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ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ  
В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
TRAINING OF BACHELORS OF AGRICULTURAL PROFILE  
IN EUROPEAN COUNTRIES

Стаття присвячена викладенню досвіду 
впровадження аграрної освіти в навчальну 
програму закладів вищої освіти провідних 
європейських країн для навчання студентів 
освітнього ступеня «бакалавр». Зокрема, 
аналізуються програми аграрної освіти уні-
верситетів Великої Британії, Польщі й Данії, 
виокремлюються знання та навички, здо-
буті студентами в процесі здобуття освіт-
нього ступеня «бакалавр» для формування 
професійної компетентності майбутнього 
фахівця аграрного профілю. Увага зосеред-
жується на принципах організації освітньої 
діяльності студентів в обраних для дослі-
дження закладах вищої освіти, зокрема на 
побудові навчальних модулів програм, які 
поєднують різні аспекти сільського госпо-
дарства. Досліджено можливості викорис-
тання досвіду аграрної освіти в навчаль-
ній діяльності університетів провідних 
європейських країн для розвитку аграрної 
освіти вітчизняних університетів, зокрема 
впровадження програм сільськогосподар-
ського спрямування, на кшталт програми 
«Управління сільськогосподарським бізнесом 
із навчанням на виробництві» університету 
Редінг (Велика Британія). Відзначено, що 
вищезгадані програми для підготовки фахів-
ців аграрного профілю мають практичну 
спрямованість і значущість для аграрного 
сектору економіки будь-якої країни світу. 
Накреслено перспективи використання 
досвіду провідних європейських країн у під-
готовці бакалаврів аграрного профілю у 
вивченні дисциплін сільськогосподарського 
спрямування студентами аграрних спеці-
альностей вітчизняних університетів. Вио-
кремлено необхідні навички студентів-бака-
лаврів аграрного профілю для їх майбутньої 
кар’єри. Схарактеризовано специфіку обра-
них програм аграрного спрямування для під-
готовки бакалаврів закладів вищої освіти. 
Акцентовано на підходах до навчальної 
діяльності за програмами аграрної освіти, 
які спрямовані на поєднанні теоретичних 
знань і практичних навичок студентів-бака-
лаврів в управлянні сільськогосподарським 
виробництвом.
Ключові слова: аграрна освіта, аграрний 
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вищої освіти, навчальна програма, профе-
сійна компетентність, сільськогосподар-
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The article is devoted to highlighting the experi-
ence of introducing agricultural education in the 
curriculum of higher education institutions of 
leading European countries for the education of 
students with a bachelor’s degree. In particular, 
the programs of agricultural education of the uni-
versities of Great Britain, Poland and Denmark 
are analysed, the knowledge and skills acquired 
by students are highlighted. The focus is on the 
principles of organizing the educational activi-
ties of students in the higher education institu-
tions selected for research, in particular on the 
construction of educational modules of programs 
that combine different aspects of agriculture. 
Possibilities of using the experience of agricul-
tural education in the educational activities of 
universities of leading European countries for 
the development of agricultural education of 
domestic universities, in particular the imple-
mentation of agricultural programs, such as the 
program “Management of agricultural business 
with on-the-job training”, the University of Read-
ing (Great Britain). It is noted that the above pro-
grams for the training of agricultural specialists 
have a practical focus and significance for the 
agricultural sector of the economy of any country 
in the world. Prospects for using the experience 
of leading European countries in the training of 
bachelors of agricultural profile in the study of 
agricultural disciplines by students of agricultural 
specialties of domestic universities are outlined. 
The necessary skills of bachelor students of 
agricultural profile for their future career are high-
lighted. The specifics of the selected agricultural 
programs for the training of bachelors of higher 
education are described. Emphasis is placed on 
approaches to educational activities in agricul-
tural education programs, which are aimed at 
combining theoretical knowledge and practical 
skills of bachelor students in the management of 
agricultural production.
Key words: agricultural education, agricultural 
sector, educational degree, bachelor, institution 
of higher education, curriculum, professional 
competence, agricultural production, manage-
ment skills.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Аграрна промисловість стрімко роз-
вивається в сучасному світі. Наразі умови гло-
бального карантину змінюють пріоритети в 
освіті – постає необхідність у фахівцях аграр-
ного профілю, потрібних для організації роботи з 
виробництва харчової продукції на фермерських 
господарствах. Європейські країни лідирують у 
впровадженні основ аграрної освіти в навчальну 
програму університетів для підготовки високок-
валіфікованих фахівців, яких потребує аграрна 
галузь. Особливу увагу відведено вивченню пред-
метів аграрного профілю з навчанням аграрних 

технологій та інновацій, оскільки сучасні техно-
логії сільськогосподарського виробництва важко 
переоцінити – від використання сучасних систем 
дренажу до безпілотних тракторів.

У контексті інноваційного розвитку європей-
ських країн в аграрній галузі важливою є роль 
України як провідної аграрної країни-сусіда. 
Оскільки у світі гостро постає продовольча 
потреба, то Україна може розвивати нові ринки 
збуту своєї сільськогосподарської продукції; саме 
тому важливою є підготовка фахівців аграрної 
галузі – від агрономів і ветеринарів до менедже-
рів та економістів.
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Вищезазначене визначає актуальність питання 
підготовки фахівців аграрного профілю не лише 
в європейських країнах, але й в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аспекти підготовки бакалаврів аграрного профілю 
в закладах вищої освіти розглядаються багатьма 
вітчизняними й зарубіжними науковцями. 
Зокрема, аграрну освіту бакалаврів досліджували 
такі вітчизняні й зарубіжні вчені, як А. Найдьо-
нова, В. Каричковський, Н. Антіпова, С. Заскалєта, 
А. Загородня, О. Гарсіа, М. Мюлдер, Г. Куппер, 
Ж. Мартінез, Т. Ланс, Р. Весселінк та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проаналізувавши наукову 
літературу з питань аграрної освіти в провідних 
європейських країнах, можемо зазначити, що 
досвід підготовки бакалаврів аграрного профілю в 
європейських країнах вивчався вітчизняними нау-
ковцями не досить.

Мета статті. З огляду на означене, метою статті 
є викладення теоретико-практичного досвіду впро-
вадження спеціалізованої аграрної освіти для бака-
лаврів аграрного профілю в процесі навчання сту-
дентів освітнього ступеня «Бакалавр» у провідних 
європейських країнах (Британія, Польща, Данія).

Виклад основного матеріалу. Програми під-
готовки фахівців аграрного профілю в провідних 
європейських країнах характеризуються спіль-
ними й відмінними рисами.

Зокрема, А. Найдьонова стверджує, що сіль-
ськогосподарська освіта Великої Британії охо-
плює вивчення як прикладних наук (біології, хімії, 
фізики), так і принципів управління бізнесом, і 
спрямовується на забезпечення опанування сту-
дентами теоретичними знаннями й набуття ними 
навичок із цих дисциплін, необхідних для практич-
ного впровадження в аграрно-економічне серед-
овище держави. Дослідниця наголошує на тому, 
що використання наукових і бізнесових принци-
пів у процесі розв’язання стратегічних проблем 
аграрного сектора має концептуальну значущість 
для розвитку держави й суспільства, особливо 
в економічному секторі й соціальній сфері. Тому 
економічний простір Великої Британії передбачає 
інтегративну спрямованість функціонування агро-
промислового комплексу й вищої освіти з метою 
розв’язання стратегічних проблем, у тому числі 
формування висококваліфікованого кадрового 
забезпечення, здатного до постійного самовдоско-
налення та професійного зростання [4].

Зокрема, у Великій Британії підготовка фахів-
ців аграрного профілю проводиться в коледжах 
та університетах за програмами аграрної освіти. 
Прикладом може слугувати навчальний план уні-
верситету Редінг, в якому пропонуються дві про-
грами освітнього ступеня «бакалавр»: «Сільське 
господарство» й «Управління сільськогосподар-
ським бізнесом із навчанням на виробництві».

Програма аграрної освіти університету Редінг 
освітнього ступеня «бакалавр» «Сільське гос-
подарство» при Школі сільського господар-
ства, політики й розвитку складається з моду-
лів, пов’язаних із різними аспектами сільського 
господарства Об’єднаного Королівства, як-от 
«Вступ до сільськогосподарської та промислової 
систем», «Британське сільське господарство на 
практиці», «Принципи садівництва», «Харчовий 
ланцюг Об’єднаного Королівства», «Вступ до мар-
кетингу», «Вступ до менеджменту» тощо.

Навички, які здобувають студенти освітнього 
ступеня «бакалавр» університету Редінг, важливі 
в розвитку майбутньої кар’єри. Зокрема, про-
грама «Сільське господарство» сприяє засвоєнню 
сучасних знань ведення сільського господарства 
у ХХІ столітті, набуттю фундаментальних навичок 
у межах сільськогосподарського сектору виробни-
цтва й ознайомлює з останніми тенденціями світо-
вої промисловості [5, с 83].

Цілями модуля «Вступ до сільськогосподар-
ської та промислової систем» є забезпечення 
знань студентів про: соціальні, економічні й еко-
логічні чинники, які впливають на виробництво 
продуктів харчування та їх збереження; ключові 
політичні й економічні фактори, які діють на забез-
печення Європи продуктами харчування; чинники 
впливу на виробництво харчових продуктів і ймо-
вірні зміни в постачанні продукції в майбутньому; 
розуміння тенденцій в аграрній системі; зміни 
в глобальному кліматі та їх вплив на рослинні сис-
теми; системи, що належать до сфери агропро-
мислового комплексу; приклади ведення широкої 
політики обговорення проблем галузі.

У британському університеті Ноттінгем бакалав-
рам також пропонується програма «Сільське гос-
подарство», яка є науковим прикладним напрямом 
сільськогосподарського виробництва в поєднанні 
з навичками управління та маркетингу, необхід-
ними для керівництва успішним сільськогосподар-
ським бізнесом. Студенти в процесі навчання за 
програмою отримують знання з рослинництва 
й тваринництва, управління сільськогосподар-
ським виробництвом і використанням ресурсів. 
По закінченню програми студенти отримують 
навички ведення бізнесу й маркетингу, які є необ-
хідними для управління сільськогосподарською 
системою найефективнішим способом [5, с. 84].

Проаналізувавши програми аграрної освіти 
«Сільське господарство» університетів Редінг 
і Ноттінгем, можемо зазначити, що тематика  
модулів в університеті Ноттінгем ширша, оскільки 
останній готує фахівців широкого аграрного 
профілю для світових систем агросектору.  
Університет Редінг своєю чергою зосереджений 
на підготовці спеціалістів аграрного профілю 
для галузі сільського господарства Об’єднаного 
Королівства.
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Необхідно також відзначити, що студенти вище-
зазначених закладів вищої освіти мають можли-
вість проходити практику на фермах, зокрема в кам-
пусі Саттон Бонінгтон, на комерційних фермах та у 
Центрі молочної промисловості Великої Британії.

Розглядаючи досвід Польщі в підготовці бака-
лаврів аграрного профілю, необхідно звернутися 
до вітчизняного дослідника В. Каричковського, який 
розглядає у своїй праці ЗВО Польщі, що готують 
фахівців аграрного профілю за напрямом «Менедж-
мент» та «Управління та виробництво продукції».

Дослідник зазначає, що у Варшавському сіль-
ськогосподарському університеті навчання про-
водять за єдиним напрямом підготовки «Менедж-
мент», у Краківському аграрному університеті 
також за одним напрямом підготовки «Економіка – 
менеджмент в агробізнесі», а в Люблінському уні-
верситеті природничих наук «Управління та 
виробництво продукції» – за освітньою програмою 
«Управління та виробництво в харчовій промисло-
вості» [3, с. 286].

С. Заскалєта розглядає систему професій-
ної підготовки фахівців аграрної галузі на при-
кладі Краківського аграрного університету, який 
на ступінь бакалавра готує фахівців за такими 
спеціальностями: сільське господарство еко-
логічного управління економіки (перший цикл) 
і сільське господарство екологічної економіки; 
факультет тваринництва готує бакалаврів зі спе-
ціальностей біологія рибальства й тваринни-
цтва (перший цикл) і рибальство й тваринництво 
(другий цикл), тваринництво, біологія репродук-
ції тварин, рибне господарство й захист водного 
середовища; факультет садівництва пропонує 
ступінь бакалавра зі спеціальностей агроеколо-
гія та захист рослин садівництва [2, с. 262–263].

Дослідниця зазначає, що професійна підго-
товка фахівців аграрної галузі в Польщі здійсню-
ється як у рамках довузівської освіти, так і на 
рівні університетської освіти, а студенти надають 
перевагу отриманню сільськогосподарської освіти 
в закладах вищої освіти [3, с. 264].

Університети Данії готують студентів із восьми 
бакалаврських програм аграрної освіти, це, 
зокрема, такі провідні університети країни, як 
Копенгагенський та Орхуський університети. Так, 
програма бакалавра в галузі сільського господар-
ства Орхуського університету передбачає отри-
мання знань у галузі сільського господарства. 
До них належать лісове господарство, управління 
фермами й продаж сільськогосподарської продук-
ції. Вищеозначені університети також пропонують 
спеціалізацію з таких предметів, як тваринництво, 
сільськогосподарська техніка, ґрунтознавство, 
сільськогосподарський бізнес, захист рослин, хар-
чова наука тощо. Завдання студентів-бакалаврів 
залежать від обраної ними спеціалізації навчання, 

наприклад, бакалавр- інженер сільського госпо-
дарства проєктує та контролює сільськогосподар-
ські машини й виробничі операції, тоді як бака-
лаври управління сільськогосподарським бізнесом 
забезпечують організацію виробничого процесу, 
відповідно, студенти, які бажають стати керівни-
ками ферм, навчаються, як координувати діяль-
ність фермерських господарств, контролювати 
персонал і визначати зміни в процедурі ведення 
сільського господарства [6].

Досвід провідних європейських країн корис-
ний для впровадження в систему агарної освіти 
України. Згідно з В. Каричковським необхідно від-
водити перші навчальні семестри на проходження 
навчально-виробничої практики у вітчизняних 
ЗВО, що є важливим моментом у процесі підго-
товки висококваліфікованого фахівця та дозволяє 
закріпити й розширити обсяг знань, отриманих під 
час навчання в бакалавраті; формує практичний 
досвід майбутнього фахівця та є основою для 
вдосконалення умінь і навичок управління у сфері 
агропромислового виробництва [3, с. 428].

Дослідник вважає доцільним запровадження 
такого досвіду у вітчизняну практику підготовки 
висококваліфікованих фахівців сфери управління 
агровиробництвом і спрямовує на вивчення нових 
навчальних дисциплін, які зумовлюють сучасні 
виклики суспільства, як «Управління знаннями», 
«Інтегрована система менеджменту», «Екологіч-
ний менеджмент», «Етика в менеджменті», «Авто-
матизовані інформаційні технології в менедж-
менті» тощо [3, с. 428–429].

Водночас Н. Антіпова зазначає, що україн-
ським аграрним ЗВО необхідне впровадження 
компетентнісного підходу, наголошуючи на твор-
чому переосмисленні практик фахової підготовки, 
що давно існують у ЗВО під час формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців. 
Тому компетентнісним вона називає підхід, що 
спрямований на здатність особистості ефективно 
здійснювати певну професійну діяльність і вміння 
розв’язувати проблеми за допомогою одержаних 
знань і досвіду [1, с. 55].

Висновки. Вищезазначене дозволяє дійти 
висновків, що підготовка бакалаврів аграрного 
профілю в провідних європейських країнах спря-
мована на фахівців із галузей сільського господар-
ства й ставить перед собою цілі надання студен-
там необхідних знань, умінь і навичок професійної 
кар’єри з урахуванням компетентнісного підходу 
в навчанні. Поєднання теоретичних знань і прак-
тичних підходів до використання професійних 
знань та умінь, здобутих бакалаврами в процесі 
навчання, надає широкі можливості для подаль-
шого отримання освітнього ступеня «магістр» із 
сільськогосподарських наук і відкриває перспек-
тиви подальшого розвитку в галузі.
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Досвід європейських країн є суттєвим у впрова-
дженні нових галузевих дисциплін в аграрну освіту 
українських ЗВО.
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