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Проект (номер UKR 17-01) фінансується
з коштів Федерального міністерства
продовольства і сільського господарства
Німеччини (BMEL) через ГФА Консалтинг
Груп ГмбХ.

Україна: Сприяння розвитку
освіти в аграрних коледжах
Проект двостороннього співробітництва

Проект
Після розпаду Радянського Союзу система освіти
України в аграрній сфері знаходиться в постійному
процесі реформування. Оскільки аграрний сектор
загалом належить до найважливіших галузей економіки України, існує велика зацікавленість у поліпшенні професійної освіти в аграрних коледжах.
Зміни, які відбуваються у сфері виробничих технологій та процесів, вимагають цілеспрямованого наближення підготовки фахівців до потреб ринку праці. Так, з огляду на Угоду про Зону вільної торгівлі
з ЄС, що попередньо набула чинності в 2016 році,
очікується подальше зростання аграрного виробництва, що підвищує міжнародне значення сільського
господарства України. Одночасно й надалі зберігається потреба в реформуванні та модернізації сільськогосподарських підприємств як у сфері використання сучасної сільськогосподарської техніки,
дотримання стандартів якості та екологічних норм,
так і у сфері стратегічного розвитку напрямів сільського господарства.
Усі учасники процесу - державні заклади освіти,
громадські організації, представники приватної
аграрної економіки - одностайні: в аграрних коледжах має більше уваги приділятися навичкам
практичної роботи, які надаватимуть випускникам
спроможність самостійно працювати на аграрних
підприємствах. Пов’язані з цим виклики стосуються фінансового забезпечення державних закладів
освіти, конструктивного співробітництва між державними та приватними навчальними закладами,
потреби політичних та адміністративних змін. Крім
того, необхідно поліпшувати інфраструктуру і досягати привабливого рівня оплати праці. У рамках
своєї діяльності Проект має зважати на такі проблеми:
→ переважання теоретичної підготовки без достатньої прив’язки до практики, що в свою чергу
ґрунтується на освітніх стандартах, змісті та методах, які не відповідають вимогам ринку праці;
→ застарілі методи навчання та викладання і недостатнє технічне устаткування закладів освіти;
→ дефіцит кваліфікованих викладачів у закладах
освіти та майстрів виробничого навчання на
підприємствах;
→ відсутність обов’язкової практики або годин
підготовки на підприємстві під час навчання;
→ невисокий інтерес до професій в аграрній сфері і
відтік потенційних молодих фахівців із сільських територій.

Цілі та напрями діяльності Проекту

Партнери Проекту та співробітництво
Проведення Проекту було доручено консорціуму, що складається з компанії «АДТ Проект
Консалтинг ГмбХ (ADT)», Інституту економіки
та довкілля Нюртінґен-Ґайслінген (HfWU) та Товариства з управління проектами та процесами в
аграрній економіці (PPMA). Консорціум користується підтримкою з боку широкої мережі навчальних та спеціалізованих закладів з професійної освіти в аграрній сфері Німеччини.

Мета Проекту полягає в посиленні практичної орієнтації методів та змісту навчання в аграрних коледжах України і поліпшенні практичних навичок
випускників - завтрашніх потенційних фахівців.
Різні види діяльності Проекту спрямовані на такі
цільові групи:
→ Науково-методичний центр інформаційноаналітичного забезпечення діяльності вищих
навчальних закладів «Агроосвіта», який підпорядковується Міністерству освіти і науки
України і відповідає за аграрну освіту. Проект
надає підтримку цій спеціалізованій державній
установі в покращенні освітніх стандартів та
навчальних планів, проведенні досліджень та
аналізів, розробці стратегій і технічному устаткуванні;
→ чотири відібрані аграрні коледжі з регіональним поділом, у яких з метою впровадження
практичного навчання буде поліпшено технічне
устаткування і проводитиметься підвищення
кваліфікації викладачів;
→ аграрні підприємства як потенційні роботодавці, які заохочуються до більш активної участі
в практично-орієнтованій професійній освіті в
аграрних коледжах і опосередковано користуються перевагами від поліпшення професійної
підготовки в коледжах.
Проект сприяє поліпшенню підготовки за такими
напрямами спеціалізації, як: «Рослинництво»,
«Сільськогосподарська техніка», «Тваринництво»,
«Ветеринарія» і «Електротехніка».

Партнерами з виконання Проекту з українського
боку є Державна установа «Науково-методичний
центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» і чотири відібрані аграрні коледжі у різних
регіонах України (Глухівський, Іллінецький,
Липковатівський і Мирогощанський аграрні коледжі).
Політичними партнерами Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини (BMEL) виступають Міністерство освіти
і науки України і Міністерство аграрної політики
та продовольства України.

