономію 

університетів, імплементуючи одну з методологічних засад нового Закону 

України «Про вищу освіту» [69]. Отже, керівним органам не варто 

обтяжувати вищі навчальні заклади вказівками та інструкціями, оскільки 

вітчизняні університети мають потенціал і підґрунтя дбати і про зміст освіти, 

і про забезпечення її якості, самостійно розробляючи власні програми 

підготовки майбутніх аграріїв.  

Ми цілком згодні з тезою О. Лазарєва про те, що в системі вищої 

освіти, зокрема в «аграрній галузі, потрібно подолати інерцію і консерватизм, 

численні дискусії щодо того, які результати є ключовими для тієї чи іншої 

спеціальності і чи досягається той чи інший результат, якщо студент 

вітчизняного університету не прослухає певну дисципліну або на певну 

обов’язкову дисципліну буде зменшено кількість навчальних годин. Отже, 

зусилля слід спрямувати на вироблення спільних рішень і перейти до їх 

реалізації» [33, 170]. 

У цьому контексті нагадаємо, що жодна британська урядова інституція 

ані нормативно, ані директивно не втручається у проектування навчальних 

програм, у чому проявляється високий ступінь довіри до закладів вищої 

освіти з боку державної влади. 

Оскільки наразі в Україні відбувається розробка і впровадження нових 

стандартів вищої освіти, ми поділяємо думку А. Найдьонової про доцільність 

введення освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр з відзнакою» [59], який 

існує у вищій аграрній освіті Великої Британії, з додатковим роком 

стажування на підприємстві, що сприятиме ранній цілеспрямованій співпраці 

між роботодавцями й потенційними фахівцями-аграріями. 

На регіональному напрямі для вітчизняних університетів буде 

корисним досвід Великої Британії щодо діяльності освітніх провайдерів із 

надання консультаційних послуг населенню, фермерам, представникам 

бізнесу, аграрного виробництва й місцевої влади. Таким чином, йдеться про 
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формування в ринковому середовищі іміджу навчального закладу, 

спроможного надавати реальну підтримку виробництву [54]. 

Наслідуючи британський приклад, саме університети можуть стати на 

місцевому рівні і творцями, і трансляторами новітніх знань, технологій, 

виробничого й управлінського досвіду в сільському господарстві й суміжних 

галузях. Від співпраці університетів з різними представниками місцевих 

громад отримують користь обидві сторони. Долучаючись до розв’язання 

проблем регіону, університетська спільнота має підґрунтя для проведення 

досліджень і апробації їх результатів, а навчальний процес, за прикладом 

британців, збагатиться практичним компонентом. 

Коли йдеться про оновлення підготовки майбутніх аграріїв в Україні на 

університетському напрямі, то вітчизняним аграрним закладам варто 

врахувати й запровадити заходи із створення належного образу аграрної 

освіти, апробовані британськими провайдерами, що працюють у відповідній 

галузі підготовки потенційних фахівців. Так, університети Великої Британії 

ведуть широку просвітницьку роботу, організовують профорієнтаційні 

заходи, екскурсії, регулярні дні відкритих дверей, які плануються закладами 

не на період вступної кампанії, а мають річний графік [220]. Таким чином, 

створюються передумови для забезпечення молоді інформацією про сучасне 

сільське господарство, його здобутки, проблеми, роль у житті кожного члена 

соціуму. 

Іншим важливим кроком, здатним осучаснити імідж української 

аграрної освіти, який можна запозичити вітчизняним освітнім установам у 

британських, це так званий ребрендинг. Крім традиційних спеціальностей, 

освітні провайдери Великої Британії пропонують нові, попит на які виникає 

унаслідок диверсифікації сільської зайнятості: у царині агротуризму, 

альтернативної енергетики, екологічного землеробства, споживчих наук 

тощо. 

Безперечно, сучасний динамічний світ вимагає розвивати академічну 

мобільність студентів і викладачів. Отже, закладам вищої аграрної освіти 
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України варто стимулювати й підтримувати академічну мобільність 

університетської спільноти, розширюючи зв’язки з іншими закладами освіти 

на вітчизняних і зарубіжних теренах, участь у міжнародних програмах для 

студентів та викладачів, як це відбувається у Великій Британії. Наприклад, 

Королівський сільськогосподарський університет співпрацює на двобічній 

основі як із британськими освітніми закладами, так і установами Китаю, 

Гонконгу, США, Південної Африки, Нової Зеландії, Канади, Австралії [220].  

Українським університетам варто докладати більше зусиль до 

інформування й залучення студентів до участі в заходах, присвячених 

подоланню наявних і потенційних ризиків продовольчої безпеки, заохочуючи 

молодь до пошуку шляхів вирішення цієї проблеми (щорічні «ідеї їжі» Global 

Challenge, міжнародні молодіжні агро-саміти, науковий ярмарок від Гугл 

(Google Science Fair) і багато інших). 

Поза сумнівом, рух українських університетів щодо розширення 

партнерства й взаємодії з вітчизняними й зарубіжними аграрними освітніми 

й бізнесовими установами, сприятиме зближенню вітчизняної системи освіти 

із загальноєвропейською й світовою.  

Вирішенню проблеми якісної підготовки майбутніх аграріїв 

слугуватиме й діяльність університетів із мотивації та забезпечення розвитку 

викладацького складу, наприклад, шляхом співпраці з провідними освітніми 

закладами й підприємствами галузі, стажуванням викладачів в умовах 

сучасного виробництва, ознайомлення з прогресивними практичними й 

теоретичними розробками в сільському господарстві й суміжних галузях 

тощо, як це відбувається у Великій Британії.  

У зв’язку з викладеним вище актуалізується питання поглибленого 

вивчення іноземних мов (як студентством, так і викладацьким складом) у 

закладах аграрної освіти. Знання іноземних мов дає можливість знайомства зі 

світовими науковими досягненнями, досвідом, а також спроможність увійти 

у світовий освітянський простір [24, 97].  
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Безперечно, озброєння новітніми виробничими й педагогічними 

технологіями викладацького складу й студентського контингенту на засадах 

співпраці й партнерства матиме позитивний вплив на підготовку майбутніх 

аграріїв. 

Вітчизняним закладам вищої аграрної освіти доречно звернутися до 

британського досвіду розробки й упровадження так званого бенчмарка, тобто 

«Вихідних положень академічних стандартів щодо сільського господарства, 

садівництва, лісівництва, наук про продовольство й харчування, наук про 

споживача» (Subject Benchmark Statement. Setting and maintaining academic 

standards: Agriculture, Horticulture, Forestry, Food, Nutrition and Consumer 

Sciences) [229].  

Як з’ясовано в результаті дослідження, цей документ у Великій 

Британії є продуктом консолідованих зусиль усіх сторін, зацікавлених у 

якісній підготовці майбутніх аграріїв, і закладає фундамент для висвітлення 

сутності й характеристики навчальних програм підготовки майбутніх 

фахівців для галузі й прогнозування очікуваних результатів навчання 

випускників-бакалаврів у термінах, що саме вони мають знати, робити й 

розуміти наприкінці навчання [48]. За аналогією, в Україні доречна була б 

розробка «Вихідних положень академічних стандартів для аграрних наук і 

наук про продовольство». 

Безальтернативними вважаємо, за прикладом британської освітньої 

громади, й впроваджувати заходи з розробки навчальних програм, які б 

створювали можливості для постійного й інтенсивного оновлення знань, що 

викладаються студентам. Вітчизняні науковці визнають, що практика 

поглибленого розподілу праці в сільському господарстві й відповідна їй 

система підготовки вузькоспеціалізованих працівників себе 

вичерпала [39, 107]. І хоча традиційна дискретно-дисциплінарна модель 

навчання має низку переваг, проте в її рамках неможливе «всеповне 

розв’язання деяких важливих проблем сьогодення, як-от: забезпечення 
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цілісності в оволодінні студентами сучасним змістом освіти, набуття ними 

систематизованих знань, умінь і навичок з навчальних предметів» [35, 3]. 

Оскільки об’єктом сільськогосподарської діяльності одночасно є 

людина, економіка й природа, саме міждисциплінарний підхід у процесі 

навчання й проведення наукових досліджень, дозволяє зберігати 

британським випускникам аграрних спеціальностей конкурентоспроможність 

у сучасних умовах ринку праці. Іншими словами, йдеться про необхідність 

посилення міждисциплінарного компоненту підготовки вітчизняних 

майбутніх аграріїв.  

Міждисциплінарність розуміється як «розробка інтегрованих курсів, у 

яких окремі наукові дисципліни об’єднуються спільною 

концепцією» [19, 149]. Застосування міждисциплінарного підходу, властиве 

британській вищій аграрній освіті, спрямоване на виховання у студентів 

широти поглядів, нестандартності мислення, здатності розв’язувати спільні 

проблеми, які виникають на стикові різних галузей, бачити взаємозв’язок 

фундаментальних досліджень, технології й потреб виробництва, уміння 

оцінити ефективність того чи іншого нововведення, організувати його 

практичну реалізацію [19, 149].  

Втілення на практиці в аграрних вищих навчальних закладах 

різноманітних освітніх програм у сфері сільського господарства й суміжних 

галузей, у тому числі, підготовка фахівців у сфері економіки, екологічного 

виробництва, споживчих наук, безпечних харчових технологій, зеленого 

туризму тощо, як це відбувається в університетах Великої Британії [48; 181], 

сприятиме підвищенню якості управління сільським господарством, 

забезпеченню продовольчої безпеки, розвиткові сільських територій і 

окремого регіону, і країни загалом. Диверсифікація навчальних програм 

дозволила б українським студентам, як британським, сфокусуватися на 

опануванні тих програм, які найбільше відповідають професійним і 

особистим уподобанням. 
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Отже, акцентуємо увагу, що диверсифікація й посилення 

міждисциплінарних зв’язків при розробці новітніх програм підготовки 

майбутніх аграріїв в Україні з урахуванням британського досвіду, 

сприятимуть розв’язанню кадрових і дослідницьких завдань розвитку 

інноваційного агропродовольчого сектору на основі інтеграції освітньої, 

наукової та виробничої діяльності.  

У контексті викладеного вище, нагадаємо, що провідною тенденцією 

сучасної британської освіти є модульне навчання, яке створює умови для 

інтеграції фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, втілює 

принцип гнучкості й налаштування на потреби практики. Окремі модулі 

навчальних програм можуть оперативно замінюватись у відповідь на поточні 

навчальні потреби у випадку залучення до викладання запрошених лекторів, 

науковців, фахівців галузі, представників бізнесу тощо з метою дотримання 

принципу випереджального навчання, готуючи таких фахівців, які володіють 

найостаннішими знаннями як у сфер і фундаментальних наук, так і в царині 

технологічного розвитку галузей агропромислового сектора. Не залишаються 

без уваги аспекти відповідальності майбутнього фахівця-аграрія перед 

природою й суспільством [48]. 

З огляду на британський досвід, українським аграрним університетам 

варто збільшити варіативну складову підготовки майбутніх аграріїв, надаючи 

студентам можливість самостійного вибору модулів для вивчення відповідно 

до особистих переваг, схильностей, здібностей і професійного покликання, 

що підвищить умотивованість та інтерес студентів до навчання, розвиватиме 

почуття відповідальності за власне майбутнє. 

Інший важливий аспект, на який варто звертати увагу вітчизняним 

фахівцям при розробці програм із підготовки майбутніх аграріїв, детально 

висвітлений у британській педагогічній науці, а саме: орієнтація на 

результати навчання, котрі, з одного боку, узагальнені й окреслені в уже 

згадуваних нами «Вихідних положеннях академічних стандартів щодо 

сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про продовольство й 
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харчування, наук про споживача», а з іншого, відповідним чином 

інтерпретуються й втілюються в університетських програмах [229].  

У трактовці британських педагогів найважливіший акцент робиться на 

тому, що випускники аграрної освіти мають бути здатними 

самореалізовуватись у фаховій діяльності й продемонструвати набуті під час 

навчання знання, вміння, досвід, особистісні якості й установки. Безперечно, 

такий підхід є актуальним для ринку праці. 

Отже, продовжуючи думку, ми б рекомендували українським аграрним 

закладам вищої освіти наслідувати приклад британських університетів і 

поглиблювати й удосконалювати співробітництво з потенційними 

працедавцями в контексті розробки навчальних програм, що створить 

передумови для зменшення розбіжностей у теоретичній і практичній 

підготовці майбутніх аграріїв і зближення змісту навчання з реальними 

вимогами ринку праці. 

Загалом, аграрні підприємства – зацікавлена сторона у визначенні 

завдань і результатів університетської підготовки. О. Хоменко фокусує увагу 

на доцільності маркетингу взаємодії, що передбачає формування тривалих 

партнерських відносин із агропідприємствами на основі забезпечення участі 

роботодавців у вирішенні проблем професійної освіти, зокрема й у розробці 

освітніх стандартів, що узгоджуються із сучасними кваліфікаційними 

вимогами, у формуванні замовлення на підготовку фахівців, у розробці 

програм корпоративного навчання, організації працевлаштування 

випускників вузу, залучення до навчального процесу фахівців-практиків, 

запровадження у навчальний процес новітніх програмних продуктів [93, 80]. 

Ми з’ясували, що саме такий підхід апробований при підготовці майбутніх 

аграріїв в університетах Великої Британії, і може бути рекомендований до 

впровадження на рівні українських закладів вищої аграрної освіти.  

Порівнюючи зміст академічних програм вітчизняних навчальних 

закладів аграрного спрямування і британських провайдерів вищої освіти, 

А. Найдьонова вказує на суттєві відмінності у співвідношенні дисциплін, 
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обов’язкових для опрацьовування, дисциплін за вибором і практик [58, 72]. 

Враховуючи зауваження роботодавців щодо не завжди задовільного рівня 

фахової підготовки вітчизняних випускників, українським університетам 

було б доцільно розробляти комплексні програми навчальної й виробничої 

практики спільно з представниками галузі.  

На думку багатьох дослідників, виробнича практика є незамінним 

компонентом якісної професійної підготовки майбутніх аграріїв у вищих 

освітніх закладах України [14; 51; 81]. Професійна практика є одним з 

головних моментів для усвідомлення, а інколи й переосмислення студентами 

системи особистісних цінностей. Під час виробничої практики підготовка 

студентів безпосередньо «зливається» з професійною діяльністю і, як 

наслідок, оцінка й прийняття ними професійних цінностей відбувається 

більш активно й «особистісно» [81, 2].  

Дійсно, саме під час практики на виробництві теоретичний матеріал 

набуває реальну оболонку, виявляється відповідність набутих знань 

дійсності, відбувається, власне кажучи, усвідомлення того, «що вивчалося», й 

найголовніше, «навіщо». Як зауважують В. Семикін і П. Лебедчук, 

виробнича практика, таким чином більше, ніж теоретична підготовка, 

впливає на формування професійної самосвідомості особистості [81, 2]. 

Узагалі, чим досконаліша система виробничої практики студентів, у якій 

реалізується зв’язок теорії з практикою, тим вищою є якість підготовки.  

Українським аграрним закладам вищої освіти варто взяти на озброєння 

британський досвід організації стажування майбутніх аграріїв, оскільки через 

великі обсяги практик (від 20 тижнів до 1 року) і їхнє змістове наповнення 

встановлюється міцний зв’язок з підприємствами й професійним 

середовищем.  

Не менш важливо українським установам аграрної освіти розпочати 

роботу над розробкою й реалізацією заходів, які висвітлюють перспективи 

кар’єрного росту й працевлаштування в сільському господарстві й суміжних 
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галузях, на зразок британських профілів «Придатності до 

працевлаштування» [140].  

Як встановлено, британський документ якісно і в доступній формі 

презентує інформацію про професії аграрного спрямування, особливості 

роботи в агропродовольчому секторі, надає актуальні освітні й кар’єрні 

орієнтири [140]. Інакше кажучи, йдеться про доцільність створення детальної 

карти аграрних професій України, розбудову спільними зусиллями аграрних 

навчальних закладів, влади, громадських установ і аграрного бізнесу 

належного суспільно-просвітницького базису в царині узгодження вимог 

ринку праці, професійної підготовки потенційних фахівців і суб’єктивних 

якостей і здатностей особистості. Вважаємо, що участь вітчизняних закладів 

вищої аграрної освіти у проектуванні й упровадженні українських профілів 

«Придатності до працевлаштування у сільському господарстві й суміжних 

галузях», сприятиме формуванню усвідомленого кар’єрного вибору молодих 

людей, оптимістичному сприйняттю студентами свого професійного 

майбутнього і отриманню якісно нового кадрового забезпечення галузі. 

Іншим кроком у цьому напрямі може стати запровадження при 

аграрних університетах служб зайнятості. Як приклад наведемо 

Королівський сільськогосподарський університет, де функціонує така 

Кар’єрна служба (Career Service). Вона пропонує керівництво й консультацію 

щодо кар’єри й працевлаштування студентів та випускників. За її даними, 

90 % випускників протягом шести місяців після закінчення закладу 

працевлаштовуються або продовжують професійну освіту [220]. Ще вищі 

показники з працевлаштування (99,4 %) має університет Харпер Адамс [152].  

Це пояснюється, зокрема, сильними виробничими зв’язками установ, 

потужною підтримкою з боку колишніх студентів (у Королівському 

сільськогосподарському університеті – 14 000 чоловік), які живуть і 

працюють не тільки у Великій Британії, але й по всьому світу: в Європі, Азії, 

Африці, Південній Америці, Австралії та сполучених Штатах, і завжди готові 

допомогти новачкам галузі домогтися успіхів у кар’єрі.  
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Комплексна консультаційна служба надає доступ до широкого спектра 

ресурсів у системі зайнятості, працевлаштування, навчання; великого 

переліку вакантних місць на університетському порталі; забезпечує очне й 

заочне (засобами електронної пошти) консультування фахівцями з 

працевлаштування щодо специфічних кар’єрних питань, правильності 

написання резюме. Крім того, служба влаштовує заняття з написання резюме 

й розвитку навичок участі в співбесіді, проводить відкриті щорічні ярмарки 

вакансій [220].  

Безумовно, вартий упровадження в українських закладах і той аспект, 

що Кар’єрна служба Королівського сільськогосподарського університету, як і 

решти британських закладів вищої освіти, тісно співпрацює з потенційними 

працедавцями, організовуючи серед випускників рекламу вакансій, місць для 

проходження практики, місць часткової зайнятості, можливостей підробітку, 

роботи під час канікул або волонтерства. Вона надає роботодавцям 

можливості залучити студентів до проектної або дослідницької роботи у 

сфері, яка може бути корисною як студенту, так і працедавцю [220].  

Разом з викладеним вище, враховуючи напрацювання провідних 

науковців у галузі теорії й методики професійної освіти й результати 

проведеного нами дослідження, можемо зауважити, що українська аграрна 

освіта вимагає трансформації з використанням нових форм, методів, засобів, 

у яких студентам надавалося б більше активності, більш глибоко втілювався 

б проблемно-орієнтований підхід, більш широко розкривалися б 

міждисциплінарні зв’язки. 

В. Олексенко, зокрема, зазначає, що сьогодення вимагає навчання, яке 

б стало частиною усього життя майбутніх аграріїв. Ідеться про підготовку 

фахівця, здатного навчатися упродовж життя. «Навчання чотиривимірне: 

широкий світогляд, глибина знань, постійне їх оновлення, пізнання себе. 

Викладач виступає як лідер, студент – як працівник, займаючи активну 

позицію» [62, 117]. Більше того, швидке старіння набутих знань в аграрній 

галузі вимагає перенесення акценту з методик освоєння лише формальних 
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знань на формування культури саморозвитку, методів і підходів накопичення 

актуальних знань і вмінь, тобто інструментів безперервного навчання [3]. 

Саме такого принципу дотримуються британські педагоги при 

підготовці майбутніх аграріїв. З огляду на це, доречним буде досвід, 

накопичений провайдерами вищої аграрної освіти цієї країни. У цьому 

контексті передбачається оптимізація навчально-методичного 

інструментарію вітчизняної підготовки майбутніх аграріїв на засадах 

варіативності форм, методів, засобів і прийомів навчання.  

Ідеться про можливість упровадження в навчальний процес 

українських аграрних університетів поряд із традиційними лекціями їх більш 

сучасних інтерпретацій, акцентованих формах і методах активного навчання: 

лекцій-прес-конференцій, лекцій-обговорень, лекцій з використанням 

мультимедійної презентації тощо, разом з інтегрованим підходом до 

розробки демонстраційних, практичних, лабораторних занять, польових 

поїздок і екскурсій, навчальних занять на підприємствах галузі й т. ін. як 

логічного доповнення теоретичного компоненту. 

Певний дидактичний потенціал у контексті вітчизняної аграрної освіти 

мають і британські тьюторські заняття (індивідуальні й групові; 

контролюючі й практичні) як один із способів взаємодії викладачів і 

студентів. 

Оновленню традиційних для української освіти в системі підготовки 

майбутніх аграріїв семінарів сприятиме застосування на них методу 

покрокової дискусії, методу контрольованої дискусії і т. ін., а також 

впровадження семінарів, які проводяться студентами (семінарів-

презентацій, семінарів-дебатів тощо) [48]. 

Узагалі, пріоритетними мають бути методи викладання й навчання, 

зорієнтовані на створення й аналіз ситуацій, які виникають на практиці, в 

аграрному виробництві, при застосуванні певних технологій, вимагають 

пошуку перспектив, рішень, можливостей розв’язання актуальних проблем, 

стимулюють у майбутніх фахівців-аграріїв становлення й набуття здатності 
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діяти належним чином відповідно до ситуації, бути відповідальними за 

довкілля, екологічну й харчову безпеку, сприяти розвиткові сталого 

сільського господарства.  

Навчально-методичний інструментарій (форми, методи, засоби) 

підготовки майбутніх аграріїв в Україні можна вдосконалити, 

запроваджуючи апробовані у Великій Британії прогресивні форми 

забезпечення навчального процесу (електронні навчально-методичні 

комплекси, підручники, системи МOODLE і PRS, систему зворотного зв’язку 

із студентами засобами електронного листування, електронного оцінювання 

академічної успішності й самостійної роботи й т. ін.), так само, як новітні 

методи й форми навчання із застосуванням інформаційних і комунікаційних 

технологій (інтернет-лекцій, веб-конференцій і вебінарів; мультимедійних 

презентацій; «перевернутого навчання» тощо). 

Застосування інформаційних і комунікаційних технологій при 

підготовці майбутніх аграріїв в Україні буде корисним, хоча, поза сумнівом, 

їх впровадження у вітчизняний навчально-виховний процес має певні 

труднощі, зокрема, не завжди достатній рівень технічного забезпечення 

університетів, трудомісткість розробки й практичної реалізації, неготовність 

як викладацького складу, так і студентства до подібних нововведень тільки 

через те, що традиційні методи є більш звичними для обох груп. Крім того, 

захоплення інформаційними й комп’ютерними технологіями ні в якому разі 

не повинно витіснити форми міжособистісної взаємодії викладача й 

студентів чи студентів один з одним. 

Загалом, вважаємо, що вітчизняним навчальним закладам необхідно, 

згідно з британським досвідом, створювати умови для ефективної інтеграції 

інформаційних і комунікаційних технологій у процес підготовки майбутніх 

аграріїв, а саме: розробляти й уводити в дію продуману інфраструктуру, що 

охоплює різноманітні варіанти доступу студентів і викладачів до інформації 

й об’єднує їх знання й можливості, адже обґрунтоване застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутніх аграріїв 



185 

 

за британським зразком може сприяти організації особистісно-орієнтованого 

навчання, підвищенню індивідуалізації й диференціації професійної 

підготовки, використанню додаткових мотиваційних важелів за рахунок 

упровадження нових форм, засобів взаємодії, що змінює зміст і характер 

діяльності викладача й студента в навчальному процесі [43]. 

У результаті проведеного дослідження ми з’ясували, що розширення 

меж застосування різноманітних форм, методів, засобів викладання та 

навчання із використанням сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій у поєднанні з традиційними, яке має місце при підготовці 

майбутніх аграріїв в університетах Великої Британії, може бути творчо 

впроваджене в контексті надання аграрної освіти вітчизняними вищими 

навчальними закладами.  

Ще один аспект конструктивного застосування в Україні досвіду 

Великої Британії у підготовці аграріїв, який не можна оминути, це 

дистанційна вища аграрна освіта. Взагалі, дослідження британських 

педагогів відзначають, що новітні технології дозволяють на вищому рівні 

дистанційно викладати навіть таку складну галузь, як сільське господарство, 

яке вимагає практики роботи на землі [131; 150]. Оскільки посилюється роль 

дистанційного навчання в світі, вважаємо, що розробка навіть окремих 

елементів програм підготовки майбутніх аграріїв для дистанційного 

викладання й вивчення, як це відбувається у Великій Британії, могла б стати 

першим кроком у процесі подальшого розгортання системи дистанційної 

аграрної освіти в Україні. 

Отже, досвід Великої Британії з підготовки майбутніх аграріїв у 

закладах вищої освіти може бути корисним аспектом оптимізації вітчизняної 

вищої аграрної освіти на державному, регіональному й університетському 

напрямах. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. У процесі аналізу навчально-методичного інструментарію 

професійної підготовки фахівців для агро-промислового комплексу Великої 

Британії визначено його взаємопов’язані та взаємодіючі структурні 

компоненти (зміст, форми, методи, засоби). Визначення змісту вищої 

сільськогосподарської освіти формулюється в контексті забезпечення 

фахівцями високої кваліфікації ланцюга аграрного виробництва «від ферми 

до виделки» у найширшому контексті.  

2. З’ясовано, що поряд із значною академічною незалежністю 

британських університетів існує консенсус у дотриманні й забезпеченні 

якості вищої аграрної освіти, що спирається на «Вихідні положення 

(бенчмарк) академічних стандартів щодо сільського господарства, 

садівництва, лісівництва, наук про продовольство й харчування, наук про 

споживача». Завдання підготовки майбутніх аграріїв досягаються 

застосуванням комплексу різноманітних форм навчання, як-от: лекції; 

тьюторіали і семінари; практичні заняття в лабораторіях і за їх межами; 

цільові дослідження або кейс-навчання; робота в групах; кероване 

самонавчання; відвідування галузевих структур тощо, так і впровадженням в 

навчальний процес інноваційних технологій, що сприяє залученню студентів 

до активного самостійного навчання й взаємодії, підвищує його 

ефективність. З’ясовано, що провідною тенденцією в організації й 

забезпеченні вищої аграрної освіти є тісна співпраця навчальних 

провайдерів, державних установ, представників виробництва й бізнесу.  

3. Уважаємо, що напрацювання британських педагогів є корисними для 

впровадження у вітчизняну теорію й практику професійної підготовки 

якісних кадрів для вітчизняного агропродовольчого сектору. Нами окреслено 

напрями вдосконалення підготовки майбутніх аграріїв в Україні з 

використанням відповідного досвіду Великої Британії. 

На державному напрямі доречно підтримувати й розвивати реальну 
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автономію університетів щодо забезпечення змісту й якості підготовки 

фахівців і створення позитивного іміджу аграрної галузі й освіти; розробити 

й увести освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр з відзнакою» з 

додатковим роком стажування на виробництві.  

На регіональному напрямі рекомендуємо посилити співпрацю закладів 

вищої аграрної освіти з громадськістю й представниками галузі; 

стимулювати участь викладацького складу й студентства у розв’язанні 

певних проблем регіону, сільських територій і населення.  

На університетському напрямі пропонуємо активізувати діяльність із 

профорієнтаційної роботи, спрямованої на забезпеченні молодих людей 

інформацією про роль сільського господарства, аграрної освіти й фахівців 

галузі у вирішенні проблем харчової й екологічної безпеки; розвивати 

академічну й студентську мобільність. На продовження висловленої 

рекомендації, вважаємо доцільним розгортання міжуінверситетської служби 

зайнятості для студентів і випускників-аграріїв. 

Рекомендуємо започаткувати розробку, так званого, бенчмарка або 

«Вихідних положень академічних стандартів для аграрних наук і наук про 

продовольство» із залученням усіх зацікавлених сторін для чіткого й 

сучасного обґрунтування сутності й характеристики (змісту, завдання, 

очікуваних результатів тощо) відповідних навчальних програм, а також 

профілів «Придатності до працевлаштування у сільському господарстві й 

суміжних галузях», які б висвітлювали особливості роботи в 

агропродовльчому секторі, надавали освітні й кар’єрні орієнтири. 

Так само доречною, на нашу думку, є діяльність з удосконалення 

наявних і розробки нових моно- і міждисциплінарних модульних навчальних 

програм, які відповідають потребам диверсифікації сільськогосподарської 

галузі й зайнятості населення, мають випереджальний характер і збільшений 

варіативний й практичний компоненти. 

Пропонуємо оптимізувати навчально-методичний інструментарій 

підготовки майбутніх аграріїв на основі варіативності форм, методів, засобів 
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і прийомів навчання, творчого й обґрунтованого поєднання традиційних та 

інноваційних аспектів навчання та викладання, збільшити сферу 

використання інформаційно-комунікаційних засобів, котрі на перший план 

висувають активну позицію студентів, їхню самостійну роботу, розвиток 

особистості студента в умовах інформаційного суспільства й інтенсифікації 

всіх рівнів освітнього процесу, і, відповідно, стимулюють його готовність до 

майбутньої самостійної продуктивної діяльності. 

Викладені пропозиції з упровадження досвіду Великої Британії у 

контексті підготовки майбутніх аграріїв України сприятимуть подоланню 

наявних недоліків у системі вітчизняної вищої аграрної освіти, зменшенню 

ризиків під час її реформування, оптимізації навчально-виховного процесу й 

підвищенню ефективності професійної підготовки майбутніх аграріїв, 

узгодженню вимог ринку праці і якості професійної підготовки потенційних 

фахівців аграрної галузі. 

Основні положення з розділу 3 висвітлено в таких публікаціях 

автора [43; 45; 48; 50; 181].  
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило сформулювати загальні висновки 

відповідно до поставлених завдань: 

1. Передумовами розвитку системи підготовки майбутніх аграріїв 

визначено об’єктивну історичну динаміку розвитку Великої Британії, 

слабкий зв'язок класичних університетів з потребами бізнесу, виробництва, 

сільського господарства, інтенсивний розвиток науки й техніки, що вимагало 

подолання застарілого погляду про недоцільність спеціальної освіти в 

аграрній галузі. Проаналізовано зміни у визначенні мети, завдань, освітніх 

моделей підготовки, і на цій основі виокремлено два етапи становлення й 

розвитку професійної підготовки аграріїв у Великій Британії. Перший етап – 

етап офіційного визнання багаторівневої професійної підготовки майбутніх 

аграріїв у Великій Британії (1964 – 1991 рр.); другий етап – етап 

диверсифікації професійної підготовки майбутніх аграріїв з урахуванням 

вимог сучасної освіти (1992 – 2016 рр.). Виявлено, що в досліджувані етапи 

відбулася переорієнтація мети й розширення завдань вищої професійної 

аграрної підготовки: від засвоєння вузькогалузевих знань для сільського 

господарства до опанування широкого спектра інтеграційних знань, умінь, 

здатності застосовувати їх як для вирішення проблем сучасної технологічно 

розвиненої й диверсифікованої галузі, так і для професійного зростання, 

особистісного розвитку; відбувся перехід від вузьких прагматично-

орієнтованих завдань до інтегрованих, з урахуванням практичного 

виробничого аспекту з науковим; відбулася зміна моделей професійної 

підготовки аграріїв з «парадигми викладання» на «парадигму учіння». 

2. Із урахуванням основних термінів дослідження з’ясовано, що в 

сучасних умовах професійна підготовка майбутніх аграріїв у вищих 

навчальних закладах Великої Британії розуміється як процес здобуття 

майбутніми фахівцями знань і високорівневих умінь для забезпечення 
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функціонування циклу диверсифікованого й технологічно розвиненого 

виробництва агропродовольчої продукції «від ферми до виделки» (from farm 

to fork) і суміжних галузей та надання пов’язаних із цим послуг, враховуючи 

розвиток людських ресурсів. Установлено, що принципи, зміст, мета, 

завдання підготовки майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах 

Великої Британії узгоджуються з «Вихідними положеннями академічних 

стандартів» (бенчмарком) відповідно до сутності й обсягів знань за чотирма 

основними напрямами: сільське господарство й садівництво; аграрні науки, 

науки про продукти харчування, харчові технології і харчування; науки про 

сільське довкілля й лісівництво; вивчення споживчих наук. Провайдери 

вищої аграрної освіти дотримуються прагматичного підходу, об’єднуючи 

традиційні природничі (фізика, хімія, біологія тощо) і фахові (рослинництво, 

тваринництво, виготовлення кормів тощо) дисципліни, котрі зосереджуються 

на виробничих аграрних секторах, разом із суспільними (наприклад, 

економіка, менеджмент, поведінка споживачів, екологічна етика тощо), 

опанування яких сприяє задоволенню соціальних, економічних та 

екологічних потреб, таким чином розширюючи межі сучасної підготовки 

майбутніх аграріїв. 

Особливості організації підготовки майбутніх аграріїв на сучасному 

етапі полягають у можливості здобувати вищу професійну освіту в коледжах 

подальшої освіти, монотехнічних галузевих закладах і на факультетах 

університетів; а кваліфікаційні рівні вищої аграрної освіти засвідчуються 

сертифікатами вищої освіти (після першого року навчання) й дипломами 

вищої освіти (після другого року навчання); ступенями бакалавра (після 

третього або четвертого року навчання залежно від провайдера вищої 

аграрної освіти).  

3. Практика професійної підготовки майбутніх аграріїв у закладах 

вищої освіти реалізується в різноманітних формах (індивідуальні й групові; 

під керівництвом викладача й самостійні; лекції; тьюторіали; семінари, 

практичні заняття в лабораторіях і на виробництві; відвідування виробничих, 
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дослідницьких організацій, стажування на виробництві тощо), методах 

(інтернет-лекції, веб-конференції й вебінари, мультимедійні презентації, 

«перевернуте навчання») та засобах навчання (системи MOODLE і PRS, 

зворотний зв’язок із студентами новітніми засобами комунікації, он-лайн 

екзаменування й оцінювання тощо). Інтеграція природничих (фізика, хімія, 

біологія), фахових (рослинництво, тваринництво, виготовлення кормів тощо) 

й суспільних (економіка, менеджмент, поведінка споживачів, екологічна 

етика) дисциплін сприяє розвитку новітніх напрямів аграрної освіти 

(екологічне землеробство, агротуризм, біотехнології, менеджмент глобальних 

екосистем тощо). 

4. На основі досвіду Великої Британії окреслено державний, 

регіональний і університетський напрями творчого використання провідних 

напрацювань для вищої професійної підготовки аграріїв України. Зокрема на 

державному напрямі доречно створювати позитивний імідж аграрної освіти, 

розвивати автономію аграрних університетів; на регіональному напрямі 

варто налагоджувати співробітництво закладів вищої аграрної освіти з 

представниками фермерства, агробізнесу, суміжних галузей для проведення 

практичної підготовки і забезпечення працевлаштування, радимо 

збільшувати обсяг консультаційних послуг, вирішувати питання місцевих 

територій і населення, харчової безпеки, екології, земле- й 

природокористування; на університетському напрямі доцільно розробляти 

нові й удосконалювати наявні програми підготовки фахівців на засадах 

узгодженості вимог і потреб усіх зацікавлених сторін, диверсифікації 

сільськогосподарської галузі й зайнятості населення; посилювати значення 

практичної складової навчання; розширювати варіативність форм, методів, 

засобів і прийомів навчання й викладання з акцентом на активних, 

проблемних, проблемно-пошукових, самостійних видах діяльності тощо з 

творчим використанням новітніх технологій. 

Перспективами подальших досліджень могли б стати: вивчення 

особливостей організації практик і стажувань у Великій Британії; аналіз 
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змісту британських програм дистанційного навчання різного рівня; 

з’ясування специфіки підготовки магістрів аграрного профілю Великої 

Британії; вивчення регіональних особливостей підготовки майбутніх аграріїв 

в окремих частинах Великої Британії – Англії, Шотландії, Уельсі й Північній 

Ірландії тощо.  
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Додаток В 

Розвиток професійної підготовки майбутніх аграріїв у Великій Британії 
Таблиця В.1 

Етапи 

 

 

 

Критерії 

Перший етап –  

етап офіційного визнання 

багаторівневої професійної 

підготовки майбутніх аграріїв у 

Великій Британії (1964 – 1991 рр.) 

Другий етап – 

етап диверсифікації професійної 

підготовки майбутніх аграріїв з 

урахуванням вимог сучасної освіти (1992 – 

2016 рр.). 

1 2 3 

С
и

ст
ем

а 

в
и

щ
о
ї 

о
св

іт
и

  Бінарна (наявність 

університетського та 

неуніверситетського секторів) 

 

Унітарна (рівнозначніть ступенів і 

дипломів вищих професійних навчальних 

закладів і класичних університетів) 

З
ак

л
ад

и
 п

р
о
ф

ес
ій

н
о
ї 

п
ід

го
то

в
к
и

 

Професійно орієнтовані заклади, 

розраховані на підготовку 

фахівців для практичної роботи,  

– без права присуджувати 

ступені (коледжі подальшої 

освіти; фермерські 

інститути; коледжі 

професійної освіти); 

– з правом присуджувати 

ступені (коледжі 

професійної освіти) 

Академічно орієнтовані заклади з 

орієнтацією випускників на 

подальші заняття науковими 

дослідженнями, розвиток 

фундаментальної теорії з правом 

присуджувати ступені (факультети 

університетів). 

Професійно орієнтовані заклади 

– без права присуджувати ступені 

(коледжі подальшої освіти); 

– з правом присуджувати ступні у 

співробітництві з університетами 

(коледжі подальшої освіти; коледжі 

професійної освіти); 

Монотехнічні / галузеві заклади з правом 

самостійно присуджувати ступені й 

займатися науково-дослідною діяльністю 

(університет Харпер Адамс, Королівський 

сільськогосподарський університет, Рітл 

коледж);  

– факультети університетів. 

М
ет

а 

забезпеченні кадрами виробництва 

індустріального типу в умовах 

конкуренції за світові ринки 

торгівлі і збуту з урахуванням 

нових технологій у галузі 

рослинництва й тваринництва, 

механізації, аналізу виробничих 

операцій та покращення 

бізнесових і маркетингових 

методів тощо  

забезпечення фахівцями 

високотехнологічного й розгалуженого 

агропромислового комплексу в умовах 

постіндустріального суспільства;  

розвиток усіх ресурсів, у тому числі й 

людських, у різноманітних сферах 

сільського господарства 
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Продовження табл. В.1 

Етапи 

 

 

 

Критерії 

Перший етап – 

етап офіційного визнання 

багаторівневої професійної 

підготовки майбутніх аграріїв у 

Великій Британії (1964 – 1991 рр.) 

Другий етап – 

етап диверсифікації професійної 

підготовки майбутніх аграріїв з 

урахуванням вимог сучасної освіти 

 (1992 – 2016 рр.). 

1 2 3 

З
ав

д
ан

н
я
 

– здобуття знань із загальної 

сільськогосподарської 

освіти; 

–  спеціалізація в певному 

виді сільськогосподарської 

діяльності; 

– опанування знань і умінь 

для керування складною й 

дороговартісною технікою; 

– опанування знань і умінь 

для управління роботою 

малих сімейних ферм, 

різних відділів на великих 

фермах чи 

агропідприємствах 

- оволодіння значним комплексом 

знань, умінь і здібностей у сфері 

сільського господарства; 

- розширення зв’язку між сільським 

господарством та різними видами 

підприємницької діяльності;  

- розвиток здатності скористатися 

досягненнями в науці та 

технологіях при вирішенні проблем 

екологічної безпеки, сталого 

розвитку, ощадливого 

користування природними 

сільськогосподарськими ресурсами 

тощо; 

- інтелектуальний і моральний 

розвиток особистості; 

- розвиток екологічної свідомості й 

етичного мислення; 

 

З
м

іс
т 

Інтеграція практичної підготовки з 

теоретичним навчанням з 

акцентом на розв’язанні 

вузькогалузевих завдань; 

Недостатність наукових 

досліджень. 

Диверсифікація напрямів підготовки. 

Інтеграція практичного виробничого й 

науково-дослідного компонентів з 

акцентом на проблемах сталого розвитку, 

екологічної й харчової безпеки, моральної 

відповідальності фахівця-аграрія за 

належне користування 

сільськогосподарськими ресурсами й 

наслідки виробничої діяльності. 

Посилення значення наукових досліджень. 

О
св

іт
н

я
 

м
о
д

ел
ь
 Парадигма викладання  

(домінування ролі викладача) 

Парадигма учіння 

(навчальна автономія студента) 
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Додаток Г 

Кодування програм вищої аграрної освіти у Великій Британії 

відповідно до Комплексної системи академічного кодування 

(Joint Academic Coding System (JACS) 

(За матеріалами «Вихідних положень (бенчмарка) академічних стандартів 

щодо сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про 

продовольство й харчування, наук про споживача» (Subject Benchmark 

Statement. Agriculture, Horticulture, Forestry, Food, Nutrition and Consumer 

Sciences. Gloucester: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2016) 

B400 (Nutrition) харчування 

C110 (Applied biology) прикладна біологія 

C150 (Environmental biology) біологія навколишнього середовища 

D300 (Animal science) наука про тварин 

D320 (Animal health) здоров’я тварин 

D327 (Animal nutrition) харчування тварин 

D328 (Animal welfare) утримання /добробут тварин 

D40A (Integrated agricultural business management) інтегрований аграрний 

бізнес-менеджмент 

D400 (Agriculture) сільське господарство 

D409 (Agriculture and crop science) сільське господарство й рослинництво 

D412 (Crop physiology) фізіологія рослин 

D413 (Crop nutrition) харчування рослин 

D414 (Crop protection) захист рослин 

D415 (Crop production) рослинництво 

D417 (Amenity horticulture) садівництво  

D420 (Agricultural and livestock science) наука про сільське господарство й 

тваринництво 

D422 (Equine studies) конярство 

D448 (Sustainable agricultural & landscape development) стале сільське 

господарство й окультурювання ландшафту  

D500 (Forestry and arboriculture) лісівництво й деревництво 

D610 (Food science) наука про харчові продукти / продовольство 

D700 (Agricultural sciences) сільськогосподарські науки 

D703 (International agricultural science) міжнародне сільське господарство 

D730 (Agricultural botany) сільськогосподарська ботаніка  

F750 (Environmental sciences) науки про навколишнє середовище 

F770 (Soil science) ґрунтознавство 

J700 (Biotechnology) біотехнологія 

K341 (Garden horticulture) садівництво 

N230 (Land and property management) земельний та майновий менеджмент 

N231 (Land management) землеустрій 

N900 (Others in business and administrative studies) інші курси щодо бізнесу й 

адміністрування. 
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Додаток Д.1 

Предметні знання в галузі сільського господарства й садівництва 

 

(За матеріалами «Вихідних положень (бенчмарка) академічних стандартів 

щодо сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про 

продовольство й харчування, наук про споживача» (Subject Benchmark 

Statement. Agriculture, Horticulture, Forestry, Food, Nutrition and Consumer 

Sciences. Gloucester: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2016) 

 

Випускники мають бути здатні: демонструвати розуміння наукових 

факторів, що обмежують виробництво; розуміти національну й міжнародну 

політику, соціально-економічні й екологічні фактори, які формують і 

впливають на системи; розуміти, як виробничі системи можуть бути 

вдосконалені шляхом відповідного поводження й управління; усвідомлювати 

й визнавати етичний вплив виробничих систем; цінувати потреби й вимоги 

суспільства по відношенню до продовольчої безпеки, а також сталого 

зростання; застосовувати ці знання до широкого спектра життєвих ситуацій.  

Випускники повинні мати добре обґрунтоване розуміння соціальних, 

екологічних, економічних, юридичних, наукових і технологічних принципів, 

які лежать в основі бізнес-менеджменту фермерського або садового 

(садівничого) підприємства. 

Випускники здатні: описувати й оцінювати широкий спектр теорій і 

методик у галузі економічного й ділового менеджменту; демонструвати 

обізнаність щодо поточної політики й розуміти її цілі; описувати й оцінювати 

особливості юридичних, екологічних та етичних засад, що застосовуються до 

виробничих систем; застосовувати й оцінювати широкий спектр специфічних 

наукових і технологічних процесів; заохочувати й оцінювати ролі й 

обов’язки регулятивних й консультативних органів. 
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Додаток Д.2 

Предметні знання в галузі сільськогосподарських наук 

 

(За матеріалами «Вихідних положень (бенчмарка) академічних стандартів 

щодо сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про 

продовольство й харчування, наук про споживача» (Subject Benchmark 

Statement. Agriculture, Horticulture, Forestry, Food, Nutrition and Consumer 

Sciences. Gloucester: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2016) 

 

Випускники мають обґрунтоване розуміння етичних питань, 

пов’язаних з використанням та експлуатацією біологічних об’єктів, а також 

розуміння фізичних і хімічних процесів біосфери; біохімічних процесів 

життя; плину енергії та кругообігу речовин у біосфері; організації біосфери й 

класифікації організмів, еволюційного процесу та його генетичних засад; 

взаємозв’язку й застосування дисциплін до сільськогосподарської галузі; 

впливу методів ведення сільського господарства на навколишнє середовище 

й сталість; систем агровиробництва; фізіологічних і живильних принципів 

рослинництва й тваринництва; глобальних питань виробництва, розподілу й 

використання сільськогосподарської продукції; якості та безпечності 

продуктів харчування, а також продовольчої безпеки; впливу сільського 

господарства на кліматичні зміни; соціально-економічних, юридичних і 

політичних обмежень для сільського господарства; оцінки ризиків, питань 

охорони здоров’я й безпеки в контексті сільськогосподарської практики.  

Випускники мають бути здатними застосовувати вивчені дисципліни 

для розв’язання проблем аграрної промисловості; давати поради щодо 

поточної практики; оцінювати вартість і застосування нових досліджень та 

удосконалень з перспективи поінформованості; мати потенціал проводити 

удосконалення й розвиток у своїй фаховій галузі, а також бути здатними 

оцінювати локальний і глобальний вплив сільськогосподарського 

виробництва на довкілля та сталість. 
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Додаток Д.3 

Предметні знання для галузей, що охоплюють науки про продовольство й 

харчування 

 

(За матеріалами «Вихідних положень (бенчмарка) академічних стандартів 

щодо сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про 

продовольство й харчування, наук про споживача» (Subject Benchmark 

Statement. Agriculture, Horticulture, Forestry, Food, Nutrition and Consumer 

Sciences. Gloucester: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2016) 

 

Випускники мають бути здатними продемонструвати розуміння 

біологічних наук, що складають теоретичні засади наук про продовольство й 

харчування, а саме: фізіології, біохімії, генетики, імунології. Вони повинні 

розуміти як хімічні взаємодії речовин на молекулярному рівні, так і 

поведінку компонентів в поживних речовинах протягом переробки та 

зберігання харчових продуктів. Разом з тим бакалаври мають бути здатними 

пояснювати біохімічні, хімічні, фізичні й біологічні фактори, що лежать в 

основі синтезу й метаболізму поживних речовин; описувати фізичні 

властивості продуктів харчування й визначати експериментальним шляхом 

їхню цінність.  

Випускники мають уміти визначати роль поживних речовин для 

здоров’я; ілюструвати розуміння впливу харчування на здоров’я та хвороби, 

наслідків дисбалансу; визначати й порівнювати цілий спектр загальних умов, 

які можна корегувати через управління дієтою і фізичну активність; 

застосовувати принципи й методи вимірювання, наприклад, 

антропометричне, біохімічне й дієтичне оцінювання, властиві наукам про 

харчування; критично розглядати цілий спектр кількісних і якісних методів 

досліджень стосовно галузі наук про продовольство й харчування. 

Випускники здатні розширювати знання й розуміння наук про 

продовольство й харчування завдяки науковому підходу, а отже спроможні: 

безпечно використовувати прийнятні методи аналізу всіх типів великих і 

малих молекул відносно продуктів харчування; пояснювати й застосовувати 

стандартні методи для виявлення й обліку мікроорганізмів, важливих для 

безпечності продуктів харчування, й проводити перевірки й експертизи 

мікробіології харчових продуктів; здійснювати аналіз і дієтичну оцінку 

поживної цінності, використовуючи цілий спектр підходів для розв’язання 

проблем, пов’язаних із харчуванням. Разом з тим, планувати, проводити, 

аналізувати й звітувати щодо проведених досліджень; демонструвати основні 

принципи етичної поведінки й безпеки; здійснювати наукові дослідження; 

розробляти й оцінювати дієту й (або) харчовий продукт відповідно до 

особливостей певної ситуації; визначати й критично осмислювати теорії або 

методи досліджень харчування щодо здоров’я та активності як окремої 

особи, так і населення в цілому; критично осмислювати сильні й слабкі 

сторони, а також обмеження певних прийомів дослідження. 
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Випускники мають обґрунтовану здатність застосовувати й передавати 

знання з наук про продовольчі товари й харчування відповідно до потреб 

суспільства, промисловості та споживача заради сталої якості продуктів 

харчування, безпечності й безпеки постачання. З огляду на це, вагоме 

значення має спроможність випускників пояснювати принципи й застосувати 

на практиці операції з переробки продуктів харчування й системи зберігання 

продовольства, оцінювати технологічний дизайн обладнання для харчової 

промисловості, а також спілкуватися з інженерами харчової промисловості 

на професійному рівні; пояснювати характеристики й властивості 

пакувальних матеріалів для харчових продуктів та визначати прийнятні 

пакувальні системи; розробляти, застосовувати й тлумачити статистично 

достовірні сенсорні оціночні методи для оцінки якості продовольства й / або 

переваги вибору; оцінювати здійснення процесу й відповідність продукту 

харчування специфікаціям та законодавству; напряму робити внесок до 

програм гарантування якості; описувати ризики для здоров’я від хімічних 

забруднювачів продуктів харчування та окреслювати прийнятні методи для 

зниження ризику; аналізувати основні аспекти умов для підприємницької 

діяльності, в яких діють підприємства харчової промисловості; 

підтверджувати значущість гігієни, систем управління відходами й 

природокористування для харчової промисловості; описувати основні 

аспекти умов господарювання, в яких працюють підприємства харчової 

промисловості, а також визнавати вплив принципів менеджменту на процес 

прийняття рішень. 
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Додаток Д.4 

Предметні знання з наук про сільське довкілля 

 

(За матеріалами «Вихідних положень (бенчмарка) академічних стандартів 

щодо сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про 

продовольство й харчування, наук про споживача» (Subject Benchmark 

Statement. Agriculture, Horticulture, Forestry, Food, Nutrition and Consumer 

Sciences. Gloucester: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2016) 

 

Випускники вміють описувати й оцінювати юридичні аспекти 

функціонування сільських територій; виявляти чітке розуміння принципів 

екології як керованих напівприродних, так і природних ландшафтів; 

демонструвати хорошу поінформованість щодо концепції сталості та її 

практичного застосування в різних контекстах; виявляти обізнаність та ясне 

розуміння принципів охорони природи й збереження ландшафтів як в межах 

історичних, так і сучасних контекстів; визначати, описувати й оцінювати ролі 

й обов’язки законодавчих, консультаційних і неурядових органів. 

Випускники також здатні визначати й оцінювати бази предметних 

знань і теоретичні перспективи, застосовувати низку статистичних та інших 

методів для оцінки й виправлення проблем, які виникають. 
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Додаток Д.5 

Предметні знання в галузі лісівництва 

 

(За матеріалами «Вихідних положень (бенчмарка) академічних стандартів 

щодо сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про 

продовольство й харчування, наук про споживача» (Subject Benchmark 

Statement. Agriculture, Horticulture, Forestry, Food, Nutrition and Consumer 

Sciences. Gloucester: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2016) 

 

Випускники вміють описувати й пояснювати розподіл і характерні 

ознаки світових лісів; описувати процеси, які обумовлюють структуру й 

функціонування лісових екосистем, і пояснювати, як вони видозмінюються в 

часі й просторі; описувати й обговорювати основні загрози й небезпеки для 

світових лісів, а також роз’яснювати концепцію сталості й відновлюваності 

лісів. 

Випускники розуміють функції та вплив лісів. Вони також уміють 

пояснювати ресурси екосистеми, які забезпечують ліси, обговорювати 

відповідну важливість цих ресурсів екосистем у певних ситуаціях; 

пояснювати вплив лісівництва на суспільство й довкілля, й обговорювати 

взаємопов’язану значущість цих впливів у певних ситуаціях; роз’яснювати, 

як створюється й упроваджується політика в галузі лісівництва, а також 

описувати особливості політики в сфері лісівництва у певній країні або 

регіоні. 

Випускники мають обґрунтоване розуміння сутності й практики 

сталого управління лісами. Випускники здатні пояснювати сталість у галузі 

лісівництва й обговорювати концепцію сталості у певних лісових практиках; 

пояснювати процес лісового планування й обговорювати, як цей процес 

упроваджується в різних ситуаціях; пояснювати й застосовувати усталену 

практику ведення лісового господарства відповідно до різних цілей 

управління, а також обговорювати, як вона реалізується в певних ситуаціях; 

пояснювати й застосовувати методи, що використовуються для економічної й 

екологічної оцінки лісогосподарської діяльності. 
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Додаток Д.6 

Предметні знання з наук про споживача 

 

(За матеріалами «Вихідних положень (бенчмарка) академічних стандартів 

щодо сільського господарства, садівництва, лісівництва, наук про 

продовольство й харчування, наук про споживача» (Subject Benchmark 

Statement. Agriculture, Horticulture, Forestry, Food, Nutrition and Consumer 

Sciences. Gloucester: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2016) 

 

Майбутні фахівці розуміють соціальні, економічні, юридичні, етичні, 

наукові й технологічні принципи, що лежать в основі виробництва й доступу 

до споживчих товарів і послуг.  

Випускники здатні описувати й оцінювати широке коло соціальних та 

економічних факторів, що визначають доступ до товарів і послуг; характерні 

правові межі й нормативну базу, що застосовуються під час виробництва, 

купівлі, оцінки якості товарів і послуг. Вони здатні застосовувати й 

оцінювати різноманітні специфічні наукові й технологічні процеси. 

Випускники проводять відбір, застосовують й надають оцінку 

проблемам споживачів з урахуванням різноманітних концепцій, теорій і 

методів, опанованих під час вивчення окремих дисциплін відповідної 

ступеневої програми, а отже, вони здатні визначати й надавати оцінку 

певним базам знань і теоретичним перспективам; застосовувати різноманітні 

методи до аналізу проблем і покращення ситуації. 

Випускники спроможні ефективно спілкуватись з цілого комплексу 

проблем, пов’язаних із споживанням товарів та послуг, критично оцінювати 

власні дії в даному контексті, описувати, застосовувати й давати оцінку 

професійним стандартам і обов’язкам щодо роботи із споживачами. 
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Додаток Е 

«Придатність до працевлаштування в галузі сільського господарства, 

лісівництва, сільськогосподарських наук, наук про продовольство та наук 

про споживача»  

 

(За матеріалами Employability Profile: Agriculture, Forestry, Agricultural 

Sciences, Food Sciences and Consumer Sciences. URL: 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/employability-agric.pdf)  

 

Сільське господарство й садівництво, як навчальні курси й сфера 

майбутньої професійної діяльності, звертаються до фундаментальних 

біологічних, економічних, соціологічних принципів сталого виробництва в 

сільській місцевості й розглядають соціальний і екологічний вплив цих 

керованих систем. Інші ступені можуть зосереджуватися на управлінні 

домашніми тваринами, робочими тваринами й тваринами, яких утримають 

заради спорту, відпочинку чи оздоровлення. 

Аграрні науки в цьому документі визначаються як фундаментальні 

науки про рослини, тварин, мікроорганізми й глобальні процеси, пов’язані з 

використанням природних ресурсів, включаючи управління вирощуванням і 

розведенням тварин, сільськогосподарських культур, продукції лісівництва й 

садівництва, а також менеджмент виробничих ресурсів, що мають 

економічну або соціальну цінність. 

Вивчення науки про продукти харчування й харчові технології дає 

підґрунтя для розуміння й застосування широкого кола наук з метою 

задоволення потреб сталої продовольчої безпеки, якості й безпечності 

продуктів харчування.  

Науки про сільські території стосуються біологічних, економічних і 

соціологічних принципів сталого управління сільськими територіями. 

Лісівництво як сфера вивчення й зайнятості охоплює застосування фізичних, 

біологічних, економічних і соціологічних принципів до управління лісами. 

Науки про споживача й споживання сприймаються як 

міждисциплінарні предмети, що шукають шляхи розуміння відношень між 

споживачем і економічними, технічними, соціальними й екологічними 

факторами, які впливають на розробку й споживання товарів і послуг. 

Роботодавці зацікавлені у фахівцях, які володіють як предметними, так 

і більш загальними уміннями професійної придатності, відтак саме їх мають 

розвивати студенти в процесі навчання. Особливі уміння, що сприяють 

придатності до працевлаштування в агропродовольчому секторі, 

здобуваються під час вивчення дисциплін, які охоплюють: 

– знання широкого кола предметно-специфічних фактів і принципів, а 

також обізнаність щодо зв’язків теоретичних і прикладних знань всередині 

дисципліни; 

– розуміння актуальної, своєчасної природи інформації та конкуруючих і 

альтернативних тлумачень у межах дисципліни; 
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– оволодіння аспектами дисципліни через поглиблене вивчення або 

дослідження; 

– технічні уміння, включаючи роботу із спеціальним обладнанням і 

вивчення ряду актуальних і спеціальних технік, методик тощо; 

– обізнаність щодо законних, моральних, етичних, екологічних, 

соціальних проблем і питань сталого розвитку, пов’язаних із дисципліною 

вивчення; 

– здатність бачити зсередини нагальні проблеми, такі, як: кліматичні 

зміни, органічне землеробство й накопичення агросистемами вуглецю тощо.  

Відповідно більш загальні знання включають: 

– здатність творчо використовувати якісну й кількісну інформацію з 

метою розв’язання проблем, пропозицій змін або розвитку й прийняття 

рішень; 

– здатність планувати й проводити дослідження, оцінювати результати й 

приймати виважені обґрунтовані рішення; 

– здатність оцінювати, тлумачити розсудливо й критично нову 

інформацію, яку надають інші фахівці з різних дисциплін і джерел; 

– здатність мислити цілісно й нешаблонно й добре розбиратися в 

індуктивних і дедуктивних судженнях; 

– уміння у сфері обчислення, комунікації (як усної так і письмової), а 

також інформаційних технологій; 

– ефективне використання міжособистісних умінь і роботи в команді, 

наприклад, над груповим проектом, під час лабораторної і польової роботи, 

включно з ініціативністю й лідерськими уміннями; 

– уміння самоуправління й навчання протягом життя, такі, як: незалежна 

робота, керування часом, організаційні уміння, зокрема управління робочим 

навантаженням і розробка й проведення практичних досліджень. 
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Додаток Ж 

Перелік закладів вищої аграрної освіти в Об’єднаному Королівстві 

Великої Британії 

(за матеріалами сайту: UNISTATS. URL: http://unistats.ac.uk/course-assistant-

results/ (дата звернення: 23.08.2017) 

 

The University of Aberdeen  

Abertay University 

Aberystwyth University 

Anglia Ruskin University 

The College of Agiculture, Food and Rural Enterprise 

Askham Bryan College,  

Bangor University,  

Bishop Burton College 

Bridgewater and Taunton College 

University College Birmingham,  

The University of Buckingham,  

University Centre Harptury 

University Centre Reaseheath 

University Centre Sparsholt 

Coventry University,  

University of Cumbria,  

Duchy College 

Easton and Otley College (an Associate College of University of  East Anglia / 

UEA) 

Edge Hill University  

University of Glasgow  

University of Greenwich  

Harper Adams University  

University of Herfordshire  

University of Highlands and Islands  

The University of Hull  

University of Leicester 

University of Lincoln 

The University of Liverpool 

Myerscough College 

Newcastle of University  

University of Nottingham 

Nottingham Trent University 

Oxford Brooks University  

Plymouth University  

University of Portsmouth  

Queen’s University Belfast  

University of Reading  



239 

 

Royal Agricultural University, Cirecester,  

Sheffield Hallam University 

Coleg Sir Gar / Carmarthenshire College 

University of South Wales 

University of Southampton 

Scotland Rural College – SRUC 

University of St. Andrews  

Swansea University  

University of Worcester  

Writtle University College  

University of York 
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Додаток З 

Навчальний курс з метою одержання ступеня бакалавра з відзнакою 

в галузі сільського господарства (BSc (Hons) Agriculture) 

в Королівському сільськогосподарському університеті 

 

(за матеріалами Programme Specification. Bsc (Hons) Agriculture. Royal 

Agricultural University, Cirencester.  2015 (electives list updated April 2016). 

URL: https://www.rau.ac.uk/ (дата звернення 15.05.17). 

Таблиця З.1 
Рік 

навчання 

Обов’язкові модулі  Вибіркові модулі Виробнича 

практика 

Коментар 

1 2 3 4 5 

І 
р
ік

 н
а

в
ч

а
н

н
я
 

Вступ до виробництва 

продуктів харчування 

Вступ до ділового 

менеджменту 

Науки про ґрунти й 

довкілля», 

Сільськогосподарська 

механізація й будівлі, 

Рослинництво (частина 

І), 

Тваринництво (частина І) 

Науки про рослинництво 

  Увага 

акцентується на 

вивченні 

принципів 

ІІ
 р

ік
 н

а
в
ч

а
н

н
я

 

Аграрна політика й 

законодавство 

Кормове рослинництво 

Рослинництво 

(частина ІІ) 

Тваринництво (частина 

ІІ)  

Ринкові механізми на 

сільськогосподарському 

підприємстві 

Управління механізацією 

сільського господарства 

Управління довкіллям і 

лісовими територіями 

Методи дослідження в 

сільському господарстві 

 Виробнича 

практика 

(20 тижнів) 

Студентами 

вивчається, як 

принципи 

рослинництва, 

тваринництва, 

виробництва й 

заготівлі кормів 

застосовуються 

до комерційних 

практичних 

ситуацій в 

сільському 

господарстві 

разом з 

індивідуальним 

стажуванням у 

виробничих 

умовах 



241 

 
 

Продовження табл. З.1 
Рік 

навчанн

я 

Обов’язкові 

модулі  

Вибіркові  

модулі 

Виробнич

а 

практика 

Коментар 

1 2 3 4 5 

ІІ
І 

р
ік

 н
а
в
ч

а
н

н
я

 

 Студенти обирають 2 

модулі із 

запропонованого 

переліку 

  

Сучасні проблеми 

сільського 

господарства 

Дослідницький 

проект 

Нові розробки в 

аграрних науках 

Адміністративно

-інформаційні 

системи в 

аграрному бізнесі 

Розвиток сталого 

сільського 

господарства 

Тваринництво 

(поглиблений рівень), 

Журналістика в галузі 

сільського 

господарства й 

конярства 

Стале управління 

ґрунтами, 

Рослинництво 

(поглиблений рівень), 

Науки про рослини 

(поглиблений рівень), 

Аналіз ґрунтів та 

інтерпретація даних, 

Управління 

сільськогосподарським

и машинами, 

Підприємництво, 

Кліматичні зміни і їх 

дослідження 

Екологія 

сільськогосподарських 

земель 

Виноробство 

Сталий бізнес і 

ланцюги постачання 

агропродовольчих 

товарів 

Інтегровані органічні 

системи 

 Студенти 

знайомляться з 

сучасним 

виробництвом, 

підприємницько

ю й комерційною 

діяльністю. 

 

Модулі курсу можуть бути змінені [215]. 
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Додаток И 

Навчальний курс з метою одержання ступеня бакалавра з відзнакою 

в галузі сільського господарства (BSc (Hons) Agriculture) 

в університеті Ноттінгема 

 

(за матеріалами сайту Nottingham Trent University  

URL: http://www.ntu.ac.uk/ (дата звернення: 08.12.15). 

Таблиця И.1 

Рік 

навчання 

Обов’язкові 

 модулі  

Вибіркові 

модулі 

Виробнича 

практика 

Коментар 

1 2 3 4 5 

П
ер

ш
и
й
 р

ік
 н

а
вч

а
н
н
я
 

Сучасні аграрні системи, 

Біонауки й глобальна харчова 

безпека 

Біологія тварин 

Управління луками й 

пасовищами  

Екологія природних і керованих 

екосистем. 

  Навчання забезпечує 

здобуття великого 

обсягу базових знань 

із 

сільськогосподарських 

наук, що охоплюють 

як вивчення 

біологічних процесів, 

що лежать в основі 

рослинного й 

тваринного життя, 

клітин, рослин і 

тварин, так і 

специфіку 

застосування аграрних 

наук до виробництва 

продуктів харчування 

й задоволення потреб 

глобальної харчової 

безпеки.  

Напрям 

підготовки 

«Тваринництво 

й 

рослинництво» 

Напрям 

підготовки 

«Бізнес-

менеджмент» 

  

Біохімія – 

будівельний 

матеріал 

життя  

Наука про 

рослини, Гени й 

клітина 

(Частина І) 

Аграрний 

бізнес у 

глобальній 

економіці, 

Інтегровані 

агро-

продовольчі 

ринки й 

маркетинг. 
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Продовження табл. И.1 

Рік 

навчання 

Обов’язкові 

 модулі  

Вибіркові модулі Виробнича 

практика 

Коментар 

1 2 3 4 5 

ІІ
 р

ік
 н

а
вч

а
н
н
я
 

Прикладні науки про 

тварин 

Економічний аналіз для 

аграрних і екологічних 

наук 

Ґрунтознавство 

Прикладна фізіологія 

рослин: від клітини до 

рослини 

Професійні уміння в 

сфері біонаук 

Маркетинг в 

сільському 

господарстві й 

продовольстві 

 

Виклики в управлінні 

підприємством 

Принципи здоров’я й хвороб 

тварин 

Вступ до комп’ютерного 

моделювання в науці», 

Практика прийняття рішень 

Управління людськими й 

технологічними ресурсами. 

 

Виробнича 

практика (20 

тижнів) 

 

- Додатковий (за бажанням) рік стажування на виробництві. Заяви подаються 

протягом другого року навчання. Термін навчання для отримання ступеня 

бакалавра збільшується до чотирьох років 

- Додатковий (за бажанням) рік вивчення інформатики. Заяви подаються протягом 

другого року навчання. Термін навчання для отримання ступеня бакалавра 

збільшується до чотирьох років 

ІІ
І 

р
ік

 н
а

вч
а

н
н
я
 

Дослідницький 

проект 

Зернові польові культури 

Управління сільським 

бізнесом, Прикладна 

біоетика (частина І): 

тварини, біотехнології й 

суспільство 

Наука про домашніх тварин,  

Наука про тваринництво 

Харчування тварин Рослини 

й довкілля, Молекулярна 

патологія рослин 

Прикладна біоетика 

(частинаІІ):стале 

виробництво харчових 

продуктів, біотехнологї та 

довкілля 

Рослини й екологія ґрунтів 

Контроль за хворобами 

рослин 

  

Модулі курсу можуть бути змінені  



244 

 

Додаток К 

Навчальний курс з метою одержання ступеня бакалавра з відзнакою  

в галузі сільського господарства (BSc (Hons) Agriculture)  

в університеті Харпер Адамс  

 

(за матеріалами Agriculture at Harper Adams University College  

URL: https://www.harper-adams.ac.uk/courses/undergraduate/1/agriculture  

(дата звернення 12.02.2017) 

Таблиця К.1 
Рік 

навчання 

Обов’язкові модулі  Вибіркові модулі Виробнича 

практика 

Коментар 

1 2 3 4 5 

І 
р
ік

 н
а
вч

а
н

н
я

 

Професійні уміння для 

сільського 

господарства, 

Тваринницькі виробничі 

системи, Рослинницькі 

виробничі системи 

Біонауки в сільському 

господарстві, 

Екологічні науки в 

сільському 

господарстві 

Оцінка аграрного 

бізнесу 

Агро-продовольчий 

маркетинг 

Сільськогосподарська 

механізація й будівлі. 

  Усі студенти-

аграрії мають 

спільну 

програму 

навчання, 

опановуючи 

однакові 

модулі, перш 

ніж обрати 

певну 

спеціалізацію 

подальшої 

підготовки. 

ІІ
 р

ік
 н

а
вч

а
н

н
я

 

Виробництво й 

використання кормів, 

Відходи, органічні 

добрива й відновлювані 

ресурси 

Менеджмент і 

економіка 

сільськогосподарського 

бізнесу 

Методи досліджень, 

Наукове 

сільськогосподарське 

тваринництво, 

Управління ґрунтами й 

живлення рослинних 

культур 

Захист 

сільськогосподарських 

культур і технології. 

 Виробнича 

практика 

(20 

тижнів) 

Студентами 

вивчається, як 

принципи 

рослинництва, 

тваринництва, 

виробництва й 

заготівлі кормів 

застосовуються 

до комерційних 

практичних 

ситуацій в 

сільському 

господарстві 

разом з 

індивідуальним 

стажуванням у 

виробничих 

умовах 
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Продовження табл. К.1 
Рік 

навчання 

Обов’язкові модулі  Вибіркові  

модулі 

Виробнича 

практика 

Коментар 

1 2 3 4 5 

ІІ
І 

р
ік

 

н
а
в
ч

а
н

н
я

   Стажування  

на 

виробництві 

(12 місяців)  

Здобутті або 

розширення 

практичного 

досвіду в 

галузі. 

ІV
 р

ік
 н

а
в
ч

а
н

н
я

 

Дослідницький проек, 

Уміння керувати 

людьми 

Системи сталого 

тваринництва 

Розвиток аграрного 

бізнесу  

Здоров’я 

сільськогосподарських 

тварин  

Прикладний захист 

рослин 

  . 
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Додаток Л 

Порівняння розподілу навчального навантаження на самостійну й аудиторну 

роботу для здобуття ступеня бакалавра з відзнакою (BSc (Hons) Agriculture) в 

галузі сільського господарства (на прикладі галузевих монотехнічних 

закладів) 

 

(За матеріалами сайтів: UNISTATS. URL: http://unistats.ac.uk/course-

assistant-results/; Agriculture at Harper Adams University College. URL: 

https://www.harper-adams.ac.uk/courses/undergraduate/1/agriculture; Royal 

Agricultural University, Cirencester. URL: https://www.rau.ac.uk/; Writtle 

University College. URL: http://www.writtle.ac.uk ) 

Таблиця Л.1. Аудиторне навантаження 
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Таблиця Л.2. Самостійна робота 

 

Професійна підготовка майбутніх аграріїв у Королівському 

сільськогосподарському коледжі на здобуття ступеня бакалавра в галузі 

сільського господарства (BSc (Hons) Agriculture) передбачає, що в 

студентському навантаженні частка часу на аудиторну роботу складає 29 % 

протягом першого року навчання, 24 % –  другого, й 27 % – третього. 

Розподіл часу для самостійної роботи виглядає наступним чином: 71 % на 

першому курсі, 51 % – на другому (а також 25 % для виробничої практики), 

73 % – на третьому. 

Так, в університеті Харпер Адамс при підготовці майбутніх фахівців на 

здобуття ступеня бакалавра в галузі сільського господарства (BSc (Hons) 

Agriculture) студентське навантаження протягом 4 років розподіляється 

таким чином: 36 % часу передбачається на лекції, семінари й подібні види 

діяльності на першому курсі, 33 % –  на другому, 24 % –  на четвертому; 

відповідно 64 %, 67 % і 76 % часу – для самостійного навчання. Третій рік – 

стажування на виробництві. 

Здобуття ступеня бакалавра в галузі сільського господарства 

(BSc (Hons) Agriculture) в університетському коледжі Ріттл відбувається 

протягом трьох років. Під час навчання на лекції, семінари й інші аналогічні 

види діяльності відводиться в середньому 32 % часу (35% – на першому 

курсі, 34 % – на другому й 28 % – на третьому). Втім, на самостійну роботу 

планується загалом 72 % часу (65 % – протягом першого року навчання, 34 % 

– другого й 28 % – третього). 
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Додаток М 

Вимоги до підсумкових письмових робіт  

у Королівському сільськогосподарському університеті 

 

(за матеріалами Programme Specification. Bsc (Hons) Agriculture. Royal 

Agricultural University, Cirencester.  2015 (electives list updated April 2016). 

URL: https://www.rau.ac.uk/ (дата звернення 15.05.17). 

 

Мета дослідницького проекту розвинути у студентів дослідницькі 

уміння й критичні здібності. Більші за обсягом документи, зазвичай, є 

результатом незалежного дослідницького проекту й вимагають накопичення 

й опрацювання первинних даних. Збір даних може здійснюватися, наприклад, 

шляхом експериментальної роботи. 

Випускний дослідницький проект на останньому курсі навчання в 

закладі вищої освіти може залучати майбутніх бакалаврів до участі в 

дослідженнях професорсько-викладацького складу, що фінансуються урядом, 

або комерційних випробувань, які спонсоруються виробниками. Це дозволяє 

студентам краще вивчити обрану галузь і розвивати фахові знання в певній 

сфері.  

Основна мета письмової випускної бакалаврської роботи – 

продемонструвати застосування знань, отриманих під час навчання і довести, 

що тема дослідження може бути висвітлена ними з належним рівнем 

академічної компетентності. Бакалаврська робота може мати різні форми 

залежно від інтересів і здібностей окремого студента та конкретних вимог 

дослідження, узгоджених з керівником проекту. Звичайно, її тема має бути 

пов’язана з програмою навчання, щоб можна було одержати бажаний 

ступінь. Максимальний розмір цього виду письмової роботи для здобуття 

ступеня бакалавра з відзнакою – 16000 слів. Незважаючи на те, що вимог до 

мінімального обсягу немає, проте студентам рекомендують орієнтуватися на 

обсяг від 10000 до 12000 слів. 
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Додаток М 

Види сумарного оцінювання у вищих навчальних закладах з підготовки 

майбутніх аграріїв Великої Британії 

(за матеріалами Explaining class size. Guidance about providing information for 

students.  Gloucester: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2013; 

Multiple Choice Question (MCQ) Exams. Preparation. Academic Support сайту 

Student Services. URL: 

https://www.nottingham.ac.uk/studentservices/documents/mcqexamspreparation.p

df; сайту University of Nottingham. URL: http://www.nottingham.ac.uk) 

 

Екзамени в британських вищих навчальних закладах, які готують 

майбутніх аграріїв, можуть бути письмовими, електронними, усними або 

практичними; із закритими або відкритими книгами тощо. «Передбачений» 

екзамен – це такий, коли студентів заздалегідь інформують про запитання, 

відповіді на які вимагається надати. «Непередбачений», коли запитання 

надаються на самому екзамені. На екзамені з відкритими книгами студентам 

дозволяється використовувати певний набір довідкових матеріалів. 

Досить розповсюдженими у вищій освіті Великої Британії є екзамени з 

багатоальтернативними запитаннями (Multiple Choice Question (MCQ) 

Exams). Студенти, як правило, мають обрати правильну відповідь на задане 

запитання з-поміж запропонованої невеликої кількості варіантів.  

Типові запитання можуть охоплювати такі, як: запитання, що 

починаються словами «який», «чому», «де» тощо і пропонують декілька 

можливих відповідей; запитання, що починаються з неповних позитивних 

або негативних тверджень і пропонують декілька ймовірних закінчень; 

запитання, що надають інструкції й починаються зі слів «доведіть», 

«обчисліть», «надайте» й т. ін. і пропонують можливі результати. Іноді, 

особливо коли перевіряється знання термінології або концепцій, наявні 

варіанти відповідей містять схожі за формулюванням або пов’язані терміни. 

Доречно зауважити, що інколи необхідно застосовувати проблемний підхід 

для визначення між потенційними відповідями, провести розрахунки тощо. 

Досить часто в сучасній освіті такі екзамени проводяться онлайн, а не на 

папері. 

Практичні екзамени мають на меті перевірити здатність майбутнього 

фахівця виконувати певні завдання, в яких вони застосовують знання з 

предмета до вирішення практичних проблем або здійснення специфічних 

завдань. Студенти мають бути обізнані з цілями кожної практичної дії; знати, 

яке обладнання і з якою метою використовується й як воно називається. 

Протягом практичного випробування екзаменатори з’ясовують, як студенти 

розуміють тему, дивлячись на те, як вони застосовують знання до проблеми 

чи виду діяльності. Як правило, практичні екзамени проводяться в полях або 

на фермах, що входять до навчальних потужностей освітнього закладу. 
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Додаток Н 

Види оцінювання результатів навчання студентів майбутніх аграріїв у 

Королівському сільськогосподарському університеті 

(за матеріалами Programme Specification. Bsc (Hons) Agriculture. Royal 

Agricultural University, Cirencester.  2015 (electives list updated April 2016). 

URL: https://www.rau.ac.uk/ (дата звернення 15.05.17). 

 

Таблиця Н.1. 
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о
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м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І 
р

ік
 н

а
вч

а
н
н
я
 

Вступ до виробництва 

продуктів харчування 

15          

Вступ до ділового 

менеджменту 

15          

Науки про ґрунти й 

довкілля», 

15          

Сільськогосподарська 

механізація й будівлі,  

15          

Рослинництво (частина І),  15           

Тваринництво (частина І) 15           

Науки про рослинництво 15          
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Продовження табл.Н.1 
Р

ік
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о
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ек
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м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ІІ
  

р
ік

 н
а

вч
а

н
н
я
 

Аграрна політика й 

законодавство 

7,5          

Кормове рослинництво  7,5          
Рослинництво (частина ІІ)  15          

Тваринництво (частина ІІ)  15          

Ринкові механізми на 

сільськогосподарському 

підприємстві 

15         

Управління механізацією 

сільського господарства  
7,5          

Управління довкіллям і 

лісовими територіями  

15           

Методи дослідження в 

сільському господарстві 

7,5         

Виробнича практика 30         

ІІ
 р

ік
 н

а
вч

а
н
н
я
 

Сучасні проблеми 

сільського господарства 

15           

Дослідницький проект 30         
Нові розробки в аграрних 

науках 

15          

Адміністративно-

інформаційні системи в 

аграрному бізнесі 

15          

Розвиток сталого 

сільського господарства 

15          
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Додаток П 

Рейтингова таблиця вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» - 

2015 / 2016 рік  

 

(За матеріалами сайту 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4757) 

Таблиця П.1 
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1.  2 3 4 5 6 7  

1.  10 Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

16,32 14,87 11,00 42,19  

2.  78 Миколаївський національний аграрний університет 8,85 9,29 4,32 22,46  

3.  70 Таврійський державний агротехнологічний 

університет 

9,92 6,15 7,37 23,44  

4.  55 Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

11,74 7,34 6,11 25,19  

5.  187 Одеський державний аграрний університет 4,83 4,08 3,94 12,85  

6.  167 Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького 

5,23 5,39 4,29 14,91  

7.  153 Луганський національний аграрний університет 6,09 5,87 4,90 16,86  

8.  148 Житомирський національний агроекологічний 

університет 

6,36 6,93 3,83 17,11  

9.  142 Львівський національний аграрний університет 5,17 5,06 7,31 17,53  

10.  140 Сумський національний аграрний університет 6,97 6,79 4,02 17,78  
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Продовження табл. П.1 

1 2 3 4 5 6 7 

11.  136 Уманський національний університет садівництва 6,01 5,08 7,13 18,22 

12.  132 Харківська державна зооветеринарна академія 6,00 6,09 6,37 18,46 

13.  129 Вінницький національний аграрний університет 6,33 6,30 6,18 18,81 

14.  119 Подільський державний аграрно-технічний 

університет 

7,90 6,01 5,67 19,58 

15.  116 Полтавська державна аграрна академія 7,17 7,05 5,83 20,05 

16.  112 Харківський національний аграрний університет і 

В.В. Докучаєва 

7,66 6,02 6,60 20,27 

17.  107 Білоцерківський національний аграрний університет 6,90 7,03 7,09 21,03 

18.  105 Дніпропетровський державний аграрно-економічний 

університет 

7,55 7,50 6,05 21,10 

19.  103 Херсонський державний аграрний університет 7,95 7,27 6,00 21,22 
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Сертифікати 
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Довідки впровадження 
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