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... ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ЯКОСТІ АГРАРНОЇ

ОСВІТИ Є ОДНИМ ІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВИ...
Олена Ковальова
ІНТЕРВ’Ю ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ, КАНДИДАТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК О.В. КОВАЛЬОВОЇ
Шановна Олено Вікторівно! У вирішенні завдань освіти для всіх країн-членів
ЄС характерною є орієнтація державної політики на підвищення рівня якості
професійної освіти. Наша країна також прагне до Європейських принципів, але
відбувається поступове руйнування професійної освіти. Яких, на Вашу думку,
дій держава має вжити для збереження та забезпечення високого рівня якості
професійної підготовки?
Якісно підготовані кадри, компетенції яких відповідають вимогам ринку, є
підґрунтям розвитку економіки. Все просто: конкурентоздатність людини визначає
конкурентоздатність національної економіки.
Не новиною є той факт, що частина освітянських послуг не відповідає потребам ринку праці, запиту з боку суб’єктів господарювання. Для сільського господарства та пов’язаних галузей нині якість освіти набула гострого значення, оскільки
аграрний сектор і сьогодні є лідером національної економіки, має потужні позиції
на світовому ринку продовольства та усі перспективи для подальшого зростання. З цих міркувань забезпечення високого рівня якості аграрної освіти є одним із
стратегічних завдань держави.
Нині відбувається реформування системи освіти загалом, й професійної зокрема. Це нормальний та необхідний процес, та як будь-який процес змін він не може
бути абсолютно безболісним. Я б не була настільки категоричною, і не говорила
б про руйнування професійної освіти, скоріше, про можливість осучаснити її та
посилити вплив самих освітніх закладів та суб’єктів сектору на функціонування і
розвиток системи освіти.
Спостерігається дефіцит кваліфікованих працівників. Сьогодні за високі
професійні якості аграрні компанії готові платити. Але й вимоги до працівників
зростають із зростанням рівня техніки і технологій. Разом з тим, мова не йде винятково про найманих працівників. Пріоритетом державної політики є розвиток
фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації, а це вимагає формування комплексних знань та розкриття підприємницької ініціативи. Це також є
завданням освітнього процесу.
Якщо говорити загалом про професійну підготовку, то тут треба підходити системно – від створення умов для свідомого вибору молоддю освітніх траєкторій
до зміни механізмів фінансування професійної підготовки. Потребує оновлення
методика прогнозування потреб економіки у кваліфікованих кадрах. Будь-яка реформа не відбувається у відокремленому просторі, завжди є зв’язок між змінами в
різних сферах суспільного життя. У рамках процесу децентралізації підвищується
роль органів місцевої влади, яка більшою мірою орієнтується в потребах регіону
у кількості та рівнях кваліфікації працівників, і на цей аспект також слід звернути
увагу.
Залишається актуальним питання розробки та затвердження професійних
стандартів як основи для оновлення змісту професійної та вищої професійної
освіти. Потребує доповнення Перелік професій загальнодержавного значення, який
фінансується коштом державного бюджету, розширення – Перелік професійнотехнічних навчальних закладів, на базі яких створюють навчально-практичні центри. У професійній освіті важливо забезпечити зв’язок між освітнім процесом та
виробництвом, тут не можна не відмітити розвиток дуальної системи освіти.
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Вивчення досвіду країн ЄС, загалом Німеччини, сприяє модернізації системи
професійної підготовки фахівців агарної галузі в Україні шляхом впровадження
дуальної системи освіти. Але це вимагає активної співпраці агробізнесу та освіти.
Як Ви вважаєте, які кроки має зробити держава для того, щоб бізнес приділяв
суттєву увагу підготовці фахівців, був зацікавлений у підтримці навчальних
закладів?
Запровадження дуальної системи освіти, організація та проведення спільно з
роботодавцями якісної виробничої практики, вирішення питань з підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів відповідно до вимог ринку праці є важливим
напрямом модернізації системи професійної підготовки фахівців аграрної галузі. Я
би ще акцентувала на створенні можливостей для викладацького складу періодично
проходити відповідні тренінги на виробничих об’єктах. Дуальна система освіти – це
взаємний вигідний процес. Для роботодавців – можливість у перспективі отримати кадри з належними кваліфікаціями, для освітянських установ – надати послугу вищої якості та оперативне реагування на потреби роботодавців у професійній
підготовці кадрів, для студента – полегшити своє позиціонування на ринку праці.
Цілковито очевидні переваги.
Починати краще з максимально ефективного використання наявних на сьогодні
в освітніх і наукових закладах можливостей і ресурсів. Передусім потрібно наближати стандарти освіти до потреб і викликів реальної економіки, наближати зміст
навчальних програм до умов конкретного виробництва, розширювати обсяги
підготовки фахівців за індивідуальними планами. Відкрите та дискусійне питання
пільгових умов для роботодавців, що спрямовують кошти на професійну підготовку
кадрів, або на зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти.
Нагальною проблемою підготовки фахівців для аграрного сектору економіки є
практична підготовка студентів, а також стажування викладачів на виробництві.
На жаль, є складність щодо визначення баз практик. З урахуванням того, що
міністерство разом із асоціаціями виробників визначає сільськогосподарські
підприємства, фермерські господарства, яким надаються дотації, чи не мало б це
їх спонукати до прийому студентів на практику?
Не думаю, що проведення виробничої практики студентів варто пов’язувати
з
отриманням
державної
фінансової
підтримки
сільськогосподарських
товаровиробників. Визначити базу проходження практики має ринок освітніх послуг, адже без зацікавленості роботодавців проходження практики перетвориться на формальність. Самі аграрні підприємства мали би ініціювати проходження практики студентами та викладачами на власних виробничих потужностях. Є
реальні та успішні приклади, і причиною співпраці є не тільки можливість отримати в майбутньому підготовлені кадри, сформувати потенційного контрагента, але
й заявити про соціальну відповідальність бізнесу. Я б звернула увагу на системне
формування знань студента з усього циклу виробництва за принципами системи
дуальної освіти, коли відбувається паралельне навчання та практика: професійнотеоретична підготовка проводиться у закладах професійної освіти, а професійнопрактична – на підприємствах.
У Франції, Німеччині, багатьох інших країнах Європи та світу аграрні навчальні
заклади підпорядковані профільним міністерствам. На Вашу думку, чи було
доцільним передавати аграрні вищі навчальні заклади України у підпорядкування
Міністерства освіти і науки?
Аграрна освіта довгий час знаходилася у сфері управління Мінагрополітики.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України в лютому 2015 року було передано
аграрні вищі навчальні заклади до сфери управління Міністерства освіти і науки.
Коли приймалося рішення про передачу, керувалися міркуваннями загального
підходу до освітнього процесу, що не залежить від галузевої специфіки.
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Мінагрополітики, як і раніше, налаштовано на глибоку, системну співпрацю
з аграрними навчальними закладами. Важливо, незалежно від підпорядкування
освітніх закладів, отримати якісного фахівця, який відповідає вимогам галузі,
здатний орієнтуватися у сучасних технологіях та застосовувати їх, розумітися на
внутрішніх та світових трендах, бути проактивним. Через необхідність урахування засад державної аграрної політики під час реалізації державної політики у
галузі аграрної освіти при Міністерстві освіти і науки України створено Раду з питань аграрної освіти. Це майданчик, який поєднує, крім двох міністерств, освітян,
науковців, представників бізнесу, законодавчу владу.
Кожен зацікавлений сільський мешканець працездатного віку повинен мати
можливість отримати спеціальні знання, навички, вміння та практичний досвід
для ефективного ведення агровиробництва, що вимагає випереджального розвитку системи неформальної освіти. Як у міністерстві вирішується впровадження
принципу «освіта впродовж життя»?
Оновлення виробництва і запровадження новітніх технологій потребують
постійного підвищення кваліфікаційного рівня працівників, задіяних у виробництві
та переробці сільськогосподарської продукції. Власники особистих селянських
господарств, члени їх сімей потребують як здобуття робітничих професій, так і
підвищення кваліфікації.
У підпорядкуванні Мінагрополітики знаходиться дев’ять державних навчальних
закладів, які підвищують кваліфікацію керівників підприємств, спеціалістів господарств АПК різних форм власності, навчають фермерів та власників особистих селянських господарств та готують робітничі кадри для аграрної галузі. Ці навчальні
заклади є зручними для навчання дорослого населення, оскільки комплектування
груп відбувається протягом календарного року. Особливо це важливо для осіб, які
працюють у сільській місцевості, оскільки саме ці заклади можуть забезпечити сезонний характер навчання, оперативно відреагувати на потреби ринку праці.
Навчальні заклади, підпорядковані Мінагрополітики, можуть стати базовими
навчально-практичними центрами, які у співпраці з роботодавцями спроможні забезпечити якісну виробничу практику, вирішення питань з підвищення кваліфікації
та перепідготовки кадрів відповідно до вимог ринку праці, осучаснення навчальновиробничої бази навчальних закладів, наближення змісту навчальних програм до
умов конкурентного виробництва.
Враховуючи технологічну оснащеність галузі у таких країнах, як США,
Австралія, Франція, Німеччина, Нідерланди, частка працездатного населення, зайнятого у сільському господарстві на цих територіях, становить близько 2%. А
яка частка населення України задіяна в агропромисловому комплексі?
Сьогодні аграрна галузь – драйвер національної економіки, яка останніми роками демонструє позитивну динаміку зростання, формуючи майже 14% ВВП країни,
будучи найбільшим експортером у державі (понад 40% валютних надходжень).
Поточні показники українського сільського господарства є рекордними за всю
історію української державності: понад 62 млн тонн врожаю, близько 50% з якого
експортується, перше місце у світі за виробництвом та експортом соняшникової
олії, третє місце з експорту кукурудзи, п’яте – за експортом пшениці, високі показники з експорту меду, ягід та горіхів, курятини, масла вершкового.
Відповідно зайнятих у сільському господарстві майже 2,9 млн осіб або понад 17%
від загальної чисельності зайнятих в економіці України. Зверну увагу, що з-поміж
зайнятих в сільських місцевості, понад половина – саме в сільському господарстві.
Сьогодні Україна має всі можливості, щоб широко розкрити потенціал аграрного сектору. Як завжди, у цьому процесі визначальною є людина, якість професійної
підготовки, здібності. Тут велика роль належить саме освітньому процесу.
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СУЧАСНА ОСВІТА
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Костриця Н.М., доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри української та класичних мов
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ставлення проблеми. На початку ХХІ ст. у царині сучасної педагогіки
актуалізовано науково-теоретичну й практичну значущість освіти з її культуротворчим статусом і культурно-гуманістичною роллю.
Метою дослідження є уточнення поняття «освіта», актуалізуючи культурноісторичний контекст сучасної педагогіки.
Виклад основного матеріалу. Сутність складного, багатоаспектного поняття
«освіта» генетично пов’язана з первинним значенням латинського слова educatio –
«розведення тварин», «вирощування рослин», від якого пішло англійське education –
«освіта», тобто процес розвитку розуму й характеру як результат опанування низки
курсів під час навчання в школі [7].
У традиційному ключі освіту розуміють як процес і результат засвоєння індивідом
певної системи знань, умінь і навичок, оволодіння способами мислення, які сприяють його повноцінному входженню в соціальне й культурне життя суспільства та
забезпечують професійне функціонування. Така інтерпретація наводить на думку
про те, що освіта є такою самою системою життєзабезпечення, як і суспільне виробництво [14, С. 294].
Бачення сутності освіти, перебуваючи в межах традиційного вчення, з часом
збагатилося оригінальними ідеями. Скажімо, І. Зязюн, актуалізуючи культурноісторичний контекст сучасної педагогіки, трактує термін освіта як «трансляцію
соціального досвіду в часі історії і відтворення стійких форм суспільного життя в
просторі культури» та «процес залучення особистості до культури, становлення і
розвиток освіти як надбання особистості, з одного боку, і всього культурного оточення, з іншого» [6, 88].
У сучасній науково-педагогічній літературі (Е. Астахова, А. Прохоров, Ю. Сенько
та ін.) фіксуємо ототожнення аналізованого поняття з процесом передання готового, накопиченого людством упродовж історичного розвитку знання або з процесом
засвоєння знань, виробленням необхідних для навчання чи педагогічної діяльності
умінь і навичок. Останнім часом формується думка, що феномен освіти можна
пізнати глибше, розглядаючи її як цілеспрямований процес навчання й виховання
[1, 10] або як одну зі сфер духовного виробництва [4, 269] тощо.
Проте в межах моделі, яка представляє освіту як процес передання знань і
необхідних для цього способів, порушена проблема не може бути вирішена, адже
освіта не зводиться лише до навчання, до того ж неправильно обмежено асоціювати
сучасну освіту тільки з переданням готових знань. На наш погляд, уявлення про
освіту як систему навчання й виховання, звичайно, точніше розкриває сутність цього явища, однак необхідно акцентувати й суб’єктивну сторону, узявши до уваги потреби особистості. Дослідники, які розглядають освіту як одну зі сфер духовного
виробництва, як правило, підкреслюють її активний зовнішній вплив на людину,
але такий односторонній підхід не містить аспектів діяльності особистості, без якої
процес освіти немислимий. Акцентування об’єктивного чинника й ігнорування
суб’єктивного заважає цілісному осмисленню цього явища через взаємодію із
суспільством та його культурою, не дозволяє схарактеризувати сучасні тенденції
функціонування освіти й окреслити шляхи його подальшого вдосконалення.
Одностороннє висвітлення явища освіти призвело до зміщення в тлумаченні
інших освітніх категорій: наприклад, поняття «навчання» стало охоплювати по-
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няття «освіта» й «виховання» [10, 84], поняття «виховання» увібрало в себе поняття
«освіта», а останнє ототожнили з навчанням, уклавши в нього такий зміст: сукупність
знань, пов’язаних із формуванням необхідних для практичної діяльності вмінь
і навичок [8, 9]. Окремі дослідники розглядають освіту як транслятор цінностей
визначеної політичної системи [10, 84], що через зміну ролі й значення освіти в сучасному суспільстві вже не актуально.
На сьогоднішньому етапі розвитку освіта активно взаємодіє з різними сферами
суспільного життя, впливає на духовне становлення особистості, тому злободенності
набуває вивчення її кореляції з культурою. Освіта є своєрідним каналом, що
забезпечує взаємодію людини із суспільством, її культурний розвиток через прилучення до цінностей культури.
Німецький філософ X.-Г. Гадамер, підкреслюючи тісний зв’язок категорій «культура» й «освіта», визначає останню як специфічний людський спосіб перетворення
природних задатків і можливостей [3]. Тому, за переконанням А.Бузгаліна, освіта
покликана допомогти суб’єктові увійти в культуру, освоїти її цінності й оперувати
ними. Здобувши освіту, особистість має бути здатною розуміти проблеми, творчо їх вирішувати, моделювати за допомогою нових комбінацій відомих елементів,
своєю діяльністю створювати нову культурну діяльність [2].
У концепції В. Шейка освіта постає феноменом культури, каналом її трансляції
та одним із чинників розвитку. Учений зауважує, що її не можна зводити тільки
до інтелектуальних аспектів, адже вона є загальнокультурною умовою формування індивідуальності людини, розвитку її духовних сил та здібностей [14, 295]. Це є
логічною підставою для міркування про те, що освіченість необхідна особистості
для формування культурного способу задоволення потреб і вибору достойного стилю життя.
Таким чином, у сучасній культурі освіта співвідноситься з процесом формування, розкриття, використання всього потенціалу людських здібностей і
внутрішніх резервів; з іншого боку, освіта є тим суспільним інститутом, який покликаний здійснювати навчально-виховну діяльність, зі своїми специфічними засобами і змістом. Очевидна інтенсифікація зв’язків цього інституту з іншими,
що виявляється у все більшому впливі освіти на культуру й інші сфери життя й
пов’язано з традиціями розвитку та із сучасними новими тенденціями культури
[6, 295].
Хоч загалом базовими в чинній системі освіти є культурні домінанти минулого: раціональний погляд на дійсність, інтелектуалізм, утилітарність, вона все-таки
відображає культуру нашої епохи, тому пошуки освітньої моделі, адекватної сучасному типу культури, є сьогодні однією з найактуальніших проблем педагогіки
[127, 89].
Розвиток прогресивних культурних традицій ставить перед освітою завдання виховати людину культури і через неї зберегти, відродити й розвинути культуру як
середовище, яке «ростить і годує особистість» (П. Флоренський), як «цілісне явище,
що перетворює людей на певній території з простого населення – на народ, націю»
(Д. Лихачов), як «діалог минулих, сучасних і майбутніх культур» (М. Бахтін, В. Біблер).
Науковці дійшли висновку, що обґрунтування нової методології освітньої діяльності
треба почати з формулювання ціннісного підходу до освіти [14, 295]. Реформування
української освіти супроводжується перспективним оновленням її змісту відповідно
до принципу гуманізації, який передбачає подолання основної вади традиційної
школи – знеособлення, неуважного ставлення до суб’єктів освітнього процесу, а також
принципову трансформацію змісту освіти через відмову від технократизму й визнання переваг гуманітарної культури.

7

Освіта

АгроТерра 2(3)’2017

Системоутворювальною ланкою в структурі культурологічної, особистісно
орієнтованої освіти виступає людина культури, з формуванням якої, за слушним
зауваженням В. Шейка, пов’язано мету сучасної освіти. Суб’єкт культури – це тип
особистості, наділеної суб’єктивними властивостями, що визначають рамки її свободи, гуманності, духовності та життєтворчості. Перераховані якості становлять модель особистості суб’єкта культури. Вважаємо за необхідне наголосити на названих
параметрах, мотивувати їх вартісність у структурі суб’єкта культури й визначити
шляхи педагогічної діяльності для їх досягнення.
Свобода особистості виявляється в її готовності до самовизначення в культурному просторі, тому для підготовки вільної особистості необхідно спрямувати педагогічний вплив на формування високого рівня самосвідомості, почуття
власної гідності, самостійності, незалежності суджень, уміння приймати рішення,
здійснювати вільний вибір у житті, урівноважених толерантністю, повагою до думки інших людей, здатністю відповідати за власні вчинки. Реалізацію цих завдань
забезпечить введення механізмів демократизації освітньої системи, заохочення
ініціативи суб’єкта, неприпустимість авторитарних методів навчання й виховання.
Вершиною моральності є гуманність, яка визначає зрілість суб’єкта культури. Гуманна особистість характеризується повагою та любов’ю до людей, добротою, милосердям, умінням співпереживати, доброзичливістю, терпимістю, умінням мирно
вирішувати проблеми. Виховання цих якостей пов’язане з необхідністю всебічної
гуманітаризації змісту освіти й гуманізації її методів.
Умовами реалізації педагогічних аспектів виховання духовної особистості є
формування й культивування таких якостей, як емоційність, делікатність, моральна принциповість, а також розвиток духовних потреб, пізнання й самопізнання,
внутрішньої гармонії, творчості. Зрушення в змістовому наповненні освіти мають стосуватися підсилення орієнтації на загальнолюдські цінності, світову й
національну духовну культуру.
Суб’єкт культури є креативною особистістю, яка має нестандартне мислення,
творчі здібності, розвинуту інтуїцію, здатність до аналітизму. Ефект виховання такої
особистості залежить від посилення фундаменталізації та диференціації освіти,
від залучення пошукових методів навчання, якісної організації творчої діяльності
[14, 296-297]. Отже, змодельований образ людини культури, попри свою умовність,
схематичність, відображає основні природні й соціальні якості особистості як
суб’єкта культури.
Особливості сучасного етапу розвитку України спонукають до перегляду й уточнення стратегічної мети національного виховання, про що зазначають автори книги
«Етнонаціональний розвиток України». Вони, на наш погляд, слушно наголошують, що мета національного виховання полягає у формуванні у свідомості народу
національної, культурної, мовної консолідації, а також своєї етнічної унікальності
[5, 670].
Організація національного навчання й виховання молоді ґрунтується на
українознавстві, яке Б. Ступарик уважає методологією опанування соціальним
досвідом крізь призму української ментальності, етнопсихології та етноісторії
[13, 94]. Однак не можна обмежуватися тільки національним простором, нехтувати світовою культурою, досвідом інших країн. Ми переконані, що реформування
української освітньої системи неможливе без врахування принципів відкритості та
інтеграції у світові освітні структури. Результатом практичної реалізації таких настанов має стати динамізація творчої співпраці з міжнародними, регіональними й
національними освітніми фондами для запозичення кращого зарубіжного досвіду,
новітніх навчальних технологій, зближення рівнів освітньої підготовки в різних
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країнах, а також для залучення зарубіжних інвесторів до освітньої сфери в нашій
державі. У зв’язку з прийняттям України до складу Ради Європи перспективи
тенденції щодо інтернаціоналізації освіти зростають.
У зв’язку з кореляцією освіти з глобальними проблемами людства та цінностями
сучасної культури науковці визнали доцільність розуміння й необхідність
дослідження освітніх проблем під кутом зору філософії та педагогіки, на перетині
яких виникли нові розділи наукового знання – філософія освіти й культурологія
освіти, або педагогічна культурологія. Останній напрям інтегрує на спільних засадах педагогічної та культурної антропології цілий комплекс культурних проблем
освіти, до яких належить визначення культурного змісту (функції, цілі, завдання,
спрямованість, цінності, культуроємкість, предметний зміст) і форми (культурна
відповідність і якість методів, прийомів і засобів) освіти загалом, побудова культурних моделей освітніх систем, з’ясування сутності педагогічної культури, аналіз
механізмів введення індивіда в культуру й субкультуру, вивчення специфіки культурного (субкультурного) розвитку дитячих і підліткових груп, дослідження особливостей становлення особистісної культури дитини, опис механізмів становлення й прояву культурного середовища в конкретних освітніх системах та у сфері
освіти загалом, виявлення своєрідності культури управління в освіті тощо. У межах
традиційної освітньої парадигми ці проблеми не можуть бути вирішені.
У наукових джерелах термін парадигма (від. давньогр. παράδειγμα – приклад,
зразок) має багато тлумачень, що залежить від галузі знань та аспекту вивчення поняття. Філософське розуміння пропонує визначення парадигми як «системи фундаментальних методологічних принципів, що передбачають глобальні змістовні й
технологічні перетворення» [9, 4],«основоположної теорії разом зі способами її використання» [11, 310], «моделі, зразка для розв’язання певних завдань» [12, 20] тощо.
Уперше ідею парадигми запропонував у 70-х рр. XX ст. Т. Кун, застосувавши її
для характеристики нормального та екстраординарного етапів розвитку науки. Він
довів, що на стадії стабільного наукового розвитку вчені працюють у рамках певної
парадигми, використовуючи її до абсолютно всіх, навіть нових, дослідницьких
фактів. Неможливість застосування парадигми для пояснення нових фактів призводить до кризи в науці, що завершується зміною парадигм [11, 310].
У сфері педагогіки парадигмальні освітні ідеї привернули увагу таких вітчизняних
і зарубіжних учених, як В. Андрущенко, Є. Бондаревська, І. Зязюн, Г. Коджаспірова,
В. Кремень, О. Пєхота, Г. Рузавін, І. Соколова та ін., які висвітлюють сутність і
ключові ідеї різних освітніх парадигм, визначають методологічні підходи та принципи їх реалізації.
Ретроспективний погляд на історію педагогічної думки дає підстави говорити про
давній і безперервний розвиток педагогічної науки в межах панівної сцієнтистської
парадигми, принаймні від епохи Просвітництва й майже до кінця XX ст. Ця парадигма детермінувала утвердження педагогіки знань, зорієнтованої на технічні
аспекти навчання й виховання особистості та їх оцінювання. Дослідники одностайно називають найсуттєвішу ознаку цього напряму – знеособлений, репресивний
характер, адже не було враховано потреб і можливостей індивіда, ігнорувалися загальнокультурний та етнокультурний контексти освітньо-виховного процесу.
Гуманізація освіти стимулювала перехід від сцієнтистської педагогічної
парадигми індустріального суспільства до культурологічної парадигми сучасного «суспільства знань». Орієнтація нової педагогічної моделі на принцип культуровідповідності у ставленні та вирішенні освітніх проблем зумовила виникнення концептуальних ідей щодо збагачення педагогічного процесу
культурно-історичним та етнокультурним змістом із перспективою виховати носія
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і творця національної культури, готового до комунікації в умовах полікультурного
суспільства.
Як бачимо, культурологічна парадигма віддає перевагу культуротворчим і людинотворчим аспектам гуманістичної педагогіки й спрямовує педагогічну діяльність
не тільки на засвоєння індивідом знань, умінь і навичок, але й на розвиток у нього
культури мислення, почуттів і поведінки.
Висновки. Отже, у площині нашого дослідження культурологічну парадигму розглядаємо як множину теоретичних положень, ідей та переконань щодо
розуміння освіти як феномену культури, а її мети – як долучення особистості до
світу культури й забезпечення діалогу в системах «людина в культурі» й «культура
в людині».
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УНІВЕРСАЛІЗМ І ПАРТИКУАЛІЗМ
У ПОРІВНЯЛЬНІЙ ОСВІТІ
Журавська Н.С., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
методики навчання та управління навчальними закладами,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Дві великі парадигми, які структурують поле сьогодні, – універсалізм і
партикуалізм – зі свого боку були в конфлікті з дев’ятнадцятого століття. Ці терміни
тут не використовуються в їх філософському сенсі, а описують положення, прийняті
для порівняння. Універсалізм полягає в тому, щоб розглядати освіту як трансцендентне явище; «партикуляр» відповідає підходам, які наполягають на соціальних і
культурних особливостях [3]. Трансцендентність (від лат. Transcendens – переступає,
що перевершує, що виходить за межі) – філософський термін, що характеризує те,
що принципово недоступне досвідченому пізнанню або не грунтується на досвіді.
У широкому сенсі трансцендентне розуміється як «потойбічне» на відміну від
іманентного як «посюстороннє»[1].
Мета статті: проаналізувати розвиток поняття «порівняльна освіта».
Проблемі періодизації розвитку порівняльної педагогіки як галузі наукових
знань присвячено цілу низку досліджень зарубіжних науковців. Найбільш відомими
та цікавими, з нашої точки зору, є розвідки Дж.З.Ф. Бірідея, В. Брікмана, М. Равод,
С. Робінсона, Дж. Шривера, Б. Холмза, Д. Вілсона, Б. Вульфсона, З. Малькової та інших.
Питання, які нині домінують у галузі порівняльної освіти, беруть свій початок у
ХІХ столітті, коли зростання національної держави нав’язує національну структуру
як еталонне вимірювання. Поточні дебати навколо міжнародних класифікацій можна
розглядати як розширення цих позицій. Порівняння – це спонтанний підхід людини,
який, надаючи сенс новій ситуації, пов’язує його з чимось відомим. Це порівняння як
інтуїтивна розумова операція відрізняється від порівняння як методу дослідження в
соціальних науках. У галузі освіти, хоча термін «порівняльна освіта» з’явився в 1817
році, тільки в XX столітті почався розвиток терміна «порівняльна освіта».
Тому корисно простежити його походження, щоб краще зрозуміти поточні освітні
проблеми. Народження систем державного утворення в дев’ятнадцятому столітті
призвело до усвідомлення різноманіття конкретних досягнень і з політичних причин. Універсалістська логіка не зникає, вона знаходиться на піку на Міжнародних
виставках, де країни спостерігають один за одним, щоб порівняти, класифікувати
і наслідувати. Секції викладання та учіння було створено вже на виставці Cristal
Palace у Лондоні в 1851 році [3]. Закон Гізо від 1833 року, який відкриває державну школу в кожній комуні, впроваджують безпосередньо під час спостереження за
іноземцями: Віктор Кузін, майбутній міністр громадської інформації Франції за
Тьєрі, схвалює пропозиції Гізо. За загальним визнанням, саме різниця робить запозичення можливим, але в контексті його розробки. Зокрема, освіту відділяють
від будь-якої ідеологічної основи. Незважаючи на зміцнення національної держави, освіта – це спільний проект, в якому будь-які національні особливості не применшують запозичень, сприймаються як тимчасові перешкоди, просте тимчасове
відставання: основні закони еволюції людини, які складають філософську основу
остаточного режиму, обов’язково підходять для всіх народів і всіх рас [3].
Гетерогенність освітніх досягнень з однієї країни в іншу стала самою метою
дослідження в другій половині дев’ятнадцятого століття. Прагнення до універсалізму
перетворюється в прагнення виявити і зрозуміти іншого в його сингулярності і її
відмінності. Великі офіційні звіти публікуються у Франції і Англії для огляду стану освіти в іншій країні. Сингулярність від лат. Singularis – єдиний, особливий:
сингулярність у філософії (від лат. Singularis – єдиний) – одиничні сутності, події,
явища. Партикуляризм може бути використаний для легітимізації національних
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освітніх традицій в особі «режимів» з інших регіонів. Кожен народ має свої якості:
вроджені чи набуті [1].
Оскільки школа нині розглядається як дзеркало суспільства, порівняння може
служити легітимацією соціальної і політичної системи. Порівняння утворень може
бути як соціально-політична модель для наслідування. Це проект Е. Демолінса, учня
Ф. Ле Плей. За його словами, англійська освіта здатна «створювати людей», водночас Франція виробляє «державних службовців або чистих учених». Дескриптивні
методи прийняття рішень – це оціночно-описові методи дослідження, спрямовані
на емпіричне дослідження і опису поведінки окремих осіб, і груп людей у процесі
прийняття рішень. Вони носять яскраво виражений пояснювальний, а не розпорядчий характер.
Виникаючі соціальні науки в ХХ ст. консолідують внесок минулого століття. Теоретичним поворотним моментом є аналіз освіти як соціального факту, розрив з
багатьма філософами (зокрема Кантом або Джоном Стюартом Міллом), які розглядали його як процес виключно індивідуального характеру. Дюркгейм відокремлює
індивідуальну істоту від соціального буття, що характеризується «системою ідей,
почуттів, звичок, які виражаються в нас, не нашою особистістю, а групою або
різними групами, частиною яких ми є». Важливий внесок Дюркгейма складається
і в розробці порівняння як інструменту переваги гуманітарних наук: «Порівняльна
соціологія не є окремою галуззю соціології; це сама соціологія, оскільки вона
перестає бути чисто описовою і прагне пояснити факти».
Теорія Дюркгейма особливо сумісна з лінією партикуляра з акцентом на культурну специфіку. У середині двадцятого століття в англо-саксонських країнах почалася польова порівняльна освіта з акцентом на «культуристичні» підходи. Концепція
«національного характеру» знаходиться в центрі цієї течії думки. У Франції цей
підхід навряд чи наслідують, радше навпаки, викликає лють і критичні зауваження. З
іншого боку, пошук науковості призводить до позитивістських підходів, які пов’язані
з універсалістською парадигмою в тому, що вони шукають закономірностей, навіть
законів, що регулюють відносини між школою і суспільством. Порівняння має
для них дозволити прибрати суб’єктивність спостерігача, витягти з локальних і
національних особливостей для звільнення інваріанта, універсальними методами, заснованими на точних науках. Останнім часом вплив з боку освітньої галузі
призвело з 1980-х років до зростання економічних досліджень школи з точки зору
прибутковості та ефективності [3].
Класична діяльність міжнародних організацій, таких як ЮНЕСКО або ОЕСР,
полягає в розробці індикаторів і визначень, щоб закласти основи справді порівнянної
універсальної мови. До цього за останні 25 років було додано діяльність з оцінювання
ефективності освітніх систем, зокрема за допомогою міжнародних випробувань, що
ведуть до класифікації націй за їх освітнім результатами. Дослідження Міжнародної
асоціації оцінювання досягнень у галузі освіти (МЕА) в 1960-х роках і нині проводять
у рамках обстежень PISA (Міжнародна оцінка студентів). Ознаки, які з’являються, в
галузі освіти тісно пов’язані з урядами. Найбільш часто поняття «інтродукований»
застосовують як синонім до слова «чужорідний».
Кілька дослідників повстають проти цієї «тиранії» міжнародних класифікацій.
Вони засуджують позитивістську ілюзію: вважається, що математичний інструмент
сам по собі є гарантом істини і, що статистичні дані обов’язково об’єктивні. Навпаки,
вказується на нейтралітет статистичної мови і це робить її потужним ідеологічним
важелем. Ця критика надала новий імпульс особливим підходам. Робота, яка часто має етнографічний аспект, підкреслює сталість різних освітніх культур, що
відображають окремі історії, як результат різні місії приписують школі, передають
способи мислення, буття і почуття життя, настільки ж сильні, що їх сприймають як
належне. Учені зосереджені на висвітленні впливу шкільних практик і результату.
На відміну від культурологів півстоліття назад, вони не вивчають «культуру» окремо
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як змінну з існуванням у собі. З цієї нової форми партикулярного порівняння було
зроблено роботи, в яких детально проаналізовано наслідки національної освітньої
культури для навчання і доповіді учнів школи (Р. Олександр, П. Бродфут і М. Осборн та інші).
З битви двомовних тестів, запропонованих англійською та французькою школами, П. Бродфутом і М. Осборн, можуть порівнюватися не тільки результати, але
також кроки, зроблені студентами [3]. З аналізу: французькі студенти застосовують алгоритми, тоді як англійці, у яких менше контролю, використовують більш
індивідуальні стратегії, такі як повторне додавання тощо. Загалом, англійський
учень із більшою готовністю бере на себе ризики і розробляє індивідуальні стратегії
вирішення проблем. Французу вдається краще використовувати звичні методи;
його навички гостріші, але також більш вузькі. Відтак «техніки» виступають проти «дослідників», що відображають своїми роботами домінуючі педагогічні методи в своїй країні. Це дослідження проливає світло на результати міжнародних
класифікацій, вказуючи, з одного боку, на те, що когнітивні цілі в різних країнах
відрізняються. З іншого боку, вони показують різні культури навчання, роблячи невизначеність, ризик і невдачу більш-менш прийнятними. Крім того, ця
порівняльна робота показує, наскільки тісно вміст викладання пов’язаний з його
формою; як освітні методи, далекі від нейтральності з точки зору цінностей, передають у собі концепції викладання, учіння і навіть суспільства.
Бельгійський учений Ханк Ван Даел слушно наголошував, що порівняльна
педагогіка вивчає:
а) педагогічні явища і факти;
б) у взаємозв’язку з соціальним, політичним, економічним і культурним контекстом;
в) у їх порівнянні за принципами подібності і відмінності в двох чи більше
регіонах, континентах або ж у світовому вимірі;
г) з метою усвідомлення особливостей власної освітньої системи та встановлення
універсальних законів.
д) з метою вдосконалити освітню систему та передбачити небажані побічні
наслідки педагогічних новацій» [2].
Глобалізація супроводжується збільшенням потреб у підготовці кадрів і побоюваннями з приводу міжнародної конкуренції. Водночас інформаційний «ринок» розростається з пропозицією індикаторів, статистики та міжнародних
класифікацій, які стали домінуючою формою нового універсалізму. Порівняння
в освіті в поєднанні з ідеєю міжнародної конкуренції (принаймні, у вищій освіті)
визначають політику в галузі освіти. Але формування завтрашньої школи також
означає прийняття соціальних рішень.
Сформульовано В. Корсаком, на основі підходу, розробленого Інститутом
інформаційних технологій в освіті ЮНЕСКО, проблему, що зміст освіти не
відповідає сучасним вимогам матеріального та духовного розвитку суспільства.
Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми фахівці пропонують наблизити
зміст освіти до реальних потреб світу праці. Це, зазначає P. Adey, інформаційнотехнологічний підхід до вирішення проблеми [4].
На гуманізації освітнього процесу як шляху підвищення його ефективності
наголошує Ю. Мальований, завданням освіти є становлення і вдосконалення
цілісної особистості, котра відкрита для сприйняття нового досвіду та прагне до
максимальної самореалізації своїх можливостей. Наводить теоретичні «опори»
універсальної методики когнітивної акселерації вдосконалення цілісної особистості
P. Adey, а саме: формулювання пізнавальної проблеми та її вирішення. Про експертні
«круглі» столи наголошує М. Кларин. Отже, провідними шляхами підвищення
ефективності діяльності системи освіти відповідно до визначених цілей є запровадження гуманістично орієнтованих методів інноваційного та розвивального навчання на основі використання перспективних інформаційних технологій тощо [4].
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Спроби уніфікувати порівняльну освіту ще не досягли успіху. Вони породжують
багато епістемологічних роздумів. Але крім розколів, формується діалог. Органи,
що відповідають за міжнародні класифікації, змогли охопити деякі критичні зауваження, зроблені проти значущості і легітимності їх результатів. Їх звинуватили в тому, що вони пропонували тести, які відображали культурно різні концепції
освіти, потенційно несумісні зі шкільним досвідом учнів, після чого часто вводився якісний вимір. З іншого боку, роботи індивідуалістів інтегрують вимірювання,
відмінні від національних рамок, які довго домінували, щоб також дослідити
внутрішньо національні відмінності (географічні, соціальні та інше).
Висновки. Беручи до уваги національний аспект, на дескриптивному і
аналітичному рівні, що є вражаючим явищем XIX століття в галузі порівняння, школа поступово стає частиною більш широкого соціального набору; вчені шукають
ключі до специфіки суспільства; освіта стає національним питанням. Оскільки у
соціолога немає можливості проводити лабораторні експерименти, щоб ізолювати
змінні і проаналізувати їх ефекти, вони можуть шукати тільки відмінності в існуючих
соціальних конфігураціях для їх порівняння.
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Медіатека електронних засобів навчання – електронний освітній ресурс,
де у вільному доступі розміщено електронні посібники та підручники,
відеолекції, навчальні відеофільми, підручники PDF, розроблені та
створені у Науково-методичному центрі «Агроосвіта».
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«ЛЮДИНА МАЄ ПОСТІЙНО ТВОРИТИ»
26 серпня 2017 р. на 68-у році пішов
із життя заслужений працівник освіти
України, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри фізикоматематичних та загальнотехнічних
дисциплін Подільського державного
аграрно-технічного університету,
член редакційної колегії журналу
«АгроТерра»
БЕНДЕРА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

Народився Бендера І.М. 26 січня 1950 р. в с. Рахнівка Дунаєвецького району Хмельницької області. У 1966 р. зарахований студентом 1 курсу факультету механізації сільського господарства Кам’янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту. Трудову діяльність розпочав у
Корецькому професійно-технічному училищі Рівненської області викладачем технічних дисциплін. З 1972 р. почав працювати асистентом кафедри
сільськогосподарських та меліоративних машин в рідній альма-матер. 1983 р.
зарахований аспірантом Білоруського інституту механізації сільського господарства, а у 1986 р. захистив кандидатську дисертацію.
З 1988 по 2003 р.р. Іван Миколайович Бендера обраний деканом факультету механізації сільського господарства Кам’янець-Подільського державного
сільськогосподарського інституту. У 1990 році його обирають членом Навчально-методичного об’єднання інженерних спеціальностей Мінсільгоспосвіти СРСР,
а з 1993 р. – членом Навчально-методичної комісії інженерних спеціальностей
агроосвіти Міністерства аграрної політики України. З 2003 року працював на
посаді директора Інституту механізації і електрифікації сільського господарства
Подільської державної аграрно-технічної академії.
У 2009 році захистив докторську дисертацію з теорії і методики професійної
освіти. Він автор і активний впроваджувач нових технологій навчального процесу,
побудованих на ідеях наскрізності вивчення програмного матеріалу, ступеневої
форми організації підготовки фахівців вищої кваліфікації та кредитно-модульної
системи.
Під його керівництвом виконали і успішно захистили кандидатські дисертації
5 аспірантів і здобувачів.
Професор І. М. Бендера – засновник щорічної Міжнародної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної
освіти» і Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Перші
наукові кроки». Ним опубліковано понад 400 науково-методичних праць, 15
монографій та навчальних посібників з питань сільськогосподарського виробництва та організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, отримано півсотні авторських свідоцтв та патентів. Нагороджений нагрудним знаком
«Відмінник освіти України» (1999 р.), почесними відзнаками «Відмінник аграрної
освіти та науки IІІ ступеня» (2003 р.), «Знак Пошани» (2005 р.), «Відмінник аграрної
освіти та науки IІ ступеня» (2006 р.), «Відмінник аграрної освіти та науки I ступеня» (2007 р.) та ін.
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У 2007 р. Президентом України присвоєно почесне звання «Заслужений
працівник освіти України».
«Людина має постійно творити» – було життєвим гаслом Івана Миколайовича
Бендери. Він був у постійному пошуці. Створював сучасні комплекси науково-методичного забезпечення освітнього процесу, разом із колегами розробляв нормативні
документи, щільно працював із Науково-методичним центром «Агроосвіта» із питань підготовки фахівців для агропромислового виробництва. Завжди привітний,
усміхнений, був другом для колег, порадником для вихованців. Освіта України втратила Педагога, Науковця, Людину великої душі.
Світла пам’ять про Івана Миколайовича Бендеру назавжди збережеться в серцях тих, хто його знав…
Колектив Науково-методичного центру «Агроосвіта»,
редакційна колегія журналу «АгроТерра»

ЯК ІДЕШ, «ІМПЛЕМЕНТАЦІЄ»?!
Бендера І.М., доктор педагогічних наук,
професор, заслужений працівник освіти України
Довго чекали освітяни нового Закону «Про вищу освіту». Різні підходи, різні
варіанти, доволі часто політично заангажовані, без педагогічних новацій, але все
таки ж дійство відбулося і на сьогодні освітяни щасливі, що пошуковий марафон
завершений і нарешті ми можемо жити у правовому полі закону, втішатися тим,
що найбільш недосконалий «алгоритм» краще будь-якої найдосконалішої анархії.
Так сталося, що ми живемо ще в період так званого, а може спеціально запущеного в обхід, режиму імплементації. Якщо термін, а відповідно й період імплементації
вигаданий для виявлення невдалих моментів закону, можливого внесення змін з метою поліпшення, то нехай...
На сьогодні уже викристалізувалася низка положень закону, які негативно впливають на організацію навчального процесу у вишах. Хотілось б зупинитися на них з
метою «імплементаційного» аналізу та виявлення можливих наслідків.
Пунктом 4 статті 5 «Рівні та ступені вищої освіти» задекларований механізм
визначення терміну навчання, де право вирішення отримання освітнього ступеня
«бакалавр» для осіб, які мають освітній ступень «молодший бакалавр» (до 2018 р.
«молодший спеціаліст»), надається навчальному закладу. Але скільки закладів –
стільки й підходів. Традиційно, ще до впровадження закону, термін навчання становив 1,5–2 роки і був обґрунтований чистою математичною різницею між навчальним навантаженням бакалавра та молодшого спеціаліста і рекомендованим річним
нормативом – 60 кредитів. Однак деякі вищі навчальні заклади для набору 2015 р.
обрали 3-річний термін. Наслідки – збільшення прямих фінансових затрат на 30%
на підготовку фахівців-бакалаврів, перерозподіл потоків вступників. Особливо це
відчули університетські комплекси (центри), до складу яких входять навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації. Вони є потенційним середовищем, де формується
контингент вступників на вищі освітні рівні університетів. До введення в дію закону на кожну спеціальність, де навчають молодших спеціалістів на ступені вищої
освіти «бакалавр», навчально-методичні комісії розробили рекомендації і 2-річні
навчальні плани із нормативною та варіативною частинами. Це дозволяло, з одного
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боку, уніфікувати за термінами режим підготовки бакалаврів для всієї країни, а з
іншого, врахувати регіональне розміщення вишу і регіональні особливості роботи
майбутніх фахівців.
Стаття 6 регламентує порядок атестації здобувачів вищої освіти. Однак форму
атестації встановлено лише для осіб, які здобувають ступінь вищої освіти – магістр,
форма атестації – кваліфікаційний іспит.
Якщо розуміти термін «іспит» як переклад з російської мови – «испытание»,
українською мовою «випробування» і залежно від характеру спеціальності вибір – для
гуманітарного напряму – екзамен, а для технічних – захист кваліфікаційної роботи, то регламентна трактовка закону не шкодить державній діагностиці. Тому статтю 5 необхідно конкретизувати, наприклад, реченням «форма державного іспиту
визначається вимогами стандарту спеціальності за всіма ступенями», а не лише для
магістратури.
Хотілося би акцентувати увагу на ефективності діагностичних заходів на державному рівні у вигляді тестів чи кваліфікаційних робіт. Вважаємо, що тестування
може визначати лише рівень знань і зовсім не діагностує практичної підготовки –
уміння, навички.
Можливо допустити варіанти екзамену (класичний, тестовий) для спеціальності
гуманітарного напряму, то для технологічних спеціальностей визначення рівня
практичної підготовки фахової компетенції можливе лише через проектування
технологій, технологічних ліній, операцій, програм, бізнес-планів тощо.
Кваліфікаційна робота (проект), на сьогодні – єдина форма реалізації отриманих знань і окремо взятих практичних умінь через комплексне максимально реальне проектування проблем галузі.
Відсутність у законі регламенту щодо виду державної атестації для ступенів
вищої освіти «молодший бакалавр», «бакалавр», рекомендації введення державного
іспиту для магістрів, бажання зекономити навчальне навантаження за рахунок скасування дипломного проектування призвело до масового переходу ВНЗ на державні
атестації у вигляді іспитів і головне – в найнеефективнішій їх формі – тестовій.
Прогнозуючи проблеми, які матимуть випускники під час працевлаштування,
дозволяючи невиконання вишами вимог стандартів підготовки (а це основа вимога
акредитації), можливо стверджувати, стаття 7, п.6 відкриває пряму дорогу до обману абітурієнтів щодо перспектив навчання у навчальних закладах, які вони обрали.
Стаття 6 регламентує порядок атестації здобувачів вищої освіти. Однак форма
атестації встановлена лише для осіб, які здобувають освітній ступень магістра, форма атестації – кваліфікаційний іспит.
Подібне враження викликає п.9. статті 7 щодо права ВНЗ видавати подвійний
диплом за формою, встановленою Вченою радою. Необхідно чітко дотримуватися єдиного правила, суть якого визначається вимогами того суспільного середовища, де використовуватимуться документи – свідоцтво про народження, документ
про освіту, документ, що засвідчує особу, тощо. Якщо ми намагаємося увійти в
європейську спільноту, то насамперед усі документи, тим паче про освіту, мають
бути єдиного зразка, видаватися на підставі єдиних вимог, автокефалія у цьому випадку не допустима.
Якщо навчальний заклад хоче виділити свою особливість у підготовці фахівця –
для цього є додаток до диплома, в якому наводиться специфічна інформація як
варіативна над основною складовою змісту освітньо-професійної програми.
Стаття 43 регламентує механізми виборів керівників підрозділів університету,
а саме керівників факультетів (науково-дослідних інститутів). Розділ 1 статті
визначає колективний виборчий орган – Вчену раду ВНЗ. Враховуючи, що у нас
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намітилася тенденція створення великих (укрупнення існуючих) університетських
комплексів, в яких можуть бути декілька десятків факультетів (інститутів) (наприклад, у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут» близько 30 підрозділів), їх керівників обиратимуть члени Ради університету,
які про претендентів на посаду знають зі слів осіб, які представляють документи.
Ще гірша ситуація на виборах за конкурсом на посаду чи на присвоєння вченого звання доцента, професора. Вибори проходять наосліп, лише за наведеною
експрес-інформацією особою, якій довірено оприлюднювати подані документи
на Вченій раді, на кшталт: кількість наукових праць, кількість виданих методичних
матеріалів та ін., здебільшогочлени Великої ради зустрічають претендента уперше.
Тому вважаю, що ефективним і реально правдивим є механізм обрання Вченими
радами підрозділів, де працюватиме чи працює фігурант виборчого дійства, і де
його знають за його результатами за місцем роботи. Винятком може бути обрання науково-педагогічних працівників кафедр міжфакультетного спрямування, і які
підпорядковуються напряму центральним органам вишу.
Досить проблемним і знаковим є п. 2 статті 56, який регламентує максимальне
навчальне навантаження на рік – 600 годин на одну ставку науково-педагогічного
працівника. Для того щоб не збільшувати кількість науково-педагогічних
працівників вишу, навчальні частини, деканати з метою входження у норматив 600
годин на рік розпочали штучно зменшувати різні види навантаження, в нормативах яких є приставка «до», для прикладу: в існуючих нормативах навантаження на
дипломний проект бакалавра – 5–10 од. за нормативу 35 год, магістра 10–15 год за
нормативу 45. Деякі ВНЗ взагалі вибрали кардинальний шлях і відмінили усі види
навантаження окрім аудиторного – індивідуальні роботи, розрахункові, графічні,
курсові роботи (проекти), дипломні роботи (проекти), практики, тобто те, що в
принципі формує практичну складову навчання та фахові уміння випускника.
Деякі виші скористалися компромісним шляхом – перевели індивідуальну роботу у розділ методичної або наукової. Але у такому випадку виникає питання
оцінювання і виставлення оцінок у залікові книжки, врахування їх під час допуску
до сесій (виконання програмного матеріалу), призначення стипендій, переведення
з курсу на курс. Тим паче стипендія призначається за результатами семестрового
контролю (п.7. стаття 62 Стипендіальне забезпечення).
У законі не передбачено регулювання (планування, проведення, облік,
оцінювання) наукової роботи студентів, а стипендія призначається лише за результатами навчальної діяльності. Як наслідок, варіант переведення самостійної
індивідуальної роботи у наукову студентську «не працює».
Масовим заходом щодо входження навантаження в норматив «600» слід вважати
на сьогодні перерозподіл структури навантаження на користь самостійної роботи.
Практично на всіх курсах у кращому варіанті на аудиторну складову закладено 1/3 і
на самостійне вивчення 2/3 від загального навантаження на дисципліну. Практично
для студентів денної форми навчання застосували методику планування навчального процесу заочної форми. Напрошується аналіз навчання за роками: кредит –
54 год, потім 36, далі 30 і на сьогодні норматив заочної форми.
Беру на себе відповідальність і констатую, що і якість навчання погіршилася
більш ніж на 50%, точніше ми її погіршили майже у 2–2,5 рази.
Пункт 7 статті 62 «Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах»
вказує на механізм призначення стипендії лише за результатами семестрового
контролю. Враховуючи, що семестровий контроль – це результати навчальної роботи студентів, за межами стипендіального обліку залишилися: студентська наукова діяльність, значна частина самостійної роботи (яка переведена з навчальної
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у наукову чи ще в якусь – щоб забезпечити норму 600 год), а також результати
діяльності студентів у спеціальних напрямах, наприклад, вивчення іноземних
мов, комп’ютерних технологій, отримання додаткових спеціальностей, участь в
інноваційних проектах, участь у громадському житті вищу тощо.
У статті 28 досить чітко наведено характеристику вищих навчальних закладів,
які діють в Україні. Для університетів, академій та інститутів передбачено входження в їхню інфраструктуру різних підрозділів, зокрема навчальних, які проводять
освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти – відповідно молодшого бакалавра (до 2018 р. молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра.
Стаття 5 «Рівні та ступені вищої освіти» п. 4. передбачає складання освітньопрофесійної програми бакалавра для осіб, які мають ступень молодшого бакалавра. Зміст програми, термін навчання визначають вищі навчальні заклади через
складання інтегрованих навчальних планів.
На жаль, у Законі України «Про вищу освіту» механізми, педагогічні технології,
які використовують під час організації навчального процесу за скороченим
терміном, відсутні. У навчальних закладах переважно використовують два варіанта.
Перший – проводиться набір на окремий потік зі скороченим терміном навчання, при цьому враховується обсяг ліцензії та план державного набору на поточний рік (спільно із набором після школи). Другий варіант – набір через доповнення
старших курсів у межах незаповнених ліцензій та вакансій на державні місця, які
утворилися як результат сесійних «відсівів» студентів та невиконання ліцензійних
обсягів. Перший варіант передбачає організацію навчального процесу за окремо
взятими інтегрованими навчальними планами і є педагогічно більш вдалим. Однак
додаткові групи зі скороченим терміном навчання – це додаткове паралельне основному набору (після школи) навантаження. Тому навчальні заклади масово (в угоду нормативу 600 год) вибрали другий варіант за усіх його недоліків і педагогічної
недолугості. Включення в основні потоки старших курсів набраних у поточному
році абітурієнтів – випускників навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації створює
перший рік адаптаційним з проблемами: у розкладі, у дотриманні ліцензійних вимог щодо обсягів стипендіального забезпечення, в об’єднання потоків для вивчення перехідних і нових дисциплін. Особливо проявляються дидактичні проблеми
з викладанням перехідних дисциплін через просте включення в групи основного
потоку студентів. Ми стикаємося з ситуацією, коли в одній аудиторії перебувають
студенти основного потоку, для яких матеріал новий, а для студентів, які поповнили курс, матеріал в межах 30% за обсягом уже відомий з технікуму (коледжу), але
такий, що охоплює всю дисципліну. Як наслідок – ламаються найелементарніші
педагогічні підходи, наступність і неперервність, логічність у викладанні матеріалу.
Виходячи з доцільності навчання бакалаврів за скороченим терміном, вирішити
проблему можливо у межах університету, академії до складу яких входять ВНЗ І–ІІ
рівнів акредитації (в майбутньому коледжі), через навчання за інтегрованими навчальними планами і інтегрованими робочими програмами перехідних дисциплін,
до того ж інтеграція має бути двосторонньою. Особливо це стосується робочих програм. В продовження ідеї доцільності інтеграції підготовки молодших бакалаврів,
бакалаврів і магістрів в межах університетів, академій вимальовується технологія
переведення студентів нижчих ступенів на вищі через результати випускних атестацій
та співбесіди, а для випускників інших навчальних закладів – через традиційні форми.
Закон «Про вищу освіту» – документ досить об’ємний. Але все одно значну частину основних правил менеджменту вищої освіти в коледжах як в різновиді вищих
навчальних закладів у законі не прописано, правильніше сказати, їх немає. З метою імплементації будь-якого доленосного документу, а нашого закону тим паче,
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необхідні «документи імплементації».
За дії минулого закону це було «Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах». Скасування Міністерством «Положення» і невведення нічого на заміну призвело до елементарного беззаконня керівників усіх
рівнів вишів у щодо організації, планування, обліку, відповідності нормативам
тощо. Відміна вищевказаного «Положення» у вишах асоціюється як скасування
правил дорожнього руху на дорогах. Кожен виш живе своїм приватним життям за
своїм статусом. Щодо відміни... Відмінено гриф Міністерства освіти і науки на навчальну літературу. Можливо, для окремих «реформаторів» це добре, але загальне
навчально-методичне забезпечення загалом отримало потік неякісної проблемної
методичної продукції без дотримання вимог щодо змісту, оформлення, формату нарешті. І розпочали друкувати видання «високі», «широкі», «тоненькі»,
«квадратенькі», «кругленькі»..., розмістити такі видання різного формату за встановленими нормами у бібліотеці просто неможливо! Якість літератури опускається
до недопустимого рівня. Статус рекомендації щодо використання літератури у межах країни загалом в окремих ВНЗ, факультетів, спеціальностей не діє, як наслідок
реалізація літератури за межами ВНЗ нереальна. А це зменшує тиражі видавництва, відповідно різко збільшує вартість літератури.
Стаття 5 закону передбачає підготовку доктора філософії як освітнього так
і першого наукового ступеня через успішне виконання здобувачем відповідної
освітньо-професійної програми аспірантури та публічного захисту дисертації у
спеціалізованій вченій раді. Враховуючи, що набір на перші курси аспірантури
проведений в період дії нового закону, навчальний процес має продовжуватися у
вигляді занять з дисциплін навчального плану і самостійної роботи з виконання наукових дисертаційних досліджень. Але у зв’язку з тим, що освітньо-кваліфікаційні
характеристики освітньо-професійної програми як елемента стандарту відсутні,
робочі навчальні плани не розроблено, заняття практично не проводять і навчання в
аспірантурі проходить за старими схемами. Перехід на нову технологію підготовки
наукових кадрів до введення стандартів освіти можливий лише через проведення
загального ліцензування аспірантської (і докторської) підготовки у всіх ВНЗ на рівні
робочих документів (стандартизованих). Під час підготовки ліцензійних документів,
а саме навчального плану, врахувати те, що випускник аспірантури після закінчення
може бути направлений на науково-педагогічну роботу у систему ВНЗ або у наукову галузь. Відповідно навчальний план аспіранта повинен мати основну (спільну
для всіх напрямів) частину та варіативні – науково-педагогічну і наукову. Як виняток щодо бінарності варіативної складової може бути навчальний план аспіранта,
в якого базова освіта технолого-педагогічна (інженер-педагог, агроном-педагог) або
ж магістерська підготовка з організації навчального процесу у вищих навчальних
закладах (специфічні категорії).
У статті 6 задекларовано, що вищим ступенем, який можливо отримати у ВНЗ,
також є доктор наук. На жаль, у законі немає інформації хоча б концептуальної про
менеджмент підготовки цього ступеня.
До сьогодні діє «славнозвісне» положення ВАК від 7.03.2007 № 423 про вимогу
виконання докторської дисертації щодо заборони використання результатів наукових положень, які виносилися на захист кандидатських.
«Невинне» на перший погляд, «положення» спрямоване на запобігання плагіату у
наукових дослідженнях, призвело до розвалу наукових шкіл, розпорошення глобальних напрямів досліджень, виникнення багатовекторних, дріб’язкових, але головне
дисертабельних досліджень. Між дисертаційними кандидатськими і дисертаційними
докторськими утворилася «прірва» і, що прикро, державою створена.
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Докторант, який заступає на дисертаційний марафон, не має права розвивати, поглиблювати, розширювати, глобалізувати результати кандидатської,
а починає все з «нуля», з іншої теми (для чого ризикувати?). Наводжу приклад,
не називаючи прізвищ: аспіранти розробляли і вивчали гідроприводи окремих
сільськогосподарських машин для вирощування сільськогосподарської культури. Керівник аспірантів вирішував глобальну проблему – гідрофікації мобільної
сільськогосподарської техніки для галузі як державне замовлення. Як результат, держава отримала вирішення проблеми галузевого значення, а всі фігуранти
дійства захищали свою наукову потенцію статусом доктора наук і кандидатів наук. У
виграші всі: держава (замовник), керівник-докторант, співвиконавці – аспіранти. На
сьогодні після захисту кандидатських дисертацій науково-педагогічні працівники
ВНЗ за інерцією і для виконання вимог щодо отримання вченого звання доцента використовують результати попередніх досліджень ще не оприлюднених в науковій
періодиці, а оформляють їх у вигляді регламентних статей. Усе! Дисертація виконала свою місію. Подальша наукова діяльність – імітація, інформаційні науковоподібні
«шуми». І лише незначна частина науково-педагогічних працівників, «завдяки» положенню, з чистого аркуша береться за проведення докторських досліджень.
Кращий варіант – коли експериментальні розробки, стенди-макети, як результати наукових досліджень, розміщують на спеціальних місцях, площадках для
дисертації наукового прогресу. Давно настав час глобалізації наукових досліджень і
концентрації за спеціалізаціями в окремих вищих навчальних закладах.
Спеціалізація має визначатися, як правило, особливостями регіону, зони. Наприклад, для аграрних вишів це можуть бути районовані технології вирощування та виробництва продукції рослинництва і тваринництва, і відповідно до них –
спеціалізації.
На жаль, наукова ефективність розрізнених, дріб’язково-тематичних досліджень
у ВНЗ досить низька. Тисячі науковців ВНЗ із уміннями проводити наукові
дослідження, отримавши необхідний для професійного росту науковий ступінь через захист кандидатських дисертацій, вчене звання, через декілька додаткових наукових і педагогічних статей, практично зупиняються як науковці.
Для отримання результатів досліджень, необхідних для держави, потрібна чітка
централізація і їх планування. Не відкидаючи наявності ініціативних, фундаментальних досліджень, науковий пошук у ВНЗ має відбуватися під координацією
Академії наук або відповідного міністерства.
Лише у цьому випадку можливе забезпечення інтересів всіх: тема досліджень – для
держави, дисертабельність – для виконавців. Тільки за замовленого закоординованого дослідження доцільне його фінансування.
У МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СТВОРЕНО РОБОЧУ ГРУПУ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ»
Очолює робочу групу заступник Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич. До
її складу входять директори департаментів професійної освіти Микола Кучинський
та вищої освіти Олег Шаров, народний депутат України, голова Ради Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація працівників вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів
акредитації» Олександр Марченко, представники цієї асоціації, а також Асоціації
навчальних закладів приватної форми власності; керівники науково- та навчально-методичних центрів, університетів, коледжів та технікумів, представники роботодавців.
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ:
СИЛА І РАДІСТЬ НАВЧАННЯ

Іщенко Т.Д., кандидат педагогічних наук, професор, в.о. директора,
Жуковська С.А., кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії
інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу
Науково-методичний центр «Агроосвіта»
2017 рік – рік освіти дорослих у Європі, якому і був присвячений Форум
неформальної освіти дорослих «Освіта дорослих і розвиток громадянського
суспільства», що відбувся нещодавно у Києві.
На початку ХХІ століття було прийнято Лісабонську декларацію, якою визначено, що освіта – це ключовий ресурс розвитку. З тих пір освіта дорослих залишається
одним із актуальних питань у європейському порядку денному.
Головний меседж Гамбургської конференції, присвяченої цьому питанню, –
«Освіта дорослих як право, засіб, радість і загальна відповідальність». Один
із пунктів декларації наголошує, що «освіта дорослих – це один із ключів, що
відкривають двері у XXI століття. Освіта дорослих сприяє розвитку демократії,
рівноправності чоловіків і жінок; науковому, соціальному та економічному розвитку; формуванню особистості, роблячи при цьому життя більш насиченим. Ця галузь освіти передбачає зміну змісту, методів, підходів для особистісної орієнтації в
навчанні, спрямована на забезпечення можливості отримання освіти в дорослому
віці людям різної статі, культур, національностей, фізичних і розумових здібностей,
соціального статусу» [1].
Освіта дорослих надає можливості пройти перекваліфікацію і отримати
спеціальність, затребувану на ринку праці. При цьому знижується ризик соціальної
ізоляції, задовольняються особисті потреби кожної людини, особливо людини
зрілого, поважного віку.
Політика в галузі освіти дорослих розвивається завдяки ініціативі Європейського
парламенту у співпраці з неурядовими організаціями, серед яких провідну роль
відіграє Європейська асоціація освіти дорослих – EAEA (The European Association
for the Education of Adults). EAEA – неурядова організація, яка була створена у 1953
році. До її складу входять 130 організацій із 44 країн, у тому числі, і тих, які не є членами ЄС. ЕАЕА працює у сфері «Освіта впродовж життя», її девіз: «Сила та радість
навчання», оскільки вважається, що освіта має приносити радість.
Місія Асоціації – пропагування політики навчання протягом життя, соціальна
інтеграція, навчання дорослих, розширення доступу до формальної і неформальної
освіти дорослих.
Основні напрями діяльності ЕАЕА: розвиток на європейському континенті
політики навчання протягом життя, надання інформації і послуг для своїх членів,
розвиток проектів, публікацій, а також міжнародне співробітництво із закордонними організаціями [2].
Минуло 100 років із заснування першої школи для дорослих у Данії. Сьогодні
освітою дорослих у цій країні займаються народні школи, освітні асоціації, денні
вищі школи, додаткові освітні послуги надають університети. Із п`яти мільйонів
населення Данії один мільйон задіяний в освіті дорослих. Створено нормативну базу: закон про освіту дорослих, закон про неформальну освіту, закон про
інтеграцію мігрантів. Тому і освіта у цій країні має потужний вплив, бо надає
людям можливість бути мотивованими на покращення свого життя. Освіта дорослих впливає на охорону здоров`я, бо активний громадянин обов`язково приділяє
увагу своєму здоров`ю.
Після падіння диктатури і встановлення демократичного суспільства у Португалії
уряд розробив глобальну програму освіти дорослих і завдяки цьому держава зробила значний крок у розвитку економіки.
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Вчені стверджують, що ідея освіти дорослих людей і термін «андрагогіка» зародилися у ХІХ ст. у Німеччині. Німецька філософська і педагогічна думки стали
підгрунтям для виникнення андрагогіки. Саме Німеччина дуже вплинула на розвиток освіти дорослих в країнах Європи. Ця держава і сьогодні залишається одним із лідерів на ринку освітніх послуг для дорослих. Освіта дорослих в Німеччині
ділиться на два напрями: продовжена професійна освіта і загальна освіта дорослих. Основною функцією продовженої професійної освіти є професійна підготовка
та перепідготовка громадян і забезпечення ринку праці висококваліфікованими
фахівцями. Професійне навчання здійснюють центри освіти дорослих, які працюють на базах відомих промислових підприємств. Необхідні навички та базові знання
своєї майбутньої професії дорослі також можуть отримати в центрах при Торгових
Союзах, у промислових і сільськогосподарських освітніх центрах, технічних школах,
університетах. У цьому самому напрямі працюють Центри підтримки безробітних.
Загальна освіта дорослих виконує соціальне замовлення суспільства. Дорослим
надається можливість удосконалити знання, отримані у загальноосвітньому навчальному закладі, отримати нові знання, до яких прагне особистість, навчитися
вибудовувати свої взаємини з суспільством і адаптуватися до нових умов життя, а
також отримати політичні знання, щоб в подальшому активно брати участь у демократичних процесах.
Загальну освітню діяльність здійснюють: комерційні освітні організації, де
дорослі переважно зайняті вивченням іноземних мов; освітні центри при політичних
партіях; центри дистанційної освіти; різного типу курси і тематичні семінари; телебачення (освітні програми для дорослих); бібліотеки, як центри самоосвіти [3].
Навчання в дорослому віці у Швеції – звичайна справа. Громадяни прагнуть
розвиватися в професії або змінити сферу діяльності. Багато навчаються тому, що
пізнавати нове цікаво і весело. Навчання у дорослому віці сприймається як щось
позитивне – це називають освітою впродовж життя.
Для професійно-освітньої орієнтації дорослого населення за місцем проживання працюють консультативні служби, розташовані в Komvux – муніципальних
школах для дорослих. Тут вивчають ті самі предмети, що і в середній школідев’ятирічці. У муніципальній школі для дорослих можна отримати повну середню освіту, що відповідає шведській школі-гімназії. Вона називається гімназичною
освітою для дорослих.
Після закінчення школи-гімназії (тобто після отримання повної середньої освіти)
є можливість отримати постгімназичну освіту. Це професійно-технічна освіта для
дорослих, або вступ до інституту чи університету. Навчання в муніципальній школі
для дорослих проходить у більш швидкому темпі, ніж у звичайній середній школі.
Дорослі учні мають самі вирішувати, як планувати своє навчання. Можна вчитися вдень, або ввечері. Навчання в муніципальній школі для дорослих безкоштовне,
але за підручники та інші необхідні навчальні матеріали, потрібно платити. Учні
старші 20 років можуть подати заяву на отримання стипендії, що складається з
частини стипендії, яка не підлягає поверненню (studiebidrag) і освітнього кредиту
(studielån) в Шведський державний стипендіальний комітет (CSN).
Народне училище у Швеції – це теж школа для дорослих. Тут можна проходити навчання на рівні основної загальної освіти і повної середньої освіти. Пропонуються навчальні програми загального характеру – навчання на гімназійному рівні,
спеціальні курси, шведська мова для іммігрантів.
Професійна освіта – одна з форм освіти, що дозволяє отримати професію в
певній галузі. Післягімназична професійна освіта (YH-освіта) являє собою альтернативу традиційній, але більш спрямована на практичну складову [4].
У країнах Балтії (Латвія, Литва, Естонія) поняття «дорослий учень», зазвичай, не
пов’язане з віком. Згідно з чинним законодавством Естонії дорослим учнем вважають особу, для якої навчання не є основним видом діяльності, мається на увазі, що
він вчиться паралельно з виробничою діяльністю.
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На підставі відповідного закону освіту дорослих у цій країні поділяють на
рівневе і додаткове навчання. Рівневе навчання дозволяє отримати заочно або екстерном основну, загальну середню освіту чи професію. Додаткове навчання – це
цілеспрямована і організована навчальна діяльність, що здійснюється на підставі
навчальної програми поза рівневого навчання.
Населення Латвії становить 83% громадян цієї держави та 17% негромадян, тому
що умовою отримання громадянства є обов`язкове володіння державною мовою. На
вивчення мови дорослим населенням із державного бюджету щороку виділяється
14 міліонів євро та 70 міліонів євро на інші програми для освіти дорослих.
У 2016 році Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих» отримала
статус офіційного члена Європейської асоціації освіти дорослих.
Метою діяльності асоціації є становлення та розвиток системи освіти дорослих в
Україні, формування суспільства, що навчається впродовж усього життя.
Серед основних завданнь асоціації участь у формуванні політики освіти дорослих і політики навчання впродовж усього життя в Україні, зокрема у розробці
проектів законодавчих актів, державних концепцій, стратегій розвитку освіти
дорослих в Україні та їхньої реалізації; сприяння розвитку потенціалу членів
асоціації та їхньої діяльності на території країни, розширенню можливостей
їхнього професійного розвитку; сприяння зміцненню і вдосконаленню підготовки
висококваліфікованих фахівців для системи освіти дорослих; науково-дослідна та
інформаційно-просвітницька діяльність [5].
У доповіді Інституту міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (Dvv international) та Європейської асоціації освіти дорослих
(EAEA) «Європейська освіта дорослих за межами ЄС» [http://www.dvv-international.
org.ua] вказано, що одним з досягнень соціалізму в Україні був високий рівень освіти.
Він визначався такими показниками, як майже стовідсотковий рівень грамотності,
доступність навчання на всіх рівнях, високий рівень природничо-наукових знань і
незначна кількість людей, що випадають з системи освіти.
Традиційним для освіти дорослих в СРСР був поділ на підвищення кваліфікації,
перепідготовку кадрів і культурно-масову роботу. Цей підхід до теперішнього часу
має суттєвий вплив на теорію і практику освіти дорослих у країні і значна частина просвітницької діяльності (неформальної непрофесійної освіти) залишається за
рамками освітньої політики.
Але «... під час змін провідні позиції займає освіта дорослих, функціонування
й розвиток якої має свою змістову специфіку, зумовлену особливостями цільових
груп, інноваційними підходами й сукупністю завдань» [6].
У країні прийнято Державну програму «Освіта. Україна XXI століття», де увагу приділено навчанню протягом життя і адаптації національної системи до
європейських і міжнародних норм.
Стаття 18 Закону України «Про освіту» визначає освіту дорослих як складову освіти впродовж життя, спрямовану на реалізацію права кожної повнолітньої
особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів
суспільного розвитку та потреб економіки. Держава створює умови для формальної,
неформальної та інформальної освіти дорослих.
Складниками освіти дорослих є: післядипломна освіта; професійне навчання
працівників; курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; безперервний професійний розвиток; будь-які інші складники, передбачені законодавством,
запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою [7].
У системі освіти дорослих в Україні задіяні інститути підвищення кваліфікації та
інститути післядипломної освіти (перепідготовка, спеціалізація, професійний розвиток, інтернатура), навчання поза закладами вищої освіти (вечірні курси, лекції,
спеціальні курси), курсові комбінати.
Також освітою дорослих у нашій державі займається Державна служба
зайнятості, головною метою якої є консультування дорослого населення щодо пошуку роботи, поліпшення професійних навичок, зміни професії [8]. Освітою до-

24

АгроТерра 2(3)’2017

Освіта

рослого населення також займаються громадські, релігійні та приватні організації.
Для агропромислового комплексу України в аграрних університетах створені
підрозділи, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних,
науково-педагогічних працівників та фахівців для агропромислового виробництва
за різними напрямами.
Ці завдання виконують: Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
НУБіП України, Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва Вінницького НАУ, Інститут підвищення кваліфікації Таврійського ДАТУ,
Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ, Начально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти Львівського НАУ, факультет ветеринарної гігієни, екології та права
Львівського НУВМБ, Інститут післядипломної освіти Миколаївського НАУ, Інститут
післядипломної освіти Полтавської ДАА, Інститут міжнародної та післядипломної
освіти ХНАУ, Навчально-науковий інститут Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра Василенка, НКЦ «Інститут
післядипломної освіти та дорадництва» УНУС.
Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів для агропромислового комплексу здійснюється переважно за курсовою формою навчання у 18 професійнотехнічних навчальних закладах.
Відповідно
до спільного наказу Міністерства освіти і науки України й
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.06.2015 № 686/249
«Про затвердження плану заходів» на Державну установу «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» покладено функції здійснення науково-методичного та
інформаційного супроводу освітнього процесу в аграрних професійно-технічних
навчальних закладах першого атестаційного рівня, підпорядкованих Міністерству
аграрної політики та продовольства України.
Зміни ринків відбуваються постійно. Змінюється
середовище будь-якої
професійної діяльності, тому в успішних компаніях значна увага приділяється
освіті дорослих на робочих місцях та у формі самонавчання.
За даними ATD (Accosiation for Talent Development), яка щорічно досліджує ринок корпоративного навчання в світі, організації цінують своїх фахівців і приділяють
увагу їх розвитку. Витрати на навчання співробітників стабільно зростають протягом останніх чотирьох років. Бізнес готовий інвестувати в навчання співробітників.
Витрати організацій на навчання за останні роки в середньому склали $ 1200–1500
на одного співробітника. У цю суму увійшли витрати на розробку програм навчання, заробітну платню спеціалістів з розвитку персоналу.
Визнаючи, що аудиторні навчальні години не надають цінного практичного
досвіду, який можна отримати тільки в процесі роботи, ATD вперше акцентує увагу на необхідності навчання на робочому місці. Дві третини опитаних організацій
повністю підтримують таку позицію[9].
Особливу увагу розвитку персоналу приділяють транснаціональні компанії
JTI, «Крафт Фудз», «МТС», Mercedes-Benz, BMV. В агропромисловому комплексі
України навчанням персоналу займаються МХП «Миронівский хлібопродукт» ЗАТ,
ООО «Кернел», «Сварог Вест Груп», «Індустріальна молочна компания» (ІМК) та ін.
Значні досягнення ці фірми мають завдяки ефективній роботі HR-менеджерів.
HR – англійський термін, що позначає кадрову службу, дослівно від англійської
Human Resource – людські ресурси.
HR-менеджер – відповідальна посада в організації. В його обов`язки входить навчання, відбір, заохочення персоналу. Він відповідає за ефективність використання
людських ресурсів, продуктивність праці. Деякі HR-менеджери входять до складу топменеджменту, що зобов’язує до володіння певними знаннями і навичками, наприклад, стратегічним і системним мисленням, якостями лідера, командним підходом.
HR-менеджери максимально використовують людський капітал співробітників,
шукають і розвивають його, прогнозують шлях зростання фахівця [10].
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У рекомендаціях Європейської асоціації освіти дорослих національним урядам
[4, С. 11–12] вказано:
• добре освічені громадяни – ключова передумова сталого розвитку, важлива
складова економічного розвитку і демократичного суспільства. У цьому контексті
наявність концепції навчання протягом усього життя є наріжним каменем; і освіту
дорослих має бути визнано невід’ємною частиною стратегії навчання протягом
усього життя;
• законодавче регулювання освіти дорослих має бути стабільним;
• освіта дорослих, як і всі види освіти, – суспільне благо. Уряди мають взяти на
себе обов’язок щодо фінансування найбільш суттєвих потреб громадян;
• співпраця між різними міністерствами, такими як Міністерство освіти, праці,
соціального захисту, має набути більш якісного характеру;
• освіта дорослих не має зводитися до зайнятості. Кожна людина повинна мати
можливість задовольнити свої економічні, соціальні та особисті потреби в освіті;
• необхідно запустити механізм визнання результатів, отриманих в ході неформального і спонтанного навчання, нарівні з результатами формальної системи
освіти;
• більшу увагу слід приділити створенню можливостей підготовки андрагогів як
на академічному рівні, так і на неформальному. Андрагог має бути професіоналом;
• у багатьох країнах усвідомлення важливості навчання впродовж усього життя залишається на низькому рівні. Слід вжити заходів для привернення уваги
суспільства до цієї проблеми.
При Міністерстві освіти і науки України створено робочу групу, яка працюватиме над створенням Закону «Про освіту дорослих». До її складу увійдуть представники МОН, освітяни, науковці, представники громадських організацій.
На форумі Василь Кремень наголосив: «Ми вже заклали у новий Закон «Про
освіту» можливості для розвитку освіти дорослих. Це інноваційна зміна для нашої
держави, але передові країни світу вже давно зрозуміли необхідність цього і надають своїм громадянам широкий вибір для перекваліфікації та професійного
розвитку. У нас є для цього можливості. Однак виникають певні складнощі: нам
потрібно формувати громадську думку для підтримки освіти дорослих та шукати
різні шляхи її фінансування».
«Вчитися ніколи не пізно» – девіз ЄС у галузі освіти дорослих. Це гасло має бути
гаслом кожного громадянина, який прагне змінити своє життя на краще, зміцнити
державу, трансформуватися у європейську спільноту. Освіти ніколи не буває багато.
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ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ
НОРМ СТОСОВНО ЗЕМЛІ ТА ЇЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Ковалів О.І., доктор економічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут агроекології і природокористування НААН України
Реформуючи земельні відносини в Україні як аграрні, інституалізація
конституційної норми стосовно права власності всього українського народу на землю та її природні ресурси – основне національне багатство, на жаль, звузилася до
нормування прав володіння, користування і розпорядження земельними ділянками
як об’єктами права власності громадян і юридичних осіб, а також до вирішення
особистісних проблем та використання земельних і природних ресурсів з позиції
підприємництва та посередництва.
Такий стан доречно вважати «закономірним», адже до цього часу відсутні науково обґрунтовані пріоритети звершення земельної реформи загальнонаціонального
рівня з позиції національних інтересів.
Натомість, на всіх щаблях влади, в наукових колах і серед населення фокусували увагу і продовжує зосереджуватися думка на необхідності вирішення проблем
«ринку землі», зняття «мораторію на купівлю-продаж родючих угідь» і на повне
передавання права розпорядження всіма землями (в межах і за межами населених
пунктів) об’єднаним територіальним громадам.
З приводу реформування інститутів земельних відносин в Україні,
землеволодіння, землекористування й природокористування та розв’язання інших
наявних проблем, приділяється багато уваги і присвячено низку робіт, зокрема таких відомих авторів, як В.І. Андрейцев, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, Й.М. Дорош, П.Т. Саблук, А.М. Третяк, М.М. Федоров, М.А. Хвесик, і багатьох інших.
Дослідження, які провели ці та інші вчені, носять змінний за своєю суттю й досить динамічний часово-просторовий характер і, підтверджуючи наявність проблем, також порушуваних автором цього дослідження із самого початку державотворення, і вказують на вимоги до пошуку реальних напрямів їх вирішення.
У цьому зв’язку та з метою комплексного і системного розв’язання багатьох
інших наявних проблем загальнонаціональної ваги нами обґрунтовано нову парадигму звершення земельної реформи в Україні [1], реалізація якої також відкриє
можливість повноцінно внести в систему економічних відносин України землю
та її природні ресурси як природний капітал, що є об’єктами права власності
українського народу.
Адже, реальна його вартість, за попередніми розрахунками Національної
академії України, досягає 320–380 трильйонів доларів США, з них приблизно 83–
88%, припадає на природно-ресурсні багатства, що в грошовому еквіваленті доступних багатств на кожного громадянина становить близько 2 млн доларів [2].
Не секретом є те, що в корупційному нереформованому середовищі українських
реальностей політикани навмисно залишили поза увагою суспільства (громадян) чинну конституційну норму (ст.13), яка декларує: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території
України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони (скорочено ми застосовуємо: «земля та її природні ресурси»)
є об’єктами права власності Українського народу» [3]. Це означає, що в Україні
неможливо продавати чи купувати будь-ким, на користь будь-кого і в будь-який,
навіть «законний» спосіб, землю та її природні ресурси – об’єкти права власності
українського народу, адже жоден закон України не може позбавляти народ свого
конституційного права.
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Цю вимогу підсилює інша надважлива норма цієї самої статті (13), яка декларує,
що «Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права
власності народу відповідно до закону». На жаль, поки що такого закону немає. Саме
ця ключова умова: лише «користуватися» природними об’єктами, а не «володіти»
і не «розпоряджатися» ними, вказує на відсутність у пріорі конституційного права
володіти і розпоряджатися чужою власністю.
Тому для декларованого «користування» існує сакральне слово «межа», до якої
можна здійснювати користування будь-якою, зокрема чужою власністю, а за межею – ні! Замкнутий контур межі уособлює «ділянку», яка перебуває у власності
(приватній, комунальній чи державній) і виступає об’єктом цивільних прав, що
дає право володіти, користуватися і розпоряджатися лише земельною ділянкою
як власною нерухомістю (продавати чи купувати), або здавати її в оренду для
здійснення в її межах відповідного природокористування.
Підтвердженням цього є сам державний акт на право приватної (комунальної чи
державної) власності на земельну ділянку, в якому вказуються лише її межі. І лише
той суб’єкт господарювання (незалежно від прізвища), котрий має у власності чи в
оренді конкретну земельну ділянку (межу) набуває право користуватися природними об’єктами права власності українського народу на відповідних умовах, – і лише
тією частиною, що знаходиться в межах ділянки. При цьому Конституція України
(ст.13) декларує: «Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на
шкоду людині і суспільству».
Однак, завуальовуючи сутність конституційної норми «користуватися», Земельний та Цивільний кодекси України підмінили її словом «поширюється», начебто,
право власності на земельну ділянку автоматично поширюється на поверхневий
(ґрунтовий) шар у межах цієї ділянки, на водні об’єкти, ліси, багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а також на простір, що є над і під поверхнею ділянки,
висотою та глибиною, які необхідні для зведення житлових, виробничих та інших
будівель і споруд. Проте таке «поширення» не є предметом купівлі-продажу, бо
це означало б, що автоматично позбавляється права власності український народ
на еквівалентну площу території держави і, в такому разі руйнуються декларовані
Конституційні норми «унітарна, цілісна і недоторкана». В оренду можна передати
лише ділянку (межі) як об’єкт цивільних прав. Оскільки орендар – це не власник,
тому «поширення» його не стосується.
Натомість реальне розмежування прав власності, особливо на час звершення
земельної реформи, відкриває нам можливість виправити припущені помилки, а
також впорядкувати землекористування, формуючи ефективні сімейні господарства, де громадянин-власник ділянки водночас є громадянином-користувачем і на
якого можуть «поширюватися» згадані норми Земельного і Цивільного кодексів
України, оскільки не порушують права інших осіб.
Повноцінне здійснення державної регуляторної політики охоплюватиме й
фінансову підтримку таких господарств. Наприклад, в Європі працюючому фермеру-господарю, який сповна сплачує податок за користування землею як природним об’єктом, повертають у вигляді дотацій, компенсацій, надбавок – по 200-500
євро на кожний гектар.
У цьому зв’язку нами вперше науково доведено, що вартісна частка природного
об’єкта в Україні не може бути меншою від вартісної частки об’єкта цивільних прав
(земельної ділянки) і, як приклад, – для ріллі середньої якості й продуктивності
в Україні співвідношення їх має бути 0,65 і 0,35. У таких самих пропорціях мають
функціонувати національні (податок, рентна плата) й власні прибутки (доходи).
Аналогічно мають обґрунтовувати і функціонувати, на основі відповідних засад і
методик, механізми визначення прогнозних й реальних вартісних часток (га, м2),
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стосовно усіх інших категорій земель, особливо земель житлової та громадської забудови і земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення.
Успішність земельної реформи, особливо в сільській місцевості, також залежить від об’єктивності оцінювання і усвідомлення законних інтересів головних її
учасників. За важливістю і верховенством інтересів вирисовується щонайменше сім
груп, а саме.
1. Усі громадяни України (український народ) – співвласники землі та її природних ресурсів.
2. Жителі сільських територій – усі члени місцевих територіальних громад.
3. Власники земельних паїв (ділянок) – усі громадяни, яким надавалося право
на земельні частки (паї) без визначення в натурі з метою організації власного господарства та зростання сімейного добробуту.
4. Власники особистих селянських господарств і їхні члени, котрі приєднали
свої земельні паї (ділянки) до господарства для його розширення.
5. Власники сімейних фермерських господарств і їхні члени (існуючі та нові) –
які законно набули земельні ділянки в постійне користування (довічне успадковане
володіння), в оренду чи у власність в межах визначених норм.
6. Власники сільськогосподарських підприємств, кооперативів, товариств та
інших господарств, зокрема, так званих фермерських, які утворені внаслідок реформування КСП (радгоспів) і переважно орендують земельні паї (ділянки) в межах реформованого господарства.
7. Власники різноманітних агробізнесових структур, у тому числі агрохолдингів, – які законно орендують земельні паї (ділянки) та на інші ділянки
державної чи комунальної власності для здійснення користування природними
об’єктами права власності Українського народу в їхніх межах.
При цьому усі інтереси балансуються, виходячи з національних інтересів.
Водночас для розв’язання проблем земельної реформи необхідно реформувати
існуючі державні інститути, утворивши на їх базі нову позавідомчу Національну
земельну установу України на зразок Національного банку України.
Така національна земельна установа має: виконувати роль утримувача землі та
її природних ресурсів; здійснювати державну реєстрацію земельних ділянок і нерухомого майна та природних ресурсів, пов’язаних з ними, та прав власності на них
(єдина державна реєстраційна система), а також від імені держави забезпечувати
і гарантувати права власності; вести прозорі та відкриті кадастрові й реєстраційні
системи тощо. Ця установа як інститут, на відміну від інших, матиме свій Бюджет та складовий Рентний банк і виконуватиме багатоцільові функції та завдання, не притаманні Національному банку України, Державному бюджету України
та комерційним банкам. Діятиме національний регуляторний принцип, за яким
платять сповна усі – хто користується природними об’єктами прав власності
українського народу і одержують необхідну підтримку (допомогу) – лише ті, хто є
активним учасником звершення реформ. Наприклад, основним чинником на етапі
організації і становлення господарств фермерського типу (власник-господар) у
сільській місцевості є створення безперешкодних і прозорих умов одержання ними
вигідної фінансової допомоги на умовах співучасті бюджетів.
Основними функціональними складовими національної регуляторної політики
як передумовами, поряд із реформуванням інститутів та створення Національної
геоінформаційної системи, що охоплюватиме земельно-кадастрову та земельнореєстраційну, мають стати просторове прогнозування й моделювання розвитку
територій, а також комплексний державний землеустрій та землевпорядкування
як новий цілісний землевпорядний процес, обов’язковий до виконання [4].
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Підсумовуючи, слід наголосити також на тому, що це обґрунтування переслідує
бажання показати значущість розвитку світоглядної ідеології найвищої цінності
щодо «національних інтересів» як головних інтересів для всіх громадян України,
у власності яких заходиться єдине основне національне багатство – «земля та її
природні ресурси». До того ж надважливим є виховання громадянина, особливо
освітян, духовно мислячою людиною, яка б відчувала себе, не лише, співвласником
землі та її природних ресурсів – єдиного основного національного багатства, що
перебуває під особливою охороною держави, але й передавала б правдиві знання
і брала б активну участь у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування й реалізації основних конституційних норм як норм прямої дії.
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ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ
ВЕТЕРИНАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
(з досвіду твіннінг-проекту БНАУ та VetAgro Sup під егідою МЕБ)
Рубленко М.В., академік НААН, професор,
координатор твіннінг-проекту МЕБ,
Царенко Т.М., доцент кафедри епізоотології та інфекційних хвороб
Білоцерківський національний аграрний університет
Україна є членом Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) – The
World Organisation for Animal Health (OIE), яка включає 181 країну-члена, підтримує
постійні зв’язки з 71 іншими міжнародними та регіональними організаціями та діє
за постійної підтримки 311 центрів наукової експертизи. Стандарти, які створює
та пропонує до використання МЕБ у галузі контролю епізоотичної ситуації у світі
та правил транскордонної торгівлі, є обов’язковими для країн-членів Світової
організації торгівлі (СОТ).
Завданнями служб ветеринарної медицини всіх країн світу є забезпечення
епізоотичного добробуту території країни, безпеки та якості продукції харчування
людей, впровадження заходів щодо ліквідації хвороб, контроль переміщення живих тварин та продукції через кордон за міжнародної торгівлі. Діяльність МЕБ серед іншого спрямовано на постійне поліпшення ефективності роботи національних
ветеринарних служб. Останні 10 років діє програма МЕБ з посилення ветеринарних
служб (PVS – Performance of Veterinary Services), яка забезпечує стійке поліпшення
якості ветеринарних служб країн відповідно до стандартів МЕБ. Це важлива основа
для забезпечення ветеринарних стандартів СОТ на національному, регіональному
та міжнародному рівнях. Ветеринарні служби діють на досягнення глобального суспільного блага і мають право на відповідну національну, регіональну або
міжнародну підтримку та державне фінансування.
Глобальна програма PVS Pathway охоплює оцінювання ветеринарних служб
на відповідність стандартам та аналіз прогалин у виконанні ветеринарних послуг,
заходів з нарощування потенціалу, ветеринарного законодавства, державно-приватного партнерства, лабораторій (переважно у формі твіннінг-проектів) та останніми
роками ще і ветеринарну освіту. МЕБ наголошує, що зміцнення ветеринарної
освіти в усьому світі є ключем до сталого розвитку державного і приватного сектору
національних ветеринарних служб, якість яких є глобальним суспільним благом.
Ветеринарна освіта є першою ланкою у створенні потужної галузі ветеринарної
медицини, яка має бути здатна забезпечити добробут тваринництва та отримання якісних продуктів для харчування людини. Від якості ветеринарної освіти залежить вмотивованість та знання молодих фахівців, які приходять у професію. Починаючи з 2009 року, Всесвітня організація охорони тварин (МЕБ) реалізує проект з
поліпшення ветеринарної освіти в країнах світу. Відбулося 4 всесвітніх конференції
МЕБ з цього питання.
На міжнародному рівні відзначається, що висока якість початкової та
безперервної освіти відіграє важливу роль у формуванні фахівців, здатних до
управління у галузі ветеринарної медицини на національному, регіональному та
глобальному рівнях.
Поліпшення ветеринарної освіти України є актуальним завданням для держави та ветеринарної фахової та науково-педагогічної спільноти. Добре освічений ветеринарний лікар є ключовим фактором для оцінювання науково обґрунтованих
ризиків, достовірної звітності, епізоотичного добробуту країни, безпеки продукції
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харчування, ефективного надання послуг виробникам та споживачам для
запобігання хворобам тварин, добробуту тварин та ефективного тваринництва.
У МЕБ працює спеціальна група з ветеринарної освіти, яка напрацювала керівні
принципи МЕБ щодо ветеринарної освіти, а саме рекомендації щодо компетенцій
усіх випускників-ветеринарів («компетенції 1-го дня») та рекомендації щодо
змісту навчальної програми у ветеринарних навчальних закладах, сформовані у
структуровані документи та доступні для впровадження.
Одним із механізмів імплементації рекомендацій є твіннінг-проекти МЕБ, а саме
побудована згідно з рекомендаціями МЕБ співпраця між ветеринарними навчальними закладами, які цілком відповідають вимогам МЕБ та прагнуть поліпшити
свою діяльність. Одним з таких проектів є твіннінг-проект МЕБ між Білоцерківським
національним аграрним університетом та VetAgro-Sup (Ліонською вищою ветеринарною школою, Франція), який розпочався у 2015 році.
У межах проекту відбулися стажування 14 науково-педагогічних працівників
факультету ветеринарної медицини БНАУ у VetAgro-Sup (Ліонській ветеринарній
школі), відвідування міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема тих,
які було організовано посольством Франції в Україні та НМЦ «Агроосвіта» в рамках Днів ветеринарної освіти у м. Київ у 2015 року та м. Львів у 2016 року, семінар
МЕБ щодо благополуччя тварин у м. Астана, Перше регіональне засідання щодо
ветеринарної освіти під егідою МЕБ у КазНАУ, м. Алмати, Казахстан. Ректор БНАУ,
академік НААН, професор Даниленко А.С. взяв участь у 4-й глобальній конференції
з ветеринарної освіти у м. Бангкок (Тайланд), де обговорювали проміжні результати
твіннінг-проекту МЕБ між БНАУ та VetAgro-Sup та нагальні питання ветеринарної
освіти. Таким чином були підготовлені фахівці для реалізації цілей проекту за системою «тренування тренерів», які передають свої знання іншим викладачам факультету.
Важливою частиною проекту була робота з модернізації навчальних планів
та методів навчання, яку проводили у декілька етапів. Спочатку був проведений
самоаналіз, відповідно до рекомендацій керівництва з твіннінг-проектів МЕБ,
оцінені навчальні плани та ефективність навчання на факультеті. Наступним кроком було порівняння навчальних планів та методів навчання у навчальних закладах – твіннінг-партнерах. Потім було внесено зміни у навчальні плани та методичні
підходи з метою врахування рекомендацій МЕБ та наближення компетенцій
випускників факультету до рекомендацій МЕБ щодо «компетенцій 1-го дня» випускника ветеринара. Важливими елементами роботи стало створення педагогічного
ресурсу для методичного забезпечення оновлених та нових навчальних курсів. Не
менш важливим стала підготовка викладачів шляхом стажування у VetAgro-Sup,
поліпшення рівня англійської мови, навчання нових методичних прийомів, ознайомлення з дистанційними електронними методами навчання та організацією
практичної підготовки.
Проведена робота дає змогу оцінити напрями реформування ветеринарної освіти
України. У першу чергу, потрібно звернути увагу на формування у випускників
потрібних ветеринарному лікарю компетенцій. Компетенції випускника ветеринара мають охоплювати знання: здатність пізнавати та аналізувати; вміння: здатність
виконувати специфічні завдання; позицію (ставлення): емоційні здібності, почуття
та емоції щодо своїх обов’язків; схильність (відповідність): вроджені здібності студента, талант, мотивація до професійної діяльності.
Рекомендації МЕБ передбачають такі категорії компетенцій.
Перша категорія – базові компетенції: мінімум знань, навичок, ставлення і
схильності, необхідні для ветеринара, щоб отримати ліцензію.
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Основні загальні компетенції охоплюють володіння знаннями із загальної
біології та будови живих організмів, що їх викладають на початку навчального курсу;
клінічні ветеринарні знання, необхідні для діагностики, лікування і профілактики
хвороб усіх видів тварин та знання із основ тваринництва, включаючи управління
здоров’ям продуктивних тварин та економіки тваринництва.
Основні конкретні компетенції безпосередньо пов’язані з критичними
компетенція ми, викладеними у Кодексі МЕБ.
Для випускника критичним є володіння 11 конкретними компетенціями:
епідеміологія (епізоотологія), транскордонні інфекційні хвороби, зоонози (в тому
числі ті, що поширюються через продукти харчування), емерджентні, нові хвороби
та такі, що швидко розповсюджуються, програми профілактики і боротьби з хворобами, гігієна харчових продуктів, добробут тварин, ветеринарне законодавство
та етика, сертифікація, навички комунікації.
Друга категорія – просунуті компетенції: мінімум знань, навичок, ставлення і
схильності, необхідні для ветеринара, щоб працювати в уповноваженому ветеринарному органі (державній службі).
Просунуті компетенції студент має отримати під час проходження професійної
навчальної програми (спеціалізації) або в аспірантурі або під час безперервної
освіти. Рекомендовано перелік із 8 таких компетенцій: організація ветеринарних
служб, процедури інспекції та сертифікації, управління заразними хворобами,
гігієна харчування, застосування аналізу ризиків, розслідування та дослідження,
структура міжнародної торгівлі, адміністрація та управління.
На допомогу навчальним закладам МЕБ пропонує модель основного навчального курсу з приблизним переліком дисциплін та строків їх засвоєння студентом (початок, середина та закінчення курсу). Курси співставленні з «компетенціями 1-го
дня» випускника, модель дає уявлення про рекомендовану побудову навчання у
ветеринарних закладах освіти. При цьому МЕБ не рекомендує приймати єдиний
навчальний план для всіх країн і наголошує, що кожна країна має розробити власні
плани з урахуванням своїх особливостей.
Аналізуючи національні стандарти освіти, національний навчальний план та
робочі навчальні плани на факультеті ветеринарної медицини БНАУ, ми дійшли висновку, що українська ветеринарна освіта більшою мірою задовольняє рекомендації
МЕБ, а студенти набувають рекомендованих компетенцій. Водночас було виявлено
прогалини у навчальних програмах та методах навчання, які під час проекту було
заповнено. Були підготовлені викладачі шляхом стажування у VetAgro-Sup, змінено
(модернізовані або створені нові курси і окремі теми) навчальні програми, створено педагогічні ресурси (посібники, мануали, презентації тощо). Окремо оцінено
потреби університету у матеріально-технічному забезпеченні.
Важливим завданням проекту є поширення напрацювань проекту на інших
факультетах ветеринарної медицини України. Для цього та з метою підбиття
проміжних підсумків співпраці БНАУ та VetAgro-Sup 27–28 вересня 2017 року
на факультеті ветеринарної медицини відбувся Міжнародний науково-практичний підсумковий семінар претвіннінг-проекту МЕБ між Білоцерківським НАУ та
VetAgro Sup (м. Ліон, Франція) щодо підвищення якості ветеринарної освіти в Україні
«Імплементація освітньої політики МЕБ у ветеринарну медицину України», учасниками якого виступили представники Міністерства освіти і науки, Міністерства
аграрної політики та продовольства, Держпродспоживслужби України, декани та
викладачі факультетів ветеринарної медицини, науково-педагогічні працівники
VetAgro Sup (м. Ліон, Франція), співробітники науково-дослідних інститутів
НААН, магістранти та студенти факультету ветеринарної медицини, слухачі курсів
безперервної освіти, представники ветеринарного бізнесу.
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Основною метою семінару було представити та проаналізувати результати
претвінінг-проекту МЕБ між Білоцерківським НАУ та VetAgroSup щодо підвищення
якості ветеринарної освіти в Україні, поширити отриманий досвід на інші
ветеринарні факультети, залучити до спільної роботи з поліпшення ветеринарної
освіти нашої країни широке коло науково-педагогічних працівників, практиків,
науковців.
Робота семінару розпочалася з привітальних слів ректора університету,
академіка НААНУ Даниленка А.С. та мадам Емануель Суберан, генерального директора Ліонської вищої ветеринарної школи VetAgroSup. На пленарному
засіданні прозвучала спільна доповідь координаторів проекту з французької сторони – професорів Аньєс Леблон та Марка Артуа щодо позиції Міжнародного
епізоотичного бюро з питання ветеринарної освіти та бачення її поліпшення через твіннінг-проекти між ветеринарними факультетами. Про результати проекту
розповів координатор проекту з української сторони – професор М.В. Рубленко. У
своїй доповіді голова науково-методичної комісії з напряму «Ветеринарна медицина» МОН України, декан факультету ветеринарної медицини НУБіП, професор
Цвіліховський М.І висвітлив перспективи підготовки лікарів ветеринарної медицини в Україні. Доцент кафедри епізоотології та інфекційних хвороб Царенко Т.М.
розповів про зроблені кроки щодо модернізації інформаційної складової науководослідної діяльності університету та перспективи міжнародної наукової співпраці.
Друга частина семінару проходила у чотирьох різних секціях.
І. Формування компетенцій у випускників факультетів ветеринарної медицини щодо забезпечення безпеки харчового ланцюга
На секції модераторами виступили доцент Хіцька О.А., доцент Вовкотруб Н.В.
та професор Alain Gonthier, відбулися майстер-класи з модуля дисципліни «Гігієна
харчових продуктів» щодо аналізу небезпечних чинників та ризик-орієнтована система державного контролю безпечності харчових продуктів, з модуля дисципліни
«Токсикологія» на тему «Алгоритми діагностики отруєння тварин ветеринарними
препаратами та аналіз токсикологічних протоколів (методологія та педагогічні ресурси)»» та майстер-клас професора Alain Gonthier з модуля дисципліни «Гігієна
харчових продуктів» щодо аналізу випадків спалаху харчових отруєнь та вивчення
причин забруднення сальмонелою сиру, виготовленого з сирого молока (приклад
викладання у формі тематичного дослідження).
Цікавими і корисними щодо підвищення професійної обізнаності, удосконалення навчальних програм дисциплін та методології їх викладання були майстер-класи, проведені модераторами.
Доценти Хіцька О.А. та Вовкотруб Н.В. поділилися інформацією та враженнями,
одержаними під час стажування у VetAgro Sup, детально проаналізували навчальні
плани дисциплін «Гігієна харчових продуктів» та «Токсикологія» Ліонської
Національної ветеринарної школи та БНАУ, розповіли про оновлення навчальних
програм ФВМ БНАУ та впровадження сучасних підходів до методології викладання. Надзвичайно цікавим був майстер-клас професора VetAgro Sup Alain Gonthier з
методології аналізу випадків спалаху харчових отруєнь.
Наприкінці секції відбулася дискусія щодо модернізації та формування навчальних програм з дисциплін «Гігієна харчових продуктів» та «Клінічна токсикологія»
відповідно до вимог МЕБ, національного і міжнародного законодавства з позицій
концепції «Єдиного здоров’я», у який взяли участь представники факультетів
ветеринарної медицини НУБіП, Житомирського національного агроекологічного
університету, Одеського національного аграрного університету, Сумського державного аграрного університету, Української лабораторії якості і безпеки продукції
АПК НУБіП України.
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ІІ. Моніторинг антибіотикорезистентності та раціональна антибіотикотерапія
Модератори секції – доцент Рубленко І.О., асистент Шаганенко В.С.
На секції з майстер-класами щодо модернізації навчальних планів виступили
доцент Рубленко І.О. – з модуля дисципліни «Загальна мікробіологія» – Сучасні методи визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків та асистент Шаганенко
В.С. з дисципліни «Фармакологія» – Раціональна антибіотикотерапія, її принципи,
ризики безконтрольного використання хіміотерапевтичних препаратів. Надзвичайно цікавою була презентація «Контроль антибіотикорезистентності в сучасних
реаліях лабораторної практики» директора ТОВ НВФ Укрмедіалаб Прибатень Р.А.,
Всеукраїнська асоціація інфекційного контролю та антимікробної резистентності.
Викладачі VetAgro Sup Каролін Пруяк та Зорі Джуаледжі взяли участь у семінарі
дистанційно, у режимі онлайн-конференції.
В обговоренні взяли участь всі учасники семінару, представники Всеукраїнської
асоціації інфекційного контролю та антимікробної резистентності, Української
лабораторії якості і безпеки продукції АПК, НУБіП, Полтавської державної
аграрної академії, Житомирського національного агроекологічного університету,
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, які наголосили на важливості проблеми антимікробної резистентності мікроорганізмів та
необхідності модернізації навчальних планів у вивченні цього питання.
ІІІ. Модернізація змісту та методів викладання дисциплін (курсів) з
епідеміологічної підготовки відповідно до рекомендацій МЕБ щодо компетенцій випускників факультетів ветеринарної медицини
На засіданні секції доцент Царенко Т.М. представив презентацію – «Модернізація
навчального плану та методів викладання дисципліни «Епізоотологія та інфекційні
хвороби» відповідно до рекомендації МЕБ (методологія та педагогічні ресурси)»,
в якій виклав досвід твіннінг-проекту та наголосив на необхідності глибокого
оновлення навчальної програми з модуля «Загальна епізоотологія» відповідно до
рекомендацій МЕБ щодо «компетенцій 1-го дня» випускника ветеринара.
Майстер-клас професора Корнієнко Л.Є. «Впровадження у навчальний процес
окремих методів навчання на прикладі викладання теми «Африканська чума свиней» був цікавим з погляду на нові методи викладання дисципліни «Епізоотологія
та інфекційні хвороби», зокрема підходи активного навчання та проблемно
орієнтованого навчання.
У дискусії після доповідей взяли участь представники Житомирського НАЕУ,
НУБіП України, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Степана Гжицького, Одеського державного аграрного
університету, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,
Полтавської державної аграрної академії.
Під час дискусії було обговорено актуальність урахування у навчальних програмах рекомендацій МЕБ, оцінено запропоновані проекти навчальних програм для
курсів «Епізоотологія та інфекційні хвороби» та «Біостатистика», розроблені за результатами проекту. Учасники семінару висловили наміри спільно працювати над
модернізацію педагогічних ресурсів та методів викладання і на інших факультетах
ветеринарної медицини.
ІV. Модернізація анестезіологічної підготовки на факультетах ветеринарної медицини
Під час роботи секції доц. Андрієць В.Г. представив порівняльний аналіз навчальних програм, педагогічних ресурсів та клінічної практики з анестезіології
у VetAgro Sup та Білоцерківському НАУ. Майстер-клас доц. Андрійця В.Г. та
проф. Карін Портье з дисципліни «Анестезіологія» «Методика подання лекцій
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з анестезіології за концепцією «перевернутого класу» викликав жвавий інтерес
аудиторії, було висвітлено методологію подачі лекційного матеріалу за сучасною технологією «перевернутого класу» (flipped class), представлено критерії
оцінювання знань студентів. Презентацію на тему «Ключові моменти інгаляційної
анестезії» представила проф. Карін Портьє, яка висвітлила з практичні моменти
проведення інгаляційної анестезії у тварин.
У дискусії після семінару взяли участь представники факультетів ветеринарної
медицини України. Загалом завдяки проекту було проведено стажування викладачів
у Vet Agro Sup (м. Ліон), спільно з французькими колегами розроблено навчальну програму з анестезіології згідно з рекомендаціями МЕБ щодо ветеринарної
освіти та створено педагогічний ресурс для вивчення предмету «Анестезіологія» у
Білоцерківському НАУ.
Надзвичайно насиченим і корисним був наступний день семінару.
У цей день професори VetAgro Sup провели відкриті заняття англійською мовою для студентів та викладачів з тематики дисциплін «Епізоотологія» та «Хвороби
коней». Матеріал, який студенти отримали на цих заняттях, виявився достатньо
інформативним, цікавим та корисним.
Професори Аньєс Леблонд разом з Карін Портьє провели для студентів практичне заняття з особливостей клінічного та переданестезіологічного дослідження
коня. Заняття виявилося надзвичайно інформативним та цікавим, про що свідчив
активний діалог між студентами та французькими викладачами.
Професор Марк Артуа провів для студентів відкрите заняття з проблеми сказу,
на якому поділився своїм досвідом наукових досліджень з цієї тематики у Франції,
роботи у МЕБ та сучасними підходами до профілактики і ліквідації хвороби. Студенти активно ставили питання та брали участь у обговоренні запропонованої
теми. На занятті були присутні викладачі кафедри епізоотології та інфекційних
хвороб БНАУ та д-р. вет. наук, професор, завідувач кафедри епізоотології та
інфекційних хвороб Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Степана Гжицького Куртяк Б.М.
Активність студентів на заняттях англійською мовою з французькими професорами свідчить про велику зацікавленість студентів у міжнародній освіті. Після
занять керівник проекту, мадам Аньєс Леблонд ознайомила студентів з перспективами та існуючими програмами міжнародного обміну студентами між нашими
навчальними закладами, відповіла на чисельні запитання студентів.
Білоцерківський НАУ продовжує співпрацю з VetAgro Sup та стає до виконання кількох спільних проектів із сподіванням на їх успіх. Серед них – створення міжнародного центру професійної освіти інспекторів ветеринарної медицини,
наукові проекти. Найближчим часом запрацює сайт проекту, на якому будуть
доступні відповідні матеріали.
Отже, перед ветеринарною освітою України постають завдання модернізації,
це нагальна вимога часу. Сьогоднішня ситуація за усієї складності характерна тим,
що МЕБ вже напрацювали ефективні інструменти у вигляді Типового навчального
плану та «компетенції 1-го дня» випускника. Очевидно, що є потреба у перегляді
навчальних планів, модернізації їх змісту, створення нових навчальних курсів на
прикладі курсу «Біостатистика», трансформації курсів «Організація та економіка
ветеринарної справи» та «Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині»
відповідно до реальних потреб галузі та стандартів МЕБ.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
Сліпчишин Л.В.,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,
доцент Відокремленого структурного підрозділу
«Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Сьогодні, у зв’язку з динамічними техніко-технологічними змінами, що
відбуваються у суспільстві, виникла проблема перегляду підходів до формування
системи освіти. Завдяки техніко-технологічним змінам розуміння світу довкола нас
стало набагато складнішим, що актуалізує потребу переосмислення змісту освіти
і способів його засвоєння. Оскільки освіта є відкритою системою, на неї діє багато
чинників, головними з яких є економічні. Це означає, що сьогодні в економічній
сфері формуються дві мегагалузі, які ґрунтуються на різних засадах: комп’ютерна
індустрія – на комп’ютерних технологіях, креативна індустрія – на когнітивних
технологіях. Ці індустрії потребують не просто компетентних у своїй галузі
фахівців, але й особистостей з новою якістю мислення, яке відзначається гнучкістю,
розгорненістю, продуктивністю. Тому в освітній практиці відбувається перегляд
підходів до навчання і все більша увага звертається на виявлення системотвірних
засобів, орієнтованих на вирішення комплексних задач, на нові професії та
спеціальності. У ХХІ столітті таким засобом стала STEM-освіта.
Проблематика стосовно нового бачення ролі і змісту освітньої системи в сучасному
суспільстві піднімалась у наукових працях у різних аспектах: філософському (В.І. Вернадський, К.В. Корсак, С.Б. Кримський, Ю.І. Панфілов, В.С. Стьопін), економічному
(О.В. Саннікова, І.О. Стрелець, А.А. Чухно, Л.І. Яковенко), педагогічному (С.У. Гончаренко, С.Ф. Клепко, М.М. Берулава, Р.С. Гуревич, І.М. Козловська, А.В. Хуторський) та інші. Проте у цих працях неповною мірою проаналізовано вплив і зв’язок
економічних перетворень з професійною підготовкою майбутніх фахівців, основи
для якої закладаються ще в стінах загальної школи.
Метою статті є показати актуальність і необхідність впровадження в освітній
процес закладів різних типів STEM-освіти як сучасної технології. Завдання,
поставлені у статті: проаналізувати вплив розвитку технологій на стан економіки та
зміну вимог до освітнього рівня фахівців; розглянути взаємозв’язок інтегративного,
трансдисциплінарного і міждисциплінарного підходів як основних для формування нової якості системи освіти; показати актуальність і необхідність впровадження
STEM-освіти в освітній процес навчальних закладів різних типів.
Розвиток виробництва поділяється на певні етапи, кожному з яких відповідає
технологічний спосіб. У межах відповідного етапу відбувається еволюційний розвиток технологічного способу, коли покращуються і вдосконалюються існуючі
технології. Особливістю сучасності є те, що зміна технологічних устроїв ініціюється
інноваціями, які збурюють економіку та сприяють виникненню нових галузей,
професій і спеціальностей. Оскільки ці інновації пов’язані з техніко-технологічною
сферою, то виникає нагальна потреба модернізувати освітню систему на нових засадах. Якщо український філософ В.П.Мельник в 1994 р. відзначав, що відомі знання втілюються у виробництво тільки тоді, коли цього вимагає практика [6, с. 74], то
вже станом на 2009-2015 рр. американський економіст, дослідник теорії складності
У.Б.Артур наголошує: «кілька простих властивостей технологій породжують систему елементів (технологій), що змінюються, і кожен новий елемент, створений на
основі попередніх елементів, викликає заміну, і всі вони викликають сукупність ви-
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мог, які постійно змінюються, – попит на інші елементи,що в цілому спрямовується
і структурується властивостями і можливостями домінуючих родин актуальних
для свого часу явищ» [1, с. 30]. Він припускає, що теорія економічної складності
є економічною теорією загального виду, а економічна теорія рівноваги є лише
частковим випадком першої. Сама економіка постійно себе творить, утворюючи
нові стуктури, і надає можливості для постійного пошуку рішень. Всі науки стають
відкритими, набувають процедурного характеру, стають важливими комбінаторна
логіка, алгоритмічне, критичне та творче мислення.
На думку К.В.Корсака, настав час для зміни освітньої політики у модерному
футурологічному напрямі, при якому ядром виробництва стають ноотехнології, тобто:
«виробничі й інші засоби, які являють собою мудро керовані людиною природні процеси, що виключає будь-яку шкоду для біосфери і самої людини. Для ноотехнологій
слід створити особливий – 7-й технологічний уклад» [4, С.45]. За такого підходу самозабезпечення людства і підтримка ним стабільності біосфери буде здійснюватись
на основі ноотехнологій, впровадження яких потребує концентрації зусиль на різних
рівнях і в різних сферах, зокрема в сферах науки, освіти та виробництва.
Аналіз розглянутих вище фактів і думок дає підстави стверджувати, що актуальною проблемою сучасної освіти є створення фундаменту для професійної
діяльності, яка затребувана динамічною економічною системою і виробництвом.
Це передбачає постійне відстеження інновацій в науках і співпрацю державних, наукових і виробничих структур, в результаті чого формується новий підхід до якісної
освіти.
Методологічний аспект переосмислення засад відбору змісту навчального матеріалу пов’язаний з новими способами реалізації принципів інтеграції
та фундаменталізації. Розглядаючи фундаменталізацію змісту математичної
підготовки для фахівців, Г.Я. Дутка зазначає, що вона полягає «в переструктуруванні
змісту та виокремленні базових знань у навчанні математики і математикомістких
дисциплін професійного циклу», а також «передбачає професійне спрямування навчання математики і забезпечує її освітню цілісність» [2, С.6]. У цій думці міститься
ключова категорія «цілісність», яка пов’язана з іншим методологічним принципом –
принципом інтеграції.
Цілісність є станом, для якого характерна внутрішня єдність, злитість внутрішніх
підструктур, в результаті чого виникає наукова картина світу, яка орієнтована на
глобальний образ світу, але репрезентується через окремі предметні картини світу.
У цьому контексті інтеграція виконує дві функції: як загальнонаукова методологія
здійснює всезагальне об’єднання або використовується в операціях ущільнення,
згортання, мінімізації та уніфікації. Розмежування дисциплін оберігає їх від
надмірної інтеграції, а в їх змісті закладені «логічні взаємозв’язки між процесами
у природі та суспільстві, техніці й виробництві, місцем і роллю в них людини стосовно розвитку матеріальної бази суспільства» [8, С.44]. У разі інтеграції кількох
предметних галузей знань формування надпредметного конструкту забезпечується
взаємодією принципів єдності і поліморфізму (С.Ф. Клепко), з яких переважання одного змінює форму інтеграції: якщо першого принципу, то виникає сутнісна
форма інтеграції, а другого – периферійна форма. Оскільки інтеграційні процеси
є неоднорідними і характеризують вищий рівень зв’язків між предметними галузями, існують різні аспекти використання інтегративного підходу [6, С.44]. Одним з
аспектів є застосування міждисциплінарного підходу до розвязку проблем.
На основі досліджень багатьох учених (М.М. Берулава, Р.С. Гуревич, І.М. Козловська) встановлено, що інтеграція як метод об’єднання має кілька рівнів:
міжпредметні зв’язки, комплексні зв’язки, синтез і утворення комплексних
наук, цілісність. Відмінності між поняттями «предмет» і «дисципліна» в освіті
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відображаються в міждисциплінарному підході. Перш за все, вони відрізняються
рівнем проекції науки на освітню площину. Розгляд наукових проблем лише з
позицій світосприйняття, методів та інтересів однієї галузі знань призводить до
пропуску важливих моментів, здатних глобально вплинути на перебіг процесів.
Тому подолання фрагментарних, предметно різноманітних образів (через вивчення
окремих предметів у загальній та професійній школах і дисциплін у ВНЗ), потребує
нової форми продукування знань, всебічного міждисциплінарного аналізу. В рамках міждисциплінарного аналізу формуються категорії смислів, які виходять за
межі дисциплін і потребують нового аспекту розгляду.
У сучасному суспільстві для вирішення проблем інтеграції науки, виробництва та освіти необхідно виокремити питання взаємодії науки та освіти з реальною
виробничою практикою. Основою для інтеграції науки та освіти є те, що: «Сучасне виробництво знань є індивідуально-суспільним явищем, оскільки, з одного боку, особа, що його здійснює, виконує суто індивідуальну працю, реалізуючи
свої здібності і талант, а з іншого – у своїй діяльності осмислює і переосмислює,
фіксує і утілює в життя попередні досягнення людства» [3, С. 61]. А комплексне
забезпечення інноваційних процесів у виробництві на основі інтеграції полягає у
«спільному використанні потенціалу освітніх, наукових і виробничих організацій у
взаємних інтересах, у першу чергу, у сферах підготовки, підвищення кваліфікації і
перепідготовки кадрів; проведення спільних наукових досліджень, комерціалізації
наукових розробок і їх впровадження у виробництво» [3, С. 62]. Упровадження нових форм і методів навчання закладає основи ефективної майбутньої діяльності та
сприяє розвиткові творчого потенціалу виконавців тоді, коли дотримується баланс
фундаментальної та практичної складових професійної підготовки з урахуванням
видів освіти.
Як зазначає Ю.А. Кустов, понятійний апарат будь-якої дисципліни має бути
відкритою системою, яка дозволяє постійно додавати у використання нові поняття, що з’являються внаслідок розвитку науки й техніки [5, С. 67-68]. Це має велике значення для процесу формування знань не лише при вертикальній, але й
горизонтальній наступності, яка має місце при цілеспрямованому опредмечуванні
понять і їх конкретизації на основі суміжних дисциплін.
Уперше новий підхід до вивчення природничих та інженерних наук у контексті
науково-прикладної діяльності був використаний в 1930 р. у Массачусетському
технологічному інституті. Сьогодні він відомий як STEM-освіта, яка реалізується
на основі державної освітньої політики з розвитку техніко-технологічної культури.
Методологічною основою формування змісту STEM-освіти є трансдисциплінарний
підхід. Цей підхід подібний, але нетотожний міждисциплінарному, оскільки від
спрямований на метарівень і не залежить окремо від будь-якої дисципліни.
Як зазначено в Проекті концепції STEM-освіти в Україні, STEM-освіта розглядається як нова дидактика, що ґрунтується на використанні міждисциплінарних
практико орієнтованих підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін,
а також як технологія формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді [7]. Відповідно до Проекту STEM-освіта впроваджується у всіх ланках
української освіти: від початкової до вищої професійної школи. У цій послідовності
важлива роль відводиться рівню профільної освіти, адже від її якості залежить
мотивація вибору випускниками сучасних, потрібних для соціально-економічного
розвитку держави, професій. Разом із STEM-освітою в старшій школі відбувається
засвоєння наукової методології. У цьому аспекті зростає увага до способу здійснення
трансферу, завдання якого впровадити сучасні інтелектуальні розробки в освітнє
середовище навчальних закладів. Такими способами можуть бути впровадження спецкурсів, які є інтегрованими навчальними програмами, факультативів і
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гуртків. Спільним для цих способів є: застосування нових ІКТ, програмного забезпечення, наукових підходів, орієнтація на сучасні напрями професійної діяльності
(нанотехнологій, робототехніки, підприємництва, агротехнологій тощо). У зв’язку
з цим позаурочна робота і позашкільна освіта модернізуються на нових засадах,
оскільки робиться особливий акцент на залучення обдарованих учнів до сфери
STEM-освіти у різноманітних контекстах.
Новим креативним напрямом є STEAM-освіта, в яку крім природничо-математичних, технологічних, технічних дисциплін інтегровані художні та творчі
дисципліни (архітектура, технічна естетика, різні види дизайну тощо). Такий
підхід розкриває глибинні зв’язки між різними видами діяльності людей (науковою, творчою, художньою, інноваційною, підприємницькою). У цьому контексті
актуалізується потреба залучення учнів профільної школи і професійно-технічних
навчальних закладів до професійно орієнтованої художньо-технічної творчості, яка
опредмечується в проектах, репрезентується на конкурсах і фестивалях.
Таким чином, у контексті викладеного вище можна зробити такі висновки. Аналіз
змін в економічній сфері показав тенденцію до формування двох мегаіндустрій,
які які ґрунтуються на різних засадах функціонування: комп’ютерна індустрія –
на комп’ютерних технологіях, креативна індустрія – на когнітивних технологіях.
Відповідно змінились вимоги до фахівців, які покликані виконувати функції та
обов’язки, затребувані цими технологіями. Зросла актуальність інноваційного,
критичного, гнучкого, творчого, рефлексивного мислення, креативності як ознаки творчого потенціалу, вміння поєднувати індивідуальні та групові інтереси
та інші. Для формування фахівця нового типу система освіти модернізується на
основі інтегративного, трансдисциплінарного і міждисциплінарного підходів,
які впроваджуються у різних формах в реальний навчальний процес. Досвід
модернізації освітньої системи в країнах світу показав ефективність нової навчальної
технології – STEM-освіти, яка сьогодні з успіхом використовується в освітньому
процесі навчальних закладів різних типів. В Україні ця технологія пов’язується з
інноваційною освітньою діяльністю, спрямованою на ліквідацію дефіциту фахівців
високотехнологічних галузей, що володіють новою методологією інженерної
діяльності.
Список використаних джерел
1. Артур У. Б. Теория сложности в экономической науке: иные основы экономического мышления / У. Б. Артур // Теrrа economicus. – 2015. – Т. 13. – № 2. – С.1537.
2. Дутка Г.Я. Принцип фундаменталізації та його реалізація у математичній
підготовці майбутніх економістів : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня док. пед.
наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Г. Я. Дутка. – Київ,
2009. – 41 с.
3. Інтеграція науки і вищої освіти як фактор становлення економіки знань:
навч. посіб. / [за заг. ред. Л. І. Яковенко]. – Полтава : Скайтек, 2013. – 208 с.
4. Корсак К. Нооглосарій як засіб позитивізації майбутнього й нових цілей
вищої освіти / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – С. 42–48. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2014_2_8.
5. Кустов Ю.А. Преемственность профессионально-технической и высшей
школы / Ю.А.Кустов. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1990. – 120 с.
6. Мельник В.П. Філософські проблеми технікознавства (гносеологічні та
предметно-перетворювальні аспекти) В.П. Мельник. – Львів : Світ, 1994. – 180 с.

40

АгроТерра 2(3)’2017

Аналіз, досвід і тенденції в освіті

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ:
МОДНА ТЕНДЕНЦІЯ ЧИ ВИМОГА ЧАСУ?
Бовбас О.Ю., методист, викладач фізики та математики,
Ніколаєва І. В., заступник директора з навчальної роботи,
викладач економічних спецдисциплін
ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
Державні освітні стандарти кардинальним чином змінили орієнтири сучасної
системи освіти. Замість традиційних і знайомих усім викладачам знань, умінь і навичок на перший план були висунуті компетенції. Зміна вектора освітнього процесу
на практико орієнтований підхід до його результатів неминуче призвела до ставлення проблеми технологій і методів навчання, якими ця практикоорієнтованість досягатиметься. Сьогодні першорядну роль у досягненні поставлених цілей відіграють
активні та інтерактивні форми і методи навчання, впровадження та реалізація яких
тісно зв’язані з використанням сучасних інформаційних технологій.
Такі терміни, як «інноваційні технології», «інтерактивне навчання», «сучасні
комп’ютерні технології», кожен з нас чув неодноразово. Більш того, питання їх ефективності та доцільності неодноразово розглядалося на засіданнях
педагогічної та методичної рад кожного навчального закладу. Проте хотілося б зазначити, що світ не стоїть на місці. Зараз відбуваються стрімкі зміни в усіх сферах життя сучасного суспільства, зокрема й в освіті. Багато з цих змін зв’язані з
експоненційним зростанням функціональних можливостей комп’ютерних засобів
і телекомунікаційних мереж, а також їх вдалим симбіозом з інформаційними продуктами та інформаційними системами у формі всесвітнього інтернету.
Враховуючи динаміку змін, що відбуваються в наш час, зокрема в освіті, постають питання: «Які технології та методи навчання є інноваційними?», «Що дійсно
допоможе поліпшити освітній процес, а що лише створює ілюзію успіху?» Не так
давно поняття мультимедійних презентацій чи методу проектів асоціювалися з
категорією інновацій в освітньому процесі, проте сьогодні – це все звична річ, яку
використовує в своїй діяльності кожен викладач.
Метою щорічних засідань «круглого столу» в рамках проведення педагогічних
читань у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» є розгляд деяких методів та засобів
навчання, які претендують на роль інноваційних, а також обговорення перспектив
їх використання в освітньому процесі НЗ І–ІІ рівнів акредитації. Звісно, ці засоби та методи іноді знаходять застосування лише в окремих блоках дисциплін, але
кожен викладач має бути в курсі інновацій, знати, що нового впроваджують інші
навчальні заклади та, зрештою, володіти сучасною термінологією.
Проаналізувавши сучасні тенденції щодо модернізації процесу викладання
різних дисциплін, можна виділити такі цікаві інновації, які в першу чергу сприяють підвищенню рівня унаочнення та інтерактивності.
Електронні підручники, інтерактивні плакати, віртуальні екскурсії (апробовано
на спецдисциплінах туристичного напряму викладачем коледжу Лифарь О.А.)
Ідучи в ногу з часом, у процесі викладання різних дисциплін потрібно використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Вони сприяють розвиткові
пізнавального інтересу студентів, оскільки дозволяють доповнити існуючі
підручники новим, живим, цікавим для них матеріалом. В усьому світі комп’ютер
широко застосовують з навчальною метою. Для цього розробляють різноманітне
програмне забезпечення, яке за характером діяльності та навчальним призначенням можна умовно поділити на такі види:
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•
електронні підручники, за допомогою яких можна ознайомитися із навчальним матеріалом, прикладами виконання типових завдань, відповісти на контрольні
запитання й одержати повідомлення про правильність наданих відповідей;
•
електронні енциклопедії, довідники, які містять різноманітний довідковий
матеріал із певної або декількох галузей знань і забезпечують доступ до цього
матеріалу;
•
програмні засоби підтримки предметної діяльності, які дозволяють працювати на екрані комп’ютера з типовими об’єктами певної предметної галузі;
•
програми-тренажери, які призначені для набуття навичок вирішення типових завдань із певної навчальної дисципліни;
•
контролюючі програми, які надають можливість здійснити самоконтроль
або контроль навчальних досягнень.
Зазначені види програмного забезпечення можна без особливих зусиль розробляти як використовуючи спеціальні комп’ютерні програми (наприклад, TurboSite
для створення електронних підручників, посібників або MyTest – для розробки
тестів), інтернет-сервіси, так і пакет програм MS Office. Переваги, які відкриваються
перед викладачем та студентом, очевидні:
•
наявність вбудованої системи пошуку електронних підручників, довідників,
енциклопедій, яка забезпечує зручну та швидку навігацію;
•
можливість копіювати окремі фрагменти з різних електронних видань і
поєднувати їх в одному файлі, що дозволяє легко і швидко зібрати докупи потрібну
інформацію з певної теми;
•
набагато вищий рівень унаочнення навчального матеріалу, оскільки
електронні видання не обмежені фізичними можливостями книжок і звичайно містять багатий та високоякісний ілюстративний матеріал – від різнобарвних
рисунків до «живих» відео- та аудіоілюстрацій, які відтворюють об’єкт у всій
повноті його кольорів, звуку та динаміки;
•
інтерактивність програмних засобів, яка дає можливість «діалогу» –
відповідати на запитання й отримувати схвалення або повідомлення про помилку,
підказку чи пораду.
Одними із цікавих елементів інтерактивного навчання є віртуальні екскурсії або
віртуальні тури, а також інтерактивні плакати, які у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» широко використовують під час підготовки фахівців зі спеціальності «Туризм».
Віртуальна екскурсія – організована відбірка фото- та відеоматеріалів про видатні
місця, іноді з текстовим або аудіосупроводом та засобами навігації, а також перегляд такої відбірки. Віртуальний тур – послідовність декількох об’єднаних панорамних фотографій, між якими, в процесі перегляду, можна візуально переміщуватися,
використовуючи спеціальні переходи, і взаємодіяти з об’єктами, що є частиною
зображення, з метою отримання додаткової інформації. Тобто це спосіб зображення форми об’єкта та його якостей, що базується на технології, яка дозволяє глядачу взаємодіяти з зображенням, як результат дії на зображення змінювати його,
властивості об’єктів, що є його частиною, і отримувати зворотний зв’язок у режимі
реального часу; інакше кажучи, це спосіб зображення, що дозволяє зробити перегляд інтерактивним.
Інтерактивний плакат – це електронний освітній засіб нового типу, який
забезпечує високий рівень використання інформаційних каналів для сприйняття
наочності у процесі навчання. У цифрових освітніх ресурсах цього типу інформація
представляється не відразу, вона розвертається залежно від дій користувача, який
управляє нею відповідними кнопками. Плакат за своєю суттю – це засіб надання
інформації.
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Використання інтерактивних плакатів у ході пояснення навчального матеріалу
сприяє тому, що студенти краще його сприймають, підвищується інтерес до
дисципліни, ефективність самостійної роботи. Все це впливає на якість формування практичних умінь і навичок. Плакати формують уміння самостійно працювати
з джерелами інформації, дають змогу студентові бачити результат та оцінку своєї
праці, можливість знайти правильну відповідь, поглибити знання.
Інтерактивний плакат являє собою електронний навчальний плакат, що має
інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку,
текст, звук. Для їх створення використовують різноманітні інтернет-сервіси.
Елементами такого інтерактивного плаката можуть бути:
•
створення режиму «прихованого зображення» (є можливість введення і виключення роз’яснювальної інформації);
•
ілюстрований опорний конспект;
•
багаторівневий задачник;
•
набір відеофрагментів, ілюстрацій, анімацій, інтерактивних малюнків;
•
конструктор (інструмент, який дозволяє викладачу і студенту робити позначки, записи, кресленики поверх навчального матеріалу).
Для успішного створення навчальних інтерактивних плакатів викладач має
володіти певними навичками і вміннями роботи з комп’ютерними програмами і інтернетом. Для створення плакатів можна використати такі програми, як
PowerPoint, Smart Notebook, Adobe Flash та багато інших. Вони дозволяють додавати і видозмінювати елементи плаката, наповнювати його необхідним матеріалом.
Крім того, для створення інтерактивного плаката можна використати такі інтернетсервіси, як:
• Glogster дозволяє розмістити текст, графіку і відео, будь-який елемент може стати
гіперпосиланням. Є вдалі шаблони. Плакат виходить яскравим, барвистим, ефектним.
• Cacoo надає можливості створення різних схем-класифікацій, де кожен елемент
схеми може стати гіперпосиланням. Цей сервіс містить різні шаблони, автофігури
та дозволяє додавати як зображення, так і самому малювати;
• Prezi, Linoit, SlideRoсket. Але більшість з них є англомовними і тому викладачу
необхідно не тільки мати певні навички роботи з інформаційними ресурсами, а й
знати іноземну мову.
Приклад створеного інтерактивного плаката за посиланням:
https://www.thinglink.com/scene/725046411682381826
Буктрейлери (апробовано на дисциплінах «Українська література», «Зарубіжна
література» викладачем коледжу Запорожець Н.М.)
Буктрейлер – відносно новий жанр, який можна застосовувати в першу чергу на
заняттях з дисциплін гуманітарного спрямування, а саме: українській та зарубіжній
літературі, українській та іноземній мові, історії тощо. Це стисла відеорозповідь
про книгу або окремий її розділ тривалістю 2-3 хвилини. Вперше він з’явився у
США у 2002 році, а в Україну, як спосіб просування книги у торгових мережах, прийшов у 2009 році. Буктрейлер може бути створений як у форматі презентації, так
і постановчого відео з використанням сучасних спецефектів, анімації, фотографій,
фрагментів екранізацій художніх фільмів. Буктрейлер має якомога яскравіше презентувати матеріал, щоб зацікавити читача. Тому необхідною умовою для цього
нового жанру «медіа-творчості» є наявність інтриги, недомовленість.
Можна виділити такі етапи створення буктрейлерів:
•
ставлення завдання перед групами студентів;
•
створення сценарію до буктрейлера, який є основою відеоролика (важливо
дотримуватися інтриги і вибудовувати сюжет таким чином, щоб читачеві неодмінно
захотілося дізнатися, що ж буде далі);
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•
підбір ілюстрацій, або зйомки свого відео, або ж підбір відео з необхідної
теми в мережі Інтернет;
•
запис озвученого тексту, якщо це передбачено сценарієм (для запису і редагування звуку можна використовувати програму Sound Forge);
•
відеомонтаж – вирізання чи склеювання кількох фрагментів відео, додавання звукової доріжки, заміна розміру відео, накладання ефектів, переходів тощо (для
роботи з відео потрібно вибрати програму, наприклад, Windows Movie Maker, яка
входить до пакета Microsoft Windows).
Метою використання буктрейлера на заняттях є спонукання студентів до
самостійної роботи з текстом. Тому перегляд буктрейлера може бути корисним
на початку вивчення розділу чи теми. Наприкінці вивчення курсу можна залучати студентів до створення власних буктрейлерів. У подібній підсумковій роботі
студент має продемонструвати не тільки базові IT-компетенції, а, в першу чергу, розуміння найважливішого у творі, темі чи розділі дисципліни, а саме: ідей,
образів, авторського задуму, ключових понять і т. інше.
Слід відзначити, що використання буктрейлерів не обмежують лише дисципліни
гуманітарного циклу. Принцип їх створення можна використати, наприклад, під
час вивчення агрономії, коли розглядається той чи інший спосіб садіння культури,
основні етапи її обробки тощо.
Створення буктрейлерів – це, у першу чергу, не лише завдання для викладача,
а й цікавий спосіб організації самостійної роботи студентів. Кожний з нас, йдучи
на заняття, користується робочою програмою, в якій є розділи: «Самостійна робота» та «Написання реферату». Та чому б цю доволі нудну роботу не замінити
на більш творчу, особливо якщо студентам буде набагато цікавіше щось створити
на комп’ютері, ніж написати твір або реферат?! Чи можна зацікавити вивченням
нових творів чи тем завдяки використанню буктрейлерів? – важке питання. Але
вхопитися за цю ниточку все ж таки варто.
Використання блогів (апробовано на дисципліні «Німецька мова» викладачем
коледжу Ващенко А.О.).
Сучасний студент має вміти самостійно і активно працювати з інформацією,
вміти ставитися до неї критично і застосовувати її залежно від цілей і завдань своєї
діяльності. Сучасний викладач, в свою чергу, має вміти навчити цього. Очевидно,
що, використовуючи тільки традиційні методи навчання, вирішити цю проблему
неможливо.
Широко застосовують в освітньому процесі такі форми використання ІКТ,
як презентаційний супровід уроку, дидактичні ігри, тестування, використання
інтернет-ресурсів. Однією з форм урізноманітнення освітнього процесу може виступати освітній блог.
Блог (англ. Blog, від weblog – інтернет-журнал подій, інтернет-щоденник, онлайн-щоденник) – веб-сайт, основний вміст якого – це регулярно оновлювані записи (пости), що містять текст і мультимедіаконтент. «Блог» – від англійського
bloging (блогінг) – вхід у «світове павутиння», в якому людина веде свою колекцію
записів. Для блогів характерні стислі записи тимчасової значущості, відсортовані в
зворотному хронологічному порядку (останній запис зверху). Відмінності блогу від
традиційного щоденника обумовлює середовище: блоги зазвичай публічні і передбачають можливість наявності сторонніх читачів, які можуть вступити в публічну
полеміку з автором. Людей, які ведуть блог, називають блогерами. Сукупність усіх
блогів Мережі прийнято називати блогосферою.
Для блогів характерна можливість публікації відгуків (коментарів) відвідувачами.
Вона робить блоги середовищем мережевого спілкування, що має низку переваг
перед електронною поштою, групами новин, веб-форумами і чатами.
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Основні напрями використання освітніх блогів (переваги їх використання) такі:
•
блог викладача-предметника: методичне портфоліо викладача. За час роботи у викладача накопичується велика кількість авторських матеріалів, які необхідно
систематизувати: конспекти занять, збірники вправ для формування і відпрацювання
практичних навичок, матеріали для забезпечення занять, мультимедійні матеріали.
Цю проблему можна вирішити за допомогою ведення блогу, адже в процесі його
створення виникає потреба в створенні системи розділів, в яких зберігатимуть ті чи
інші матеріали. Такий блог дозволить викладачу в будь-який момент скористатися
своїми розробками на занятті, батьківських зборах, конференції або публічному
виступі. Також особистий ресурс викладача може виступати в ролі електронного
методичного портфоліо викладача, яке формується автоматично в міру накопичення навчальних матеріалів і бути корисним на майбутній атестації;
•
дистанційна підтримка освітнього процесу. Блог дозволяє розміщувати
навчальні матеріали різних форм і видів: від звичайного тексту до інтерактивних
тренажерів, що дає можливість викладачеві реалізувати дистанційну підтримку
освітнього процесу;
•
в окрему групу можна виділити блоги, присвячені демонстрації результатів
роботи студентів. Тут створюємо:
- демонстрацію кращих робіт;
- оцінювання і коректування виконаних завдань;
- створення e-portfolio (важливий інструмент самореклами як випускників коледжу – майбутніх фахівців певного фаху, так і викладачів, що можуть розміщувати
та систематизувати в таких портфоліо свій досвід, накопичений роками) (з особливостями та подробицями створення можна ознайомитись на сайті http://lautonina.
blogspot.ru/p/blog-page_7597.html);
•
блог класного керівника: Такий блог може стати гарним помічником у
роботі класного керівника. Розміщення матеріалів проведених заходів або подій у
групі, різні фото і відеозвіти та залучення до їх створення студентів групи може позитивно відбитися на соціальній атмосфері колективу.
Для викладача-предметника цікавим є сервіс learninqapps.orq (Web 2.0). Це
своєрідний конструктор, створений для підтримки навчання і процесу викладання
з допомогою інтерактивних модулів. Вони, у свою чергу, можуть бути внесені в зміст
навчання, а також їх можна змінювати чи створювати в оперативному режимі. Основна ідея інтерактивних завдань цього сервера полягає в тому, що студенти мають
можливість перевірити та закріпити здобуті знання в ігровій формі.
Використання навчального ресурсу у вільному доступі дозволяє повною
міроюздійснювати індивідуальний підхід до кожного студента. А можливість
постійно змінювати і коригувати викладену інформацію дозволяє виконувати
функції «тонкого налаштування», виправляючи всі невраховані моменти.
Важливим моментом ведення блогів є зворотний зв’язок зі студентами. Його
можуть забезпечувати коментарі. Подібна форма зв’язку не перевантажує викладача, не примушує його працювати понаднормово, адже переглянути відгуки або
питання, залишені на блозі можна в будь-який зручний час. Крім того, зв’язок зі
студентом у формі коментарів дозволяє викладачеві глибше розуміти проблеми
кожного студента, тим самим підвищуючи ефективність викладання, також це
дозволяє вдосконалюватися самому викладачу. Аналізуючи коментарі студентів,
викладач може підвищувати якість навчальних матеріалів і знаходити нові рішення
проблем, зв’язаних з методикою викладання дисципліни.
Отже, педагогічний блог – це нова освітня реальність. Ведення педагогом блогу може і має стати способом самовираження і одним з прийомів усвідомлення
власної професійної компетентності. Почавши створювати свою блогосферу, педа-
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гоги самі почнуть моделювати альтернативний освітній простір.
Скрайбінг (апробовано під час викладання дисциплін «Фізика», «Основи
електротехніки» викладачами коледжу Бовбасом О.Ю. та Волковим О.С.)
Скрайбінг… Скрайбер… На перший погляд, новоутворений неологізм. Та
насправді з цим поняттям ми знайомі з дитинства. Адже колись ми всі були в певному сенсі скрайберами. За допомогою простих малюнків ми намагалися передати
побачене, почуте, певну інформацію, почуття, настрій, емоції.
Виявляється, таким чином можна просто й доступно розповісти про складне,
цікаво пояснити певний матеріал. Цей метод отримав назву скрайбінг – процес
візуалізації складного змісту просто й доступно, під час якого замальовка образів
відбувається прямо під час передавання інформації.
Особливість скрайбінгу полягає в тому, що одночасно залучаються різні органи чуття: слух та зір, а також уява людини, що сприяє кращому розумінню та
запам’ятовуванню. Саме ці особливості роблять скрайбінг одним із методів сучасних технологій, який допомагає доступно та легко пояснювати складний матеріал,
сприяє розвитку освіти, презентаціям та доповідям, веденню записів та щоденників.
Варто відзначити його доступність, адже використовувати цю техніку може кожна
людина у своїх щоденних справах.
Отже, скрайбінг (від англійського scribe – накидати ескізи або малюнки) – новітня
техніка презентації, у якій мова оратора ілюструється «на льоту» малюнками на
білій дошці (або аркуші паперу), яка була винайдена британським художником
Ендрю Парком для Британської асоціації з поширення наукових знань.
Під час скрайбінгу виходить ніби «ефект паралельного проходження», коли ми
й чуємо, й бачимо приблизно одне й те саме, при цьому графічний ряд фіксується
на ключових моментах аудіоряду. Сьогодні скрайбінг – інноваційна технологія,
за допомогою якої можна привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою
інформацією та виокремити головні моменти доповіді.
Скрайбінг – це зображення малюнків, перетворення речей на візуальні образи.
Про скрайбінг, як окрему професію, почали говорити порівняно недавно. На Заході
візуальне мислення як індустрія розвивається з 70-х років. Одним із перших, хто
здогадався використовувати скрайбінг як продуктивний та інтерактивний засіб для
концептуалізації інформації, якою користуються учні та вчителі в школі, став американський викладач Пол Богуш. Саме він спростував давно завчений освітній девіз
«Читай параграф із підручника – відповідай на запитання», довівши ефективність
використання скрайб-презентації в освітньому процесі.
Справжнім проривом в освітньому веб-просторі свого часу став скрайб Кена
Робінсона про зміни освітньої парадигми, який довів дуже високу ефективність подання та сприйняття інформації з використанням скрайбінг-технології. Це спікер
та міжнародний радник з питань розвитку творчого мислення, систем освіти та
інновацій у державних і громадських організаціях. Кожному викладачеві варто
переглянути цей невеликий ролик, оскільки він наочно ілюструє сутність техніки
скрайбінгу та разом із тим висвітлює проблеми сучасної освіти у всьому світі.
Безперечно, іноді складно використовувати нову технологію, адже простіше
йти протореним шляхом. Проте скрайбінг має багато переваг, що допоможе
урізноманітнити уроки, зацікавити студентів, полегшити сприйняття нового
матеріалу. Серед «плюсів» цієї технології можна виокремити такі:
•
участь та увага аудиторії;
•
якісне засвоєння інформації та запам’ятовування ключових моментів;
•
зручне сприйняття інформації;
•
можливість неперервного спілкування зі слухачами.
Варто зазначити й переваги скрайбінгу в навчанні:
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•
візуалізація в процесі навчання допомагає студентам організувати та
аналізувати отриману інформацію;
•
за допомогою візуальних образів студенти з легкістю інтегрують нові знання;
•
візуалізація розвиває критичне мислення (вербальна та візуальна
інформація допомагає відновлювати в пам’яті отриману інформацію, оскільки
презентація скрайбінгу складається із простих образів, символів та предметів, які
легко запам’ятовуються);
•
візуалізація є універсальною та доступною всій аудиторії.
Є два основних види скрайбінгу: фасилітація та відеоскрайбінг. Скрайбінгфасилітація (від англійського facilitate – допомагати, полегшувати, сприяти) – це
переклад інформації зі словесної форми у візуальну та фіксування її у режимі реального часу. Робота викладача на занятті під час пояснення нового матеріалу з
крейдою в руках – приклад скрайбінгу-фасилітації. Переваги відеоскрайбінгу
полягають у тому, що відеоролик можна використовувати безліч разів, цей вид
діяльності викликає у виконавців особливу зацікавленість.
Якщо говорити про відеоскрайбінг, то можна виокремити його такі види:
•
мальований скрайбінг – класичний варіант скрайбінгу. Рука художника
(скрайбера) малює в кадрі картинки, піктограми, схеми, діаграми, записує ключові
слова паралельно з текстом, що звучить за кадром;
•
онлайн-скрайбінг – створюється за допомогою онлайн-сервісів мережі
Інтернет;
•
аплікаційний скрайбінг – на аркуш паперу або будь-який інший фон у кадрі
викладають (наклеюють) готові зображення, що відповідають озвученому тексту.
Різновид – магнітний скрайбінг, єдина відмінність – готові зображення кріплять
магнітами на презентаційну магнітну дошку.
Під час створення роликів онлайн-скрайбінгу використовують спеціальні програми й онлайн-сервіси, наприклад, PowToon, VideoScribe та інші. З їх допомогою
відео можна створювати за готовими шаблонами, однак, безкоштовні можливості
зазначених сервісів обмежені. Але деякі з цих сервісів мають безкоштовну пробну
версію, за допомогою якої можна створити багато чого потрібного!
У сучасному світі скрайбінг успішно використовують бізнес-тренери для створення зрозумілих та легких для запам’ятовування схем; консультанти та психотерапевти – для візуалізації ситуації та структури мислення слухача; менеджери, власники бізнесу – для передавання своїх думок колегам, презентацій, «круглих столів»,
нарад тощо.
Проте використання скрайбінгу є доречним і в освітньому процесі. Він забезпечує
розвиток творчості у молоді, набагато краще мотивує до засвоєння та опрацювання
матеріалу, розвиває логічне мислення, оскільки створення роликів вимагає вміння
аналізувати, виділяти головне, систематизувати тощо. Також необхідно пам’ятати,
що найбільша користь буде від такого процесу навчання, який викликає у студентів
зацікавленість! А оскільки зараз наша молодь є дуже медіа-залежною, то виконання завдань, зв’язаних зі створенням власних відео із власним баченням сценарію
подання матеріалу, а тим паче, якщо це дозволяє працювати з одногрупниками,
друзями в команді та конкурувати з іншими творчими групами. Це дасть набагато
кращий результат, ніж традиційне завдання скласти конспект, підготувати реферат
чи презентацію.
Висновок. Хочемо ми цього чи ні, але сучасний викладач має бути обізнаний у
багатьох інноваціях, які можуть бути застосовані в освітньому процесі, в конкретній
дисципліні. Перелічені методи та засоби навчання не є вимогою до діяльності викладача, проте, як показує досвід їх використання у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»,
вони можуть стати дуже потужним інструментом підвищення активності студентів.
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РОЛЬ ВЕБ-САЙТУ ВІДДІЛЕННЯ
В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КОЛЕДЖУ
Вергелес О.П., завідувач відділення
«Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»,
Голуб Р.А., викладач спеціальних дисциплін
ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»
У зв’язку з бурхливим розвитком інформаційних технологій роль офіційних вебсайтів у діяльності вищих навчальних закладів зростає. Більшість таких веб-сайтів є
презентаційними, тобто містять інформацію про освітній заклад: персоналії директора, адміністрації, викладачів та студентів, відомості про загальні плани та заходи
майже не інтегровані в освітній процес.
Тому актуальним є створення веб-сайтів структурних навчальних підрозділів
вищого навчального закладу, адже такі веб-сайти забезпечать розширення освітніх
можливостей навчання через дистанційну освіту, сприятимуть інформаційній
підтримці студентів і викладачів, проведенню дистанційних батьківських
зборів, семінарів, конкурсів, опитувань, профорієнтаційної роботи, а також
відображатимуть діяльність студентів і викладачів для зовнішніх відвідувачів
інтернету.
Офіційні веб-сайти структурних навчальних підрозділів повинні мати особливий стиль і зміст, створювати позитивний імідж, ефективно використовувати
можливості глобальної комп’ютерної мережі, виконувати представницькі функції в
розрахунку на різні категорії потенційних відвідувачів і відігравати роль сполучної
ланки між навчальним підрозділом, викладачами, батьками, студентами та громадськими організаціями регіону, країни.
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У ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» на відділенні
«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» створено та
функціонує впродовж 4-х років власний веб-сайт, режим доступу: http://tvpptnatk.
ucoz.ua.
Як платформи для створення веб-сайту відділення ТВППТ використано безкоштовний ресурс uCoz – проект, покликаний допомогти будь-якому охочому створити свій власний сайт. Якщо сайт вже є, то дуже просто зробити його більш наповненим і цікавим, додавши нові можливості. При цьому не потрібно володіти
професійними навичками Web-дизайну, а послуги, що надаються, безкоштовні.
Під час формування та експлуатації веб-сайту на платформі uCoz було відзначено
його позитивні та негативні характеристики, а саме:
позитивне – безкоштовний конструктор сайтів, великий вибір стандартних
шаблонів і модулів; можливість накопичення інформаційного ресурсу; зрозуміла
панель управління для адміністрування сайту; надання додаткових опцій освітнім
установам (вимкнення рекламних банерів);
негативне – низький рівень захисту, обмежений дисковий простір для накопичення інформаційних ресурсів, рекламні банери, однотипність в архітектурі
сайта, посередній презентаційний інтерфейс веб-сайтів.
Офіційний веб-сайт відділення ТВППТ є важливим елементом інформаційної
політики та інструментом вирішення низки освітніх та управлінських завдань,
дозволяє максимально наблизити ресурси до користувача, забезпечити інтеграцію
інформаційної сутності відділення ТВППТ в єдиний інформаційно-освітній
простір коледжу, створити умови ефективного управління освітою та організацією
освітнього процесу.
Під час створення веб-сайту відділення ТВППТ було відкинуто всі догматичні вимоги до навчально-методичного наповнення веб-сайту та його структури, основну
увагу зосереджено на навчальних потребах студентів, а проведена моніторингова
робота забезпечила створення інтуїтивно-зрозумілої архітектури інтернет-ресурсу.
З 2012 року веб-сайт суттєво змінено. Було переглянуто концепцію головного
«інформаційного вікна» відділення ТВППТ.
Реалізовано такі навчально-організаційні проекти: 1) розклад навчальних занять;
2) зміни до розкладу занять; 3) висвітлення основних досягнень відділення ТВППТ,
студентів та викладачів; 4) фотоальбом життя відділення ТВППТ; 5) створено модель командної роботи над сайтом; 6) розміщено зразки заяв і угод, якими користуються студенти в освітньому процесі; 7) створено відеотеку в розрізі спеціальностей
відділення ТВППТ; 8) бібліотека підручників для спеціальностей «Рибництво та аквакультура», «Виробництво та переробка продукції тваринництва»; 9) розміщено
навчально-методичну документацію викладачів для студентів відділення ТВППТ;
10) сторінка для абітурієнтів із можливістю електронної реєстрації на сайті; 11)
презентаційна інформація про коледж, відділення, циклову комісію, спеціальності
відділення ТВППТ.
Нині щодня переглядають веб-сайт відділення від 300 до 600 осіб. Інтерактивність
веб-сайту досить висока – за три останні роки роботи веб-сайту лічильник зафіксував
близько 100 000 відвідувань.
Веб-сайт відділення ТВППТ став джерелом актуальної інформації, а також
ефективним інструментом створення позитивного іміджу навчального закладу.
Продовжується робота над створенням і розвитком додаткових каналів зв’язку
для всіх учасників освітнього процесу – навчально-методична папка викладача,
батьківський контроль.
Подальший розвиток веб-сайту відділення ТВППТ пов’язаний із використанням
«хмарних» сервісів щодо роботи з документами Google.
За допомогою цього сервісу можливо завантажити до «хмари» і мати постійний
доступ до будь-яких особистих файлів, зокрема відеороликів, фотографій, PDF, текстових документів та інших – всього 30 типів.
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Google Диск можливо встановити на комп’ютер (PC і Mac), а для мобільних
пристроїв на базі Android можливо завантажити додаток Google Диск.
Користувачі з вадами зору можуть працювати з Google Диском за допомогою
спеціальної програми, що перетворює текст на мову, або скрін рідер.
Google документи, Google таблиці і Google презентації – яскраві приклади
реалізації «хмарних» технологій, зокрема – «хмарний» офіс можливо використовувати безкоштовно.
Цей сервіс також дозволяє зберігати навчальні матеріали он-лайн, створювати
для їх зберігання потрібну структуру. Створивши свій документ у Google або теку
документів, можливо відкрити до них спільний доступ для студентів, колег або
друзів. Вони мають можливість редагувати свій розділ, або документ не маючи доступу до інших інформаційних ресурсів. Це, з одного боку, дає можливість викладачу контролювати інформацію, що надходить, а з іншого – розвиває самостійність
і відповідальність студентів.
Сховище даних як об’єкт, який можливо відділити від окремого комп’ютера, вже
стало звичайним явищем, але нині у такому сенсі почали розглядати і програмні
додатки. Замість розміщення файлів і програмного забезпечення на одному
комп’ютері, результати й засоби роботи поступово переносять та розміщують у
хмарі. За таких умов програмні додатки та дані доступні з багатьох комп’ютерів, а
засоби, які використовують для вирішення певних завдань, безкоштовні або дуже
дешеві.
Важливим є також і той факт, що використання технології «хмарних обчислень» позбавляє від потреби у технічній підтримці програмного забезпечення,
оскільки контроль та нагляд за його функціонуванням, зокрема, збереженням даних, їх копіюванням, захистом від дії комп’ютерних вірусів та інтернет-атак тощо,
здійснює сам провайдер.
Під час навчання у такий спосіб студенту не потрібні потужні комп’ютери з великим
об’ємом пам’яті, CD і DVD-приводами, оскільки вся інформація зберігається у «хмарі».
Для навчання достатньо лише, наприклад, звичайного ноутбука або компактного нетбука, або мобільного пристрою, де головним є під’єднання до інтернету.
Проте така технологія має як переваги, так і недоліки. Вона доволі економічна,
але вимоглива щодо доступу до інтернету. Це означає, що має бути безперебійний
швидкісний доступ до інтернету для реалізації освітнього процесу за допомогою
хмарних технологій. Іншим недоліком є те, що постачальники послуг намагаються
працювати онлайн, але інколи бувають випадки, коли сервер може бути оффлайн і
тоді доступ до послуг буде недоступний.
Отже, можливо дійти висновку про те, що накопичено певний досвід роботи
щодо використання офіційного сайта в системі управління відділення ТВППТ та коледжу. Чітко сформовано позицію адміністраторів веб-сайту, викладачів, студентів
і батьків щодо подальшої інтеграції веб-сайту відділення ТВППТ і «хмарних»
технологій, формування цілісного інформаційного середовища в освітньому процесі
для вирішення проблеми забезпечення рівного доступу студентів та викладачів до
якісних освітніх ресурсів як під час занять, так і у позанавчальний час.
Список використаних джерел
1. www.greenlight5.com/ucoz-hosting.htm
2. http://www.ucoz.ua/about/
3. Сейдаметова З.С. Облачные сервисы в образовании / З.С. Сейдаметова,
С.Н. Сейтвелиева // Информационные технологии в образовании. – 2011. – № 9.
4. Досвід інтеграції хмарних сервісів google apps у інформаційно-освітній
простір вищого навчального закладу.
5. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Том 35. – №3.
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ГОДИНИ ОСВІЧЕНОСТІ – УСПІШНА СКЛАДОВА
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ХНТУСГ ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
(ДОСВІД РОБОТИ)
Бездольна Л. І., завідувач сектору Наукової бібліотеки
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
У статті представлено інноваційний формат спілкування зі студентами – години
освіченості, які входять до системи заходів з культурно-просвітницької, виховної роботи
наукової бібліотеки вищого навчального закладу.
Навчання – головна праця студента. Але чи можлива підготовка повноцінного
фахівця без вироблення високих моральних якостей, духовного розвитку особистості
та його залучення до багатств літератури, культури й мистецтва? Звичайно – ні, бо
як неможливо відокремити процес навчання від процесу виховання, так не можна відокремити проблеми освіти, університету і бібліотеки. Освіта, а разом з нею і
бібліотека ВНЗ, не можуть бути осторонь соціокультурних процесів, що відбуваються
в суспільстві і вимагають поєднання завдань та цілей науково-технічного прогресу з
гуманістичними цінностями. І дійсно, світ щоденно стрімко змінюється і студентська
молодь є обов’язковим і активним учасником цих змін, тому її гуманітарне виховання
не менш значуще за професійне навчання.
Отже, вирішуючи проблему виховання мислячої, творчої, активної, здорової
молодої людини, постає питання: «Хто може це зробити?».
Звичайно, тільки той, хто сам обізнаний і досвідчений у справі духовного вдосконалення, хто особисто засвоїв справжнє розуміння культури в її духовному значенні, хто
відчув отой безсмертний дотик до душі, про який писала Ліна Костенко: «Коліна преклонивши, як Почаїв, стоїть душа перед усім святим». Унікальність ситуації полягає
в тому, що кожна молода людина, переступаючи поріг навчального закладу, проходить через бібліотеку вишу і щоденно на ґрунті спільної співпраці з бібліотечними
фахівцями зростатиме інтелектуально та духовно.
В арсеналі бібліотечних фахівців є величезний духовний запас, яким ми повсякчас
можемо скористатися. Візьмемо, як приклад, Ліну Костенко – якщо через сотню років
той, хто не знатиме взагалі, що таке Україна, перечитає її поезію, то побачить у пречистому дзеркалі її правдивого й природного в кожному жесті Івана Миколайчука, який
косить «у Халеп’ї траву», умиротвореного Григорія Сковороду з його нетлінним «Садом божественних пісень», незламного Тараса, який може зніяковіти від зворушення
(«бо ж знаєте, із каторги – в салони… не зразу усміхнеться чоловік»), наших славних
пращурів, які йдуть за часом, як за плугом.
Враховуючи таке вагоме духовне підґрунтя, у керівництва нашого вишу виникла ідея об’єднати зусилля освіти й бібліотеки для забезпечення якісного
функціонування нового культурно-освітнього та соціально значимого середовища ВНЗ, орієнтованого на розвиток, ціннісну домінанту у процесі формування
особистості майбутнього фахівця. Звичайно, шановні колеги, це має вселяти віру
в причетність до великої справи, а також усвідомленням того, що бібліотека ВНЗ –
своєрідний культурно-просвітницький, виховний центр, місце, де закладаються
основи духовності, бо інтелект без душі мало чого вартий. Тому в душі кожної
молодої людини потрібно будувати духовний храм. Адже саме духовно багата людина дбатиме не тільки про себе, а й про добробут рідної землі.
З ініціативи ректорату нашого університету колективу наукової бібліотеки було
запропоновано години освіченості – новий формат спілкування зі студентською
аудиторією, який успішно було започатковано в практиці роботи з першого вересня
2014/2015 навчального року.
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І ось уже третій рік поспіль ми працюємо у цьому форматі. І, як на наш
погляд, – це найбільш вдала складова культурно-просвітницької роботи, що
розкриває роль бібліотеки у вищому навчальному закладі.
Першим кроком у цій справі було те, що колектив наукової бібліотеки
цілеспрямовано переглянув практику культурно-просвітницької, виховної роботи
і визначив мету годин освіченості [2,С.33].
Отже, шановні колеги, мета годин освіченості – отримання студентами не фундаментальних знань, а залучення їх до систематичної пізнавальної діяльності,
скерованої працівниками наукової бібліотеки, необхідної для вдосконалення
їхнього освітнього та інтелектуального рівня. Беззаперечним залишається той
факт, що під час годин освіченості незмінним джерелом формування ціннісних
орієнтацій у свідомості молодої особи є не що інше, як книга та читацький інтерес.
Читацький інтерес – форма вияву пізнавальної потреби, що спрямовує
особистість на усвідомлення цілей читання (як одного з видів мовленнєвої
діяльності), а це, у свою чергу, сприяє ознайомленню з новими для студента
художніми чи науково-популярними книгами, спонукає до свідомої діяльності з
книжковою продукцією [3,С.9]. З огляду на сказане, читацький інтерес – важливий
чинник формування духовно багатої мовної особистості, бо мовлення студентів
сьогодні далеке від ідеалу та високої культури спілкування. Виходячи з цього,
виникає потреба у визначенні місця такого виду діяльності як читання в процесі
морального, духовного та естетичного вдосконалення молоді, а також необхідно
докласти максимум зусиль для того, щоб книга залишалася життєво необхідним
атрибутом нашого буття. Отже, читання та просування книги в молодіжне середовище – головний засіб для досягнення мети годин освіченості.
Години освіченості занесено до розкладу занять і проводять по два рази на
місяць на перших та других курсах навчально-наукових інститутів університету.
Заходи у рамках години освіченості входять до річного плану з культурнопросвітницької роботи наукової бібліотеки і здійснюються за його пріоритетними
напрямами.
Тематика годин освіченості складається з 6 тематичних блоків, сформованих з
урахуванням інтересів, смаків, уподобань студентів. Наукова бібліотека залишила
за собою можливість їх корегувати та доповнювати темами на свій професійний
розсуд, а також побажаннями кураторів студентських груп.
Блок «Знайомство» складається з тем важливих для адаптації, встановлення
довірливих міжособистісних стосунків між бібліотечними працівниками і студентами та міжособистісних відносин в групі, колективі загалом.
Теми блоку «Навчись навчатися» допомагають у самоорганізації і організації
навчання та у формуванні етичних норм студентської молоді. У перші місяці навчання їм дуже важко зорієнтуватися в освітньому процесі і тому НБ на годинах освіченості виконує важливу місію – помічника в організації навчання і
міжособистісних відносин в групі, колективі загалом [2, С.36].
До блоку «Краєзнавство» ввійшли теми про край, рідне місто, їх історію тощо.
Акцент тематичного блоку «Українознавство» зроблено на культуру та побут
українців, традиції, етногенез та інші теми, що стосуються української нації.
До блоку «Країнознавство» увійшли теми про країни, що наклали свій відбиток
на історію людства, особливостям національних характерів та жестів, цікавим та
загадковим місцям, пам`яткам, шедеврам музеїв, правилам поведінки в різних
країнах тощо.
Тематика блоку «Люди. Події. Факти» знайомить студентську молодь з календарними, історичними, державними, національними, релігійними святами, визначними подіями, датами, життям та творчістю видатних особистостей культури,
науки, мистецтва та героями сьогодення.
Професійні й особисті якості бібліотекарів та правильно обрана форма і вибудуваний сценарій заходу – складові ефективності та запорука успіху годин
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освіченості. Це вимагає певних інтелектуальних та фізичних зусиль, потребує багато часу. Та все це відступає, коли бачиш вогник цікавості в очах студентів.
Студентський творчий проект «Український фен-шуй» – це один з тих заходів,
проведений у рамках годин освіченості, що визвав інтерес у молоді до активізації
пізнавальної та творчої діяльності, розвитку креативності й водночас формування
певних рис особистості. Девізом проекту стали слова Т. Г. Шевченка: «І чужому
научайтесь, й свого не цурайтесь»
Працюючи в проекті, студенти з’ясовували проблемні питання: «Чи потрібні
сучасній молоді українські народні символи й обереги? Віддати перевагу китайським амулетам чи українським оберегам?»
На початку роботи було створено науково-пошукові групи з дослідження
історії українських оберегів та їх збереження. Хочу звернути увагу, що студенти
шукали інформацію у живому спілкуванні з родиною, музеях населених пунктів,
де вони мешкали до навчання в університеті, книгах, а також в інтернеті. Оформляли свої творчі роботи у вигляді презентацій, рефератів, фотоплакатів та постерів.
Захист творчих проектів проходив у дружній атмосфері.
На завершальному етапі проекту «Український фен-шуй» студенти брали
участь у майстер-класі з виготовлення мальованок, ляльки-мотанки, оберегу родини і Роду, мотанки-крупенички, яка повинна бути у кожній домівці як символ добробуту і ситості. Майстер-клас сприяв оволодінню загальними інтелектуальними
способами діяльності, розвитку комунікативної культури.
Таким чином, нам вдалося поєднати духовні надбання нашого народу та потреби сьогодення у морально-духовному удосконаленні молодої людини. Слід зазначити, що студенти не тільки із завзятістю долучилися до творчої роботи, а й
виявили неабияку цікавість до оберегів свого роду та родини.
Години освіченості проводять в аудиторіях з мультимедійним обладнанням, яке
допомагає в організації якісного супроводу виступу бібліотекаря. Інформаційнокомунікаційні технології допомагають зробити книгу привабливою і потрібною
в очах студентської молоді, яка часто сприймає друкований аналог як застарілий
формат. Наприклад, один з таких заходів, як:
▪ ▪ лекція «Бібліотека – скарбниця знань. Цікаві факти з історії наукової
бібліотеки» з відеооглядом «Скарбниця – слів». Захід допоміг розкрити цікаві
факти з історії наукової бібліотеки та відкрити студентам іншу українську мову –
словникову, зацікавити їх читанням та ненав’язливо просунути не просто книгу, а
словник, у молодіжне середовище. Новизна відеоогляду в тому, що він був озвучений працівниками наукової бібліотеки. Студент міг не тільки дивитися, а і слухати, бо вирішальне значення мала виразна мова, чаруюча самим своїм звучанням.
Специфіка ВНЗ певною мірою накладає відбиток на організацію форм роботи
з молоддю під час годин освіченості. Бібліотечні фахівці у своїй практиці використовують різні способи проведення годин освіченості і віддають перевагу не тільки
мультимедійним, а й інтерактивним формам, у яких студенти виступають не пасивними слухачами, а найактивнішими учасниками [1,С. 159-162]. Назву деякі з них:
▪ ▪ інтелектуально-розважальна гра «Я люблю Україну» стала знайомою і популярною для багатьох, завдяки телебаченню і користується особливим успіхом у
студентів. Гра включала конкурси: творчий, мовний, з історії та культури України;
▪ ▪ тренінг «Простір толерантності – простір співжиття». Сюжетно-рольові
завдання розвивали у студентів увагу, пам’ять, творче мислення, а розбір
різних ситуацій – вміння аналізувати та оцінювати власну поведінку з позиції
толерантності. На завершення заходу студентам було запропоновано в ігровій
формі спробувати «виростити» дерево толерантності, на листочках якого
необхідно залишити свої побажання або написати, що потрібно зробити, щоб їх
група, університет стали простором толерантності [1, С. 164].
Майже всі успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства,
а особливо в культурно-просвітницькій роботі залежать від уміння спілкуватися.
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Згадаймо прекрасні слова французького філософа, письменника Франсуа Вольтера «Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена».
Ми завжди пам’ятаємо про те, що студент прийшов на захід для задоволення
своїх пізнавальних, інтелектуальних потреб у цікавому та живому спілкуванні.
Тому надаємо перевагу діалоговим формам і матеріал вибудовуємо у контексті
сучасного бачення, нового осмислення подій та історичних явищ, пропонуємо
емоційно-особистісні роздуми, підібрану інформацію подаємо не нав’язливо, толерантно ставимося до чужої, навіть альтернативної думки, щоб у молоді не було
відчуття, що її виховують. Наприклад, деякі з таких заходів:
▪ ▪ круглий стіл «Світ на перехресті». Студентам було запропоновано подивитися уривок з фільму «Перехрестя», над яким працювали документалісти з різних
країн і висвітлювали різні проблеми суспільства в світі. Обрана діалогова форма –
обговорення, задавала студентській аудиторії соціокультурний контекст і контекст її майбутньої взаємодії в особистому житті та професійній діяльності.
Захід був важкий та емоційно напружений. Обговорення збуджувало емоційний
стан молоді. Побачені кадри вимагали душевних сил для сприйняття і осмислення побачених подій;
▪ ▪ евристична бесіда з елементами тренінгу «Як успішно підготуватися до
семінару, практичного заняття» допомогла студентам довідатися про алгоритми та схеми підготовки до різного роду занять. Під час тренінгу студенти відпрацьовували навички самостійної роботи з книгою. Колектив студентів
було поділено на групи. Їм необхідно було опрацювати запропонований текст,
виділити основне, другорядне і на основі цього побудувати короткий і логічний
виступ для лідера групи. Виступи лідерів обговорювалися, надавалися поради,
пропонувалася література з теми заходу [2,С.36].
Слід зазначити, що усі підготовлені матеріали сценаріїв заходів передаються
студентам зрозумілим, простим та цікавим способом. Такою є філософія годин
освіченості.
Для нас дуже важливо, щоб, прийшовши на першу годину освіченості, студент
відвідував і всі останні. Всі проведені заходи, у рамках години освіченості, вражають своєю інформаційною насиченістю, креативністю, нестандартними підходами
до їхньої організації та різноманіттям форм. Наприклад, деякі з них:
▪ ▪ бінарний слайд-огляд «Українське (козацьке) бароко» є прикладом співпраці
наукової бібліотеки з кафедрою культурних універсалій і націлений на поглиблення знань з предмету «Історія української культури»;
▪ ▪ лекція-показ одягу зі слайд-шоу «Традиційне вбрання українців. Культура носіння одягу» розпочався оглядом книги Катерини Матейко «Український
народний одяг» (1996 р). Під час лекції студенти демонстрували український
національний одяг та акцентували як правильно називаються елементи чоловічого
та жіночого українського національного вбрання. Бібліотекар звертала увагу
аудиторії на культуру носіння українського національного костюму;
▪ ▪ народознавчий калейдоскоп «Великодні дзвони б’ють» побудований зі
швидкою зміною малих форм масової роботи (міні-бесіда, бліц-вікторина, огляд
біля виставки, презентація «Великдень на гостини просить», конкурси «Збери
Великодній кошик» та «Великодній декор»);
▪ ▪ майстер-клас «Від зернини до картини» з випускницею університету, художницею Аліною Павленко. Під супроводом майстрині, молодь брала участь в
колективній творчості над створенням картини із природних матеріалів (різних
круп, насіння тощо) [1,С.158].
Із вище сказаного, можна зробити висновок:
Для нашої Наукової бібліотеки години освіченості – це: формування
гуманітарного середовища на основі нових і усталених форм і методів роботи.
Оскільки наукова бібліотека, у рамках годин освіченості, виступає як місце,
де відбувається активна взаємодія особистості з інформаційним та гуманітарним
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середовищем, де студент збагачує свої знання, інтегрує їх, а також здатний проявляти ініціативу і самостійність у виборі свого розвитку, освіти, творчості;
- демонстрація нових можливостей у використанні інформаційно-комунікаційних технологій;
- просування книги та читання в молодіжне середовище. Збільшилася кількість
відвідувань студентами наукової бібліотеки та книговидача літератури з тематичних блоків годин освіченості;
- творчий майданчик для постійного підвищення інтелектуального потенціалу
бібліотекаря та зростання його фахової майстерності;
- використання різноманітних форм та методів роботи, створення
комунікативного середовища для спілкування молоді між собою, що дає змогу
краще пізнати одне одного, покращити мікроклімат в групах;
- виявлення розвитку творчого потенціалу студентів і надання їм необхідної
допомоги в самореалізації та сприяння в подальшій їх участі у культурнопросвітницьких, виховних загальноуніверситетських заходах та заходах наукової
бібліотеки;
- запрошення до творчої співпраці у різноманітних клубах за інтересами: «Слово», «Патріот», літературно-музичному театрі «Джерело», конкурсах, фестивалях,
написання сценаріїв;
- напередодні сесії години освіченості перетворюються в консультаційні години з питань щодо ефективної роботи з фондами та інформаційними ресурсами
наукової бібліотеки;
- «швидка допомога» в реагуванні на листи Міністерства освіти і науки,
Харківської обласної державної адміністрації щодо відзначення пам’ятних дат.
Завжди є підготовлені актуальні заходи, а саме – головне студентська аудиторія.
Години освіченості – новий формат спілкування зі студентською молоддю
цінний тим, що він має системність у проведенні заходів. Кожен захід додає в
скриньку студента цінну інформацію. Пам’ятаєте народну мудрість: «Крапля
камінь точить». Якщо постійно додавати зусиль, то можна завжди отримати бажаний результат. І це дійсно так. Ми спробували! Спробуйте і Ви!
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АНАЛІЗ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВАКЦИННИХ
ШТАМІВ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙНОЇ БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ
Недосєков В.В., доктор ветеринарних наук, професор
Шевченко Н.І., аспірант кафедри епізоотології
та організації ветеринарної справи
Мельник В.В., кандидат ветеринарних наук, доцент,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність. Інфекційна бурсальна хвороба (хвороба Гамборо) – це вірусне
висококонтагіозне захворювання, що характеризується ураженням бурси
Фабриціуса, нирок, внутрішньом’язовими крововиливами, діареєю.
В Україні інфекційна бурсальна хвороба (ІБХ) з’явилася наприкінці 80-х –
на початку 90-х рр. минулого століття. Вперше на території України ІБХ була
зареєстрована в Одеській області у 1991 році [1]. Інфекція супроводжувалася значною загибеллю птиці (від 30 до 80 %). Протягом року хвороба охопила всі птахогосподарства Одеської області. У 1991–1992 рр. ІБХ поширилася у стадах комерційної
птиці в Україні (з високим рівнем захворюваності і загибелі). Вважається, що сплеск
ІБХ у цей період пов’язаний з початком масового ввезення птиці з-за кордону та
відсутністю системи профілактики хвороби. На цей момент вакцинацію поголів’я
на птахофабриках планово не проводили. Це було пов’язано з тим, що у попередні
роки хвороба Гамборо клінічно майже не проявлялася, отже, були відсутні методи
діагностики і профілактики, а фахівці птахогосподарств не мали досвіду боротьби
з хворобою.
У період з 1991 по 2000 рр. практично всі птахівничі господарства України потерпали від ІБХ. Однак у другій половині 90-х років застосування для профілактики IБX
живої вакцини зі штаму «БГ» дозволило дещо стабілізувати ситуацію, враховуючи,
що штам «БГ» за своєю антигенною та імуногенною активністю може конкурувати з
іншими штамами вірусу ІБХ, на основі яких виготовляють вакцинні препарати, що
застосовуються на території країн СНД, зокрема і в Україні.
Актуальним на території України також є штам «УМ-93». Використання вакцини зі штаму «УМ-93» забезпечило благополуччя щодо ІБХ, яка була зафіксована за
конвеєрної посадки на вирощування курчат яєчних порід на птахофабриці «Южная» у 1995-1996 рр., де застосування вакцин із штамів Вінтерфілд-2512 та Д-78 було
неефективним.
На сьогодні вакцинопрофілактика посідає провідне місце у боротьбі з бурсальною хворобою птиці. Штами вірусу ІБХ, які використовують для виробництва вакцинних і діагностичних препаратів, повинні мати високу біологічну і антигенну активність і бути вільними від контамінації бактеріальною і грибковою
мікрофлорою, мікоплазмами.
Крім того, особливістю збудника ІБХ є антигенна мінливість штамів. Основою
антигенної мінливості вірусу ІБХ є мутації варіабельної ділянки гена VP2, який
кодує основний білок капсида [2]. Зміни послідовностей цієї ділянки гена VP2 призводять до антигенного шифту штамів, а окремі так звані точкові мутації призводять до антигенного дрейфу з утворенням нових субтипів вірусу [3].
Антигенна мінливість проявляється у межах одного серотипу в різні часові
проміжки, на різних територіях, що залежить від видового і породного складу пташиного поголів’я, його імунного статусу та інших чинників.
Так, D.J. Jackwood вважає, що встановлення ступеня гомології гена VP2 польових ізолятів вірусу до різних вакцинним штамів є необхідним, оскільки лише максимально подібні штами можуть захистити птицю від вірусу, який циркулює в
господарстві [4].
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Нині існує низка штамів вірусу ІБХ, які використовуються виготовлення
діагностичних і вакцинних препаратів для захисту від цієї інфекції: «228 Е», «БГ»,
«D-78», «УМ-93», «V217», «КБК», «Winterfiеld-2512», «МВ». Недоліками відомих
штамів є їх низька антигенна та імуногенна активність або, навпаки, вони мають
високу залишкову реактогенність та викликають необоротні деструктивні явища в
імунокомпетентних органах.
Одним з найперспективніших, згідно з дослідженнями співробітників ФГУ «ВНИИЗЖ», за сукупністю суттєвих ознак є штам «БГ», який репродукується на 9-11-добових ембріонах. На основі цього штаму виготовляють вакцинні та діагностичні
препарати. У 1993 році вихідний вірус для отримання цього штаму був виділений
з фабрицієвих сумок хворих бройлерів птахофабрики «Уральська» Оренбурзької
області. Виробничий штам «БГ» отримано шляхом послідовних пасажів на 10-добових SPF - ембріонах [5]. Отриманий штам має високу інфекційну, імуногенну та
антигенну активність. Проявляє високу ступінь гомології порівняно з ізолятами,
виділеними як на території України, так і за її межами.
Вищевказаний штам репродукується в 10-добових ембріонах і призначений
для використання як сировина для приготування живої та інактивованої вакцин
і діагностичних препаратів. Вакцини зі штаму «БГ» здатні долати материнський імунітет курчат ще в ранньому віці, стимулювати вироблення високих титрів
антитіл до вірусу і дозволяють захистити птицю до моменту її контакту з польовим
штамом вірусу ІБХ.
Атенуйований середній «плюс» клонований штам МВ/5 вірусу інфекційної
бурсальної хвороби (ІБХ) курей, виділений на території України і призначений
для виготовлення живих та інактивованих вакцинних препаратів і діагностиків.
Штам МВ/5 депонований в колекції Державного науково-контрольного інституту
біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) під реєстраційним номером
473 [6]. Молекулярно-біологічний аналіз сегменту А генома штаму МВ/5 показує
високий ступінь гомології 87,7–97 % з охарактеризованими високовірулентними
українськими ізолятами і що має специфічний сайт рестрикції для рестриктази
Bstell в гіперваріабельній ділянці гена VP2. Штам МВ/5 отриманий після виділення
польового ізоляту і клонування на хоріоалантоїсній (ХАО) оболонці 9–10-добових
ВПФ-ембріонів курей. Початковий вірус для отримання штаму МВ/5 виділений з
фабрицієвих сумок хворих бройлерів птахофабрики в Донецькій області в 1993
році. Виробничий штам отримано шляхом багаторазових пасажів вихідного ізоляту
на 10-добових ембріонах СПФ-курей і СПФ-курчат [6].
Мета досліджень: Проведення порівняльного оцінювання імунобіологічних властивостей штамів «БГ», «УМ-93» та «МВ/5» вірусу ІБХ.
Матеріали та методи
У роботі використовували три штами вірусу інфекційної бурсальної хвороби
птахів: «УМ-93», «БГ» і «МВ/5».
Культивування вірусу ІБХ проводили на СПФ-ембріонах, що тривало протягом
120 годин.
Овоскопію курячих ембріонів проводили на 48, 72, 96 години інкубації вірусу.
Відібрані мертві ембріони обробляли і заморожували за температури мінус 60°С.
Отриманий вірусовмісний матеріал розморожували, подрібнювали та екстрагували за температури 4°С протягом 45 хв, двічі заморожували та розморожували. Далі
додавали фосфатний буферний розчин рН 7,6 та центрифугували протягом 20 хв
за 3000 об/хв. В отриманій вірусовмісній рідині визначали інфекційну активність
титруванням на 10-добових СПФ-ембріонах. Титр вірусу визначали за методом Кербера в модифікації Ашмаріна [7].
Отриманий матеріал після додавання стабілізаторів висушування фасували по
4,0 см3 у стерильні пеніцилінові флакони і піддавали ліофілізаціі.
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Для визначення імуногенності було використано сухі вірус-вакцини, виготовлені
на основі досліджуваних штамів вірусу ІБХ. У дослідах використовували курчат
14-добового віку. Імунізацію проводили двократно методом випоювання з водою з
інтервалом 10 діб. Через 14 діб після другої вакцинації відбирали проби крові, отримували сироватки, які досліджували методом непрямого ІФА.
Результати власних досліджень
Після обліку специфічної загибелі проводили порівняльне оцінювання загибелі
інфікованих ембріонів під час інкубації за температури 37-38 °С. В табл. 1 наведено
дані овоскопії ембріонів та їх загибелі їх в різні години після зараження штамами
«УМ-93», «МВ/5» та «БГ».

Результати досліджень вказують на те, що неспецифічна загибель ембріонів протягом перших 48 год інкубування у разі зараження штамами вірусу ІБХ майже не
відрізняється (2,1% і 1,9%). Максимальна специфічна загибель спостерігається після
48 годин інкубування. Так, кількість загиблих ембріонів за 72 год інкубування становить 90,2% для штаму «МВ/5» та 79,9% – для штаму «БГ». Штам «МВ/5» перший
викликає значно вищий відсоток специфічної загибелі ембріонів порівняно зі шта-
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мом «БГ». Після 96 годин інкубації ембріонів, заражених штамом «МВ/5», лише
0,8% залишилися живими, порівняно з 4,7% ембріонів, заражених штамом «БГ».
Також проведено порівняльне оцінювання інфекційної та імуногенної активності
даних штамів.
Результати проведених досліджень наведено в табл. 2. Дані свідчать про те, що
найвищу інфекційну активність має штам «МВ/5». Так, інфекційна активність штаму «МВ/5» вища на 0,38 lg ЕІД 50 / см3 порівняно з результатами штаму «БГ» та
на 2,28 lg ЕІД 50 / см3 порівняно зі штамом «УМ-93». Результати, отримані під час
порівняльного оцінювання імуногенної активності досліджуваних штамів вірусу ІБХ
птахів, вказують на те, що штам «МВ/5» є ефективнішим та індукує в 1,5 разу більше
вироблення антитіл, ніж штам «БГ» та майже вдвічі більше, ніж штам «УМ-93».
Висновки
Проведені дослідження показали, що штам «МВ/5» отриманий після виділення
польового ізоляту і клонування на хоріоалантоїсній (ХАО) оболонці 9–10-добових
ВПФ-ембріонів курей має більш високу інфекційною, антигенну та імуногенну
активність.
1. Кількість загиблих ембріонів за 72 год інкубування становить 96,9 % для штаму «МВ/5», 87,9 % – для штаму «БГ» та 77,8 % – для штаму «УМ-93». Після 96 годин інкубації ембріонів, заражених штамом «МВ/5», 3,1 % залишилися живими
порівняно з 12,1 % ембріонів, заражених штамом «БГ» та 22,2 % відповідно штамом
«УМ-93».
2. Інфекційна активність штаму «МВ/5» вища на 0,38 lg ЕІД 50 / см3 порівняно з
результатами штаму «БГ» та на 2,28 lg ЕІД 50 / см3 порівняно зі штамом «УМ-93».
3. Штам «МВ/5» індукує в 1,5 рази більше вироблення антитіл, ніж штам «БГ» та
майже вдвічі більше, ніж штам «УМ-93».
Список використаних джерел
1. Герман, В. В. Инфекционная бурсальная болезнь в птицехозяйствах Украины
[Text] / В. В. Герман, В. А. Бусол // Материалы междунар. науч. конф. – Харьков,
1995. – С. 109–113.
2. Jackwood, D.J. Genetic characteristics of infectious bursal disease viruses from four
continents [Text] / D. J. Jackwood, S. E. Sommer-Wagner // Virology. – 2007. – Vol. 365. –
№ 2. – P. 369–375.
3. De Wit, J. J. The diagnostic techniques applied to IBDV control [Text] / J. J. De Wit
// The white book of Gumboro Disease. – 2006. – P. 35–45.
4. Jackwood, D.J. Molecular Epidemiology of Infectious Bursal Disease Viruses [Text]
/ D. J. Jackwood, S. E. Sommer-Wagner // Distribution and Genetic Analysis of Newly
Emerging Viruses in the United States. Avian Diseases. – 2005. – Vol. 49. № 2. – P. 220–226.
5. Штамм «БГ» вируса инфекционной бурсальной болезни птиц. Пат. 2127602
Российская Федерация, МПК 6А61К39/12 [Текст] / [Борисов А. В. и др.]. – ВНИИЗЖ;
ВГНКИ. – № 2127602 – заявл. 24.11.97; опубл. 20.03.99.
6. Вакцинний штам інфекційної бурсальної хвороби курей - МВ/5. Патент на
винахід МПК C12N 7/00 A61K 39/12 [Текст] / [Бородавка О. С. та ін.]. – № 99631; заявл. 11.05.2010; опубл. 10.09.2012. – Бюл. № 17.
7. Ашмарин, И. П. Статистические методы в микробиологических исследованиях [Текст] / И. П. Ашмарин, А. П. Воробьёв. – Ленинград : Медгиз, 1962. – 180 с.

59

Аграрна наука

АгроТерра 2(3)’2017

ХИМИОТЕРАПИЯ В РЕЖИМЕ CMF (ЦИКЛОФОСФАН,
МЕТОТРЕКСАТ, 5-ФТОРУРАЦИЛ) ПРИ III И IV СТАДИЯХ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СОБАК
Кулакова Л.С., кандидат ветеринарных наук, доцент,
Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова
Для лечения рака молочной железы в медицине применяется лекарственная противоопухолевая химиотерапия, используемая у операбельных больных для улучшения результатов хирургического лечения в послеоперационном (адъювантном) периоде, у первично-неоперабельных пациентов в предоперационном (нео-адъювантном)
периоде. Основной целью химиотерапии является профилактика рецидирования и
метастазирования рака. Опыт применения химиотерапии в лечении рака молочной
железы мелких домашних животных недостаточен. Идентичность биологических характеристик и морфологического строения рака молочной железы животных и человека, а также неудовлетворительные результаты только хирургического лечения
собак с раком молочной железы определяют актуальность разработки подходов к
улучшению результатов лечения и продления жизни животных с помощью эффективных и щадящих систем химиотерапии, адаптированных из медицинской практики [1,2,3,4,5]. В качестве противоопухолевых препаратов в ветеринарной онкологии
используют в основном адриамицин (доксорубицин), а также схемы на основании
доксорубицина, включающие циклофосфамид и/или винкристин, доцетаксел (таксотер) [4]. Выбор противоопухолевых препаратов в различных регионах страны обусловлен применением тех или иных препаратов и режимов лечения в медицинских
онкологических диспансерах этого региона. Цель нашей научно-исследовательской
работы – разработать лекарственную химиотерапию рака молочной железы собак на
III–IV стадиях болезни с использованием цитостатических препаратов циклофосфан,
метотрексат, 5-фторурацил.
Научно-исследовательскую работу проводили на базе учебной научно-производственной ветеринарной клиники КГУ им. А. Байтурсынова при кафедре ветеринарной
медицины, находящейся по адресу: ул. Маяковского 99/1, в период с 2014 по 2016 гг.
Материалом исследования служили собаки амбулаторного приема с новообразованиями молочных желез. Предметом исследования являлись цитостатики, циклофосфан,
выпускаемый в порошке для приготовления инъекции, метотрексат, выпускаемый в
виде стерильного раствора для инъекций, 5-фторурацил, выпускаемый в виде концентрата для приготовления раствора для инъекции. Всего в опытах использовано 36 собак с диагнозом рак молочной железы.
Диагноз рак молочной железы устанавливали комплексно с использованием данных анамнеза, клинического обследования, лабораторных исследований ОАК, ОАМ,
БАК, рентгенологического исследования, УЗИ диагностики, морфологического исследования опухоли (аспирацион¬ная биопсия опухоли и гистологическое исследование оперативного материала) по общепринятым методикам [6,7]. Для определения
стадии РМЖ использовали классификацию TNM, которая включает оценку состояния первичного опухолевого очага, регионарных лимфатических узлов и поражения
внутренних органов [1-5]. После постановки диагноза мы распределили животных в
зависимости от режима химиотерапевтического лечения и схемы химиотерапии на
следующие группы (рисунок 1).
Группа 1. Послеоперационный (адъювантный) режим (n=6)
Шесть животных с операбельным раком молочной железы III стадии получали
комбинированную химиотерапию в режиме CMF: циклофосфамид + метотрексат +
5-фторурацил. Всего проведено три курса лечения через семь дней после проведения радикальной мастэктомии Дозы препаратов: циклофосфан и 5-фторурацил по
100 мг/м2, метотрексат 10 мг/м2. Интервал между курсами составил 21 день.
В группу вошли три собаки породы пудель, две собаки породы такса, одна беспородная собака и одна собака породы боксер в возрасте (6, 11 и 13 лет), средний возраст
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10 лет. Размер опухоли составил (5,7 и 10 см), в среднем 7 ± 0,3 см. Т3 N0 М0. За животными вели наблюдение в течение одного года и восьми месяцев.
Группа 2. Лечебный режим (n=6) 6 животных с диссеминированным раком молочной железы IV стадии получили четыре курса комбинированной химиотерапии в режиме CMF: циклофосфамид + метотрексат + 5-фторурацил. Во вторую группу вошли
две собаки породы боксер, три беспородные собаки и одна овчарка в возрасте (13 и две
собаки по 14 лет), средний возраст 13 лет ± 0,6. Размер опухоли составил (две собаки
по 15 см и одна – 18 см), в среднем 16 см. Т4 N1 М1 Дозы препаратов: циклофосфан и
5-фторурацил по 100 мг/м2, метотрексат 10 мг/м2.

Рис. 1. Схема опыта. Распределение животных на группы лечения
Интервал между курсами составил 21 день. За животными вели наблюдение в течение 7 месяцев.
Оценку результатов химиотерапии адаптировали из медицинской практики и проводили на основании стандартных показателей эффективности, при этом учитывали:
- среднюю продолжительность жизни (СПЖ);
- медиану времени до прогрессирования (МВП) – время, при котором 50% животных группы не имели признаков прогрессирования болезни;
- медиану продолжительности жизни (МПЖ) – время, при котором 50% животных
группы остались живы;
- выживаемость животных в сроки 3,6,12 месяцев после проведения лечения.
Получены следующие результаты. В учебной научно-производственной ветеринарной клинике КГУ имени А. Байтурсынова за 2013-2015 годы на амбулаторном приеме
было собак с опухолевой патологией, из них 77 собак с опухолями молочных желез,
что составляет 49%. Из 77 животных 36 – собаки со злокачественными опухолями молочных желез, это составляет 23%. Наибольшему развитию опухолей молочной железы подвержены животные в возрасте старше 10 лет и в 84% нестерилизованных собак.
Для дальнейших исследований из 36 животных с диагнозом рак молочной железы мы
отобрали 12 собак разных пород (5 собак породы пудель, 3 собаки породы боксер и
4 собаки породы овчарки). Результаты цитологического исследования биопсийного
материала взятого у 12 собак, а также результаты гистологического исследования с
операционным материалом, взятым у шесть собак дало такие результаты: у 6 собак
диагностировали РМЖ III стадии с узловой формой роста и у 6 собак диагностировали IV стадию РМЖ с диффузной формой роста. При клиническом осмотре были
обнаружены изменения формы молочной железы, наличие гиперемии и мацерации
кожи над поверхностью опухоли. При узловой форме рака опухолевый узел имел безболезненную плотную консистенцию, неровную поверхность с нечеткими контурами.
При диффузной форме роста опухолевый узел в железе не пальпировался. Такая форма характеризовалась наличием объемного малоподвижного или неподвижного образования не имеющего четких границ. Кожа над опухолью была гиперемирована.
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Диссеминированный РМЖ диагностировали у 50% пациентов при первичном поступлении (6 собак), при этом метастазы в печени выявлены в 33%, в легких – в 17%,
поражение регионарных лимфатических узлов – в 50% случаев. Результат морфологических исследований показал что аденокарцинома была в 67% и солидная карцинома
в 33% случаев. Опухоли простого типа, содержащие один тип клеток (только эпителиальные или только миоэпитальные), были выявлены у одной собаки (17%), опухоли
комплексного типа (образованные эпителиальными и миоэпитальными клетками) –
у пяти собак (83%).
Руководствуясь клинической классификацией TNM животных, при первичном поступлении были выявлены собаки с раком молочной железы III–IV стадий. При этом
в 50% (6 особей) диагностировали III стадию процесса и в 50% (6 особей) – IV стадию
процесса. Размеры опухоли составил 5–18 см, в среднем 11 см. При этом максимальный размер > 10 см имели 50% животных, размер 7–10 см – 33%, размер 5–7 см – 17% и
размер < 5 см – 0% животных.
Контроль лабораторных данных опытных животных показал следующее.У животных первой группы до начала химиотерапии в количестве эритроцитов, гемоглобина
и тромбоцитов наблюдается незначительное их понижение по сравнению с нормой,
также незначительное увеличение количества лейкоцитов и СОЭ, это связано с восстановлением общего состояния животных после проведения хирургического лечения.
Базофилы, эозинофилы, моноциты находятся в пределах физиологической нормы.
Наблюдается увеличение юных нейтрофиллов до 3±1%, что указывает на наличие в
организме животных сохранившегося бластомотозного процесса. Количество общего белка, общего билирубина, холестерина, креатинина, аланинаминотрансферазы
(АлАт) и аспартатаминотрансферазы (АсАт) находятся в пределах нижнего показателя нормы. Показатели крови после 1,2 и 3 курсов химиотерапии показывают на резкое
снижение эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, общего белка, – это
связано с применением цитостатиков и их токсических действий на показатели крови.
Проанализировав показатели лейкоцитов животных в этот период, можно отметить
нарастающую лейкопению, что также связано с токсическим действием цитостатиков
на показатели крови. Повышение аланинаминотрансферазы (АлАт) до 70±0,08 ммоль/
ч*ли аспартатаминотрансферазы (АсАт) до 82±0,09ммоль/ч*л, что говорит о разрушении ткани при химиотерапии. Проанализировав показатели крови через месяц после
ХТ, шесть месяцев и один год от начала заболевания, можно отметить, что уже через
месяц после последнего курса ХТ наблюдается заметное восстановление показателей
крови. Количество эритроцитов, гемоглобина, СОЭ, общего белка, мочевины, аланинаминотрансферазы (АлАт) через год после ХТ достигает нижних показателей пределов физиологической нормы, а сахар, креатинин, аспартатаминотрансферазы (АсАт)
находятся в пределах нормы, также наблюдается восстановление лейкоцитов, что говорит о терапевтической эффективности проведенной ХТ.
У животных второй группы до начала ХТ количество эритроцитов, гемоглобина и
тромбоцитов понижено по сравнению с нормой, а количество лейкоцитов и СОЭ –
повышено. Это связано с наличием бластомотозного процесса в организме животных.
Также наблюдается повышение выше физиологической нормы базофилов, эозинофилов, юных нейтрофилов до 6±1%, и понижение количества лимфоцитов до 17±2 %,
что также показывает на наличие в организме животных бластомотозного процесса.
Количество общего белка снижено, а количество общего биллирубина, холестерина, аланинаминотрансферазы (АлАт) и аспартатаминотрансферазы (АсАт) увеличены, это говорит, что патологический очаг не купирован.
Показатели крови после 1,2,3 и 4 курсов химиотерапии показывают на стабильное
снижение эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, общего белка, и повышение СОЭ – это связано с применением цитостатиков и их токсическим действием на показатели крови и гемоглобина. Наблюдается характерная при химиотерапии
лейкопения.
Через три месяца после ХТ наблюдается приближение к норме показателей крови,
однако через шесть месяцев наблюдается снижение количества эритроцитов, гемоглобина и тромбоцитов и повышение СОЭ, понижение общего белка, и повышение
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количества общего биллирубина на 4,9 мкмоль/л, холестерина на 1,4 моль/л, аланинаминотрансферазы (АлАт) на 30 ммоль/ч*л и аспартатаминотрансферазы (АсАт) на
14 ммоль/ч*л, это связано с восстановлением патологического состояния в организме
больного животного.Наблюдается заметное увеличение процента юных нейтрофиллов и уменьшение числа лимфоцитов, что говорит о снижении сопротивляемости организма и прогрессирования воспаления.
Проанализировав результаты проведенного исследования мочи мочевым анализатором Doc UReacler обнаружили во всех группах незначительное повышение плотности от 0,02 до 0,06±0,023, увеличение белка от 0,02 до 0,04±0,04 г/л, увеличение показателя уробилиногена на 1,02±0,1 мг/л в первой и второй группах и на 2,03±0,3 мг/л в
третьей и четвертой группах. Эти отклонения связаны с поражением печени, а также
наличием бластомотозных процессов в организме животных. Результаты мочи животных первой группы через 1,6 месяцев и один год: количество белка и уробилиногена в
пределах верхних показателей пределов нормы – 0,3±0,6 г/л и 11±0,2 мг/л соответственно, а плотность мочи 10,02±0,3.
Результаты мочи животных второй группы после 1,2,3 и 4 курса ХТ. Содержание
белка выше нормы на 0,04±0,1 г/л, уробилиногена на 2,01±0,2 мг/л выше нормы, плотность мочи на 0,012 выше нормы. Через месяц после 4-го курса ХТ и 6 месяцев от начала заболевания содержание белка 0,5±0,04 г/л, уробилиногена 15±0,3 мг/л, при плотности выше нормы на 1,06±0,2.
Оценка эффективности лечения метастатического РМЖ первой группы адъювантного лечения шести собак с верифицированным РМЖ III стадии, получивших
после оперативного лечения 3 курса химиотерапии в режиме CMF следующая: медиана продолжительности жизни составила 20 месяцев (100%). медиана времени
до прогрессирования сходна с медианой продолжительности жизни и составила
20 месяцев (100%) У животных второй группы медиана продолжительности жизни
составила 6,3 месяца, при этом 6 месяцев прожили 2 собаки (67%) и 7 месяцев прожила 1 собака (33%). Медиана времени до прогрессирования составила 6 месяцев у
трех животных (0%).
Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Для собак с РМЖ III стадии можно рекомендовать комбинированную ХТ в режиме CMF. Продолжительность их жизни составляет 20 месяцев (100%), медиана времени до прогрессирования сходна с медианой продолжительности жизни и составляет
20 месяцев (100%).
2. Адъювантное лечение при раке молочной железы III стадии в режиме CMF показало в 2,1 раза более высокую эффективность по сравнению с оперативным лечением.
3. Лечение собак с диссеминированным раком молочной железы в режиме CMF
позволяет контролировать рост опухоли. При этом выживаемость собак возрастает в
4,8 раз. Медиана продолжительности жизни составляет 6,3 месяца, при этом 6 месяцев прожили (67%) собак.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ ЗА 2016 РІК
(НДІ «УКРАГРОПРОМПРОДУКТИВНІСТЬ»
МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ)
Поголів’я корів у всіх категоріях
господарств на 1 січня 2017 р.
зменшилося на 57,7 тис. голів
порівняно з 1 січня 2016 р., у тому
числі на сільськогосподарських
підприємствах – на 20,5 тис., у
господарствах населення – на
37,2 тис. голів.
Основний масив поголів’я корів
в усіх категоріях господарств на
1 січня 2017 р. був сконцентрований у Вінницькій (157,9 тис. голів),
Хмельницькій (136 тис.), Полтавській
(127,2 тис.), Львівській (121,3 тис.) та
Чернігівській (113,3 тис. голів) областях, а на сільськогосподарських
підприємствах – у Полтавській,
Чернігівській та Черкаській областях (відповідно 64,5; 46,6 та 46,4 тис.
голів).
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ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА
У 2016 р. виробництво молока в
усіх категоріях господарств зменшилося проти 2015 р. на 233,9 тис.
т (2,2 %), зокрема в господарствах
населення – на 270,3 тис. т (3,4 %),
тоді як на сільськогосподарських
підприємствах, навпаки, збільшилося на 36,4 тис. т (1,4 %).
Рівень
рентабельності
від
реалізації молока на сільськогосподарських підприємствах,
без урахування доплат і дотацій,

становив у 2016 р. 18,2 %.
Рівень рентабельності збільшився проти 2015 р. на 5,6 %.
Витрати на 1 ц молока у 2016 р. становили 432,7 грн, або збільшилися на 72,8 грн.

СВИНАРСТВО
На 1 січня 2017 р. в усіх категоріях господарств зменшилося поголів’я свиней проти
1 січня 2016 р. на 409,9 тис. голів, зокрема на сільськогосподарських підприємствах – на
138,1 тис., у господарствах населення – на 271,8 тис. голів.
Станом на 1 січня 2017 р. в усіх категоріях господарств найбільша кількість свиней сконцентрована у Донецькій – 455,3 тис. голів (6,8 % від загального поголів’я по
Україні), Київській – 454,8 тис. (6,8 %) та Дніпропетровській – 426,1 тис. голів (6,4 %)
областях.
На сільськогосподарських підприємствах найбільше поголів’я свиней утримується від загального поголів’я по області у Донецькій – 92 %, Дніпропетровській – 76,
Київській – 75 та Полтавській – 74 %, областях.
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ПТАХІВНИЦТВО
Поголів’я птиці в усіх категоріях
господарств на 1 січня 2017 р.
зменшилося проти 1 січня 2016 р.
на 2,3 млн голів, у тому числі
на
сільськогосподарських
підприємствах – на 2,2 млн, у господарствах населення – на 0,1 млн голів.
Основне
поголів’я
птиці
як
яєчного, так і м’ясного напрямів
продуктивності в усіх категоріях господарств на 1 січня 2017 р. зосереджено у Вінницькій, Київській, Черкаській
та Дніпропетровській областях. У цих
регіонах поголів’я птиці коливається
від 18,6 млн голів у Дніпропетровській
до 27,6 млн голів у Вінницькій області.
Найменше поголів’я птиці (до 5
млн голів) в усіх категоріях господарств зосереджено у Луганській,
Миколаївській, Закарпатській, Чернівецькій, Чернігівській, Донецькій,
Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській та Тернопільській областях.
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ВИРОБНИЦТВО М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ
У 2016 р., порівняно з 2015 р.,
Виробництво основних видів м’ясних
продуктів, тис. т
спостерігалося збільшення обсягів
виробництва м’яса свійської птиці замороженого на 40,2 %, м’яса великої
рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 12,5, м’яса свинини свіжої чи
охолодженої – на 5,1 та м’яса свійської
птиці свіжого чи охолодженого – на
5,4 %.
При цьому відбулося скорочення обсягів виробництва свинини
замороженої на 23,4 %, м’яса великої
рогатої худоби замороженого – на 5,4
та виробів ковбасних – на 0,5 %.
Динаміка виробництва м’ясних продуктів у 2015 і 2016 роках, тис. т

ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ
У 2016 р. всіма категоріями господарств вироблено 15100,4 млн шт. яєць, зокрема сільськогосподарськими підприємствами – 8067,6, господарствами населення –
7032,8 млн шт.
Найбільшими виробниками яєць усіма категоріями господарств на сьогодні є
Київська, Херсонська та Хмельницька області. Основний відсоток виробництва яєць
у цих областях припадає на сільськогосподарські підприємства.
Рівень рентабельності від реалізації яєць у сільськогосподарських підприємствах,
без урахування доплат і дотацій, становив у 2016 р. 0,5 %, за 60,9 % у 2015 р. На виробництво 1000 шт. яєць було витрачено 1074,8 грн, що на 295,1 грн більше показника у 2015 р.
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ВИРОБНИЦТВО МЕДУ
У 2016 р. сільськогосподарськими підприємствами вироблено 901 т меду, що
на 17 т (1,9 %) менше проти 2015 р. Найзначніше збільшила виробництво меду
Кіровоградська область – на 51 т.
Рівень рентабільності від реалізації меду на сільськогосподарських підприємствах
становив 4,8 %.
ВИРОБНИЦТВО МЕДУ
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, т
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У Д О С КОНА ЛЕ ННЯ ПР А К ТИ ЧН О Ї П ІДГ О ТО ВКИ
В УКР АЇНС Ь КИХ А ГР АРН И Х КО ЛЕДЖАХ
З ЖОВТНЯ 2017 РОКУ РОЗПОЧАВ СВОЮ РОБОТУ ПРОЕКТ «СПРИЯННЯ
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ УКРАЇНИ»

Гетя О.В., завідувач кабінету міжнародних відносин
Науково-методичний центр «Агроосвіта»
Німеччина є однією з перших країн, яка визнала незалежність України і уже
протягом 25 років всіляко її підтримує. Співпраця аграрних навчальних закладів,
фондів, консалтингових компаній Німеччини з українськими навчальними закладами, що готують фахівців для агропромислового комплексу нашої країни, розпочалася у 1992 році і за цей час було реалізовано чимало проектів.
Німецько-український проект «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» розпочав свою роботу 13 вересня 2017 року.
Що ж стало поштовхом до започаткування цього проекту?
Відомо, що Німеччина – це країна, яка має багаторічний досвід підготовки
високоякісних фахівців для аграрного сектору, і саме практична підготовка і є сильною стороною німецької аграрної освіти.
Протягом багатьох років українські студенти-аграрії проходять практичне стажування в кращих німецьких фермерських господарствах, де опановують навички
роботи з сучасною технікою, оволодівають технологіями ведення сільського господарства тощо.
Після довготривалої співпраці з німецькими фахівцями в сфері аграрної освіти,
після ознайомчих та навчальних візитів, які було організовано з метою вивчення досвіду підготовки фахівців для агропродовольчого сектору, з’явилася ідея не
тільки направляти студентів навчатися до Німеччини, але й реформувати підходи
до навчання в Україні.
Сьогодні в нас період реформування як освіти загалом, так і аграрної. Тому
німецькі фахівці та експерти запропонували нам свою допомогу в цій нелегкій, але
дуже потрібній роботі.
Нині система практичної підготовки студентів все ще нагадує колишню радянську освітню систему. У вишах особливий акцент робиться здебільшого на передання
наявних знань, аніж на дослідження; в аграрних коледжах дуже добре викладають
теоретичні знання, але, на жаль, практичних знань недостатньо.
Основним питанням практично орієнтованої аграрної освіти в коледжах є
застаріле обладнання, яке більше не відповідає вимогам сучасного сільського господарства. З іншого боку, коледжі становлять найважливіший сегмент системи
аграрної освіти. Загалом в Україні працюють 104 такі коледжі, в яких навчаються близько 80000 студентів. Навіть якщо вони володіють широкими теоретичними
знаннями, їхніх практичних знань і навичок не вистачає для вмілого використання
сучасних методів сільськогосподарського виробництва.
Великі підприємства намагаються компенсувати цей недолік власними заходами
з підвищення кваліфікації та навчання співробітників. Проте можливості обмежені,
оскільки часто бракує належним чином навченого персоналу та відповідних програм. Крім того, у малих і середніх підприємств практично немає такої можливості.
У 90-х уже була спроба вирішити цю проблему шляхом заснування аграрних
практичних навчальних центрів у відібраних коледжах. Так, у 1996–2008 рр. було
засновано сумарно 14 ПНЦ, з яких 12 все ще діють. Навчання в ПНЦ складається
переважно з тижневих курсів на визначені теми, призначених як для студентів, так
і для співробітників аграрних підприємств. Кількість учасників таких курсів може
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бути дуже різною (від 150 до 1200 на рік) залежно від кількості запропонованих
курсів, а також від престижності установи. За планування та проведення курсів
відповідають коледжі, і для цього часто співпрацюють з місцевими підприємствами
задля забезпечення практичної орієнтованості курсів. Сам факт заснування ПНЦ
можна оцінювати дуже позитивно, але недоліком є той факт, що закінчення певних практичних курсів не є складовою офіційної освіти в коледжах (на відміну від,
наприклад, Німеччини, де студенти аграрних навчальних закладів мають у рамках
дуальної системи закінчити обов’язкову практику у міжвиробничих навчальних
центрах, наприклад, у DEULA). Так, участь у практичних курсах є добровільною і
до того ж іноді платною.
Як згадувалося вище, аграрна освіта перебуває в стані реструктуризації. Якщо
раніше за неї відповідало Міністерство аграрної політики та продовольства
(МАПП), то в 2015 р. під час загального процесу реформування її передали до
компетенції Міністерства освіти і науки (МОН) України. Водночас з цим переходом
у парламенті було зареєстровано два нових законопроекти, які передбачають, серед
іншого, чіткіше розмежування між професійною та вищою освітою. Жоден із двох
законопроектів ще не ухвалено, але вони вже перебувають на стадії другого читання
(станом на листопад 2016 р.).
Таким чином, проаналізувавши ситуацію, вивчивши переваги та недоліки
аграрної освіти в Україні, зокрема аспект її практичної підготовки, було вирішено
започаткувати німецько-український проект «Сприяння розвитку професійної
освіти в аграрних коледжах України».
Проект буде реалізовуватися за сприяння Федерального Міністерства продовольства та сільського господарства (BMEL) та за підтримки Міністерства освіти і
науки, Міністерства сільського господарства та продовольства України.
Основною метою проекту є посилення аграрного сектору завдяки поліпшенню
практично орієнтованих знань і навичок випускників аграрних коледжів. Цього можна досягти шляхом поліпшення методики та змісту практичної освіти в аграрних коледжах, які будуть використовувати учасники проекту та постійно розвиватися.
З української сторони у проекті задіяні Науково-методичний центр «Агроосвіта»,
Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ, Іллінецький,
Мирогощанський та Липковатівський аграрні коледжі.
Чому саме ці навчальні заклади були відібрані для участі у проекті?
Головним критерієм під час відбору учасників було прагнення колективу,
керівників до вдосконалення, бажання змінюватися і змінювати навчальний заклад.
Адже завдяки проекту є можливість розвитку не тільки навчальних закладів, а й
сільських територій, де вони розташовані.
Аграрні коледжі в Україні пропонують багато спеціалізацій – від тваринництва і рослинництва через сільськогосподарську техніку та електротехніку до
бухгалтерії, будівництва, менеджменту тощо. Оскільки в рамках проекту не можна покрити всі спеціалізації, проект має сконцентруватися на спеціалізаціях з
сільськогосподарської техніки, електротехніки, рослинництва, тваринництва, а також ветеринарії.
Проект має сконцентруватися на поліпшенні практично орієнтованої освіти
в коледжах. Більш загальні заходи, наприклад, загальне запровадження дуальної
системи освіти, може бути підтримане шляхом проведення окремих робіт, але не
буде супроводжуватися на всіх фазах упровадження.
Тож, з жовтня 2017 року розпочав свою роботу проект «Сприяння розвитку
професійної освіти в аграрних коледжах України», і перша установча зустріч проходила на базі НМЦ «Агроосвіта».
У цій зустрічі брали участь представники
Науково-методичного центру
«Агроосвіта», Міністерства освіти і науки, Міністерства аграрної політики та про-
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довольства України, Посольства ФРН, Федерального Міністерства продовольства
та сільського господарства (BMEL). Еккехард Шрьодер, директор консультаційної
фірми ADT Projekt GmbH, відповідальний представник німецького консорціуму
ADT-HfWU-PPMA, наголосив, що мета проекту – поліпшення методів та змісту
практичної підготовки в аграрних навчальних закладах України.
Перш ніж започаткувати цей проект, німецькі колеги ознайомилися з 14
технікумами і коледжами, з яких відібрали ті, які відповідали вимогам. Сумніву
немає – оцінювання навчальних закладів було об’єктивним.
У Німеччині існує чотирирівнева система професійної підготовки фахівців
аграрної галузі:
− дуальна система підготовки: сільськогосподарське учнівство та професійні
школи (Geselle (підмайстер);
− коледжі (Berufsfachschulen);
− університети з прикладних наук (Fach-hochschulen, Polytechnikum);
− університети.
У Німеччині налічується більш ніж 220 професійних сільсько-господарських
шкіл та коледжів, в яких навчається близько 6000 студентів. У сільськогосподарських
школах домінує практична підготовка. Завдяки практичній орієнтації освітнього
процесу професійну підготовку фахівців аграрної галузі сконцентровано на
формуванні й розвитку фахових умінь і навичок. Цього ж хочемо досягти і в Україні
завдяки реалізації цього проекту. Німецько-український проект «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» складається з чотирьох етапів.
У першу чергу відбудуться зустрічі з педагогічними працівниками та студентами
навчальних закладів, учасників проекту, з метою визначення всіх позитивних та негативних сторін практичної підготовки. Буде визначено перелік необхідного обладнання для поліпшення навчання.
Другий етап – вдосконалення освітнього процесу у навчальних закладах. Увагу
буде приділено контролю якості знань, особливо практичних навичок, упорядковано методичне забезпечення процесу навчання і, звичайно, матеріальну базу.
Третій етап спрямований на розширення співпраці, яка буде продовжена після
завершення проекту.
І, нарешті, четвертий етап полягатиме у передаванні досвіду німецької аграрної
освіти викладачам та студентам українських навчальних закладів. Передбачено стажування педагогів та практику студентів на кращих сільськогосподарських
підприємствах Німеччини. Аграрна освіта Німеччини відома ефективним
функціонуванням дуальної освіти, яка спрямована на поглиблення практичної
складової. Тому цей досвід потрібно вивчати і впроваджувати на теренах нашої держави, адже аграрна галузь залишається однією з основних системоутворювальних
складових життєдіяльності України. Необхідно застосувати у сфері професійної
підготовки фахівців-аграріїв нові, інноваційні технології та методи навчання. Тому
від німецько-українського проекту очікуємо суттєвих змін у практичній підготовці
студентів. Договори між учасниками проекту підписано, цілі сформовано. Тож,
нехай щастить!
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СУЧАСНИЙ СТАН, РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА,
НОРМАТИВНА БАЗА ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Ревтьо О.Я., кандидат сільськогосподарських наук,
Лавренко Н.М., кандидат сільськогосподарських наук,
Йоенко І.О., студентка 5 курсу агрономічного факультету,
Радковська Г.П., студентка 4 курсу агрономічного факультету
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Як «органічне землеробство» споживачі переважно сприймають спрощене розуміння – сільськогосподарську практику без використання синтетичних
пестицидів і добрив. Однак це більш складний спосіб ведення сільськогосподарського
виробництва. Такі системи землеробства базуються на травопільних сівозмінах,
використанні рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин і рослинних
добрив, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини, механічному
обробітку ґрунту, механічних і біологічних засобах боротьби із шкідниками з
метою підвищення родючості та поліпшення структури ґрунтів, забезпечення
повноцінного живлення рослин, боротьби з шкідливими організмами. У багатьох
європейських країнах органічне землеробство відоме під терміном екологічного,
воно спирається на управління екосистемами, а не на залучення ресурсів ззовні.
Органічну систему землеробства не вважають інтенсивною технологією
сільськогосподарського виробництва, хоча вона є інноваційною за змістом.
Органічне землеробство – це система зменшення надходження енергетичних
ресурсів ззовні для отримання продукції, де не використовують синтетичні хімічні
сполуки. Головною метою є виробництво продуктів харчування без використання
потенційно небезпечних речовин, а отже, відносно безпечних для вживання. Використання комерційних добрив і пестицидів заборонене. Синтетичні добрива
замінюють гноєм і компостами, а збереження органічної речовини і запасів азоту
забезпечується розширенням вирощування бобових на зелені добрива. Спеціально
виведені сорти, сівозміни та посіви буферних рослин використовують для захисту
рослин від шкідників і хвороб.
Протягом останнього десятиліття органічне сільське господарство відчуває небувалий економічне піднесення. Зазвичай, збільшення попиту пов’язане зі зростаючою тривогою споживачів з приводу безпеки харчових продуктів, вироблених інтенсивними способами. У свою чергу, сільгоспвиробники усвідомили, що
споживачі готові платити більш високу ціну за продукти, вирощені органічним
способом. За даними IFOAM, починаючи з 1999 року чисельність виробників
органічної продукції зросла у 10 разів до 2,3 мільйонів. Понад 75% їх зосереджено у
країнах Азії, Африки та Латинської Америки, а країнами, де налічується найбільша
їх кількість, є Індія, Уганда та Мексика.
Під органічним виробництвом у світі зайнято 43,7 млн га земель (зростання з
1999 р. становить 3 рази), або близько 1% від загальних площ фермерських земель
світу. Найбільші площі зосереджені в Океанії – 17,3 млн га. У Європейському Союзі
площа угідь, зайнятих під органічним виробництвом становить 11,1 млн га, що на
21% більше порівняно з 2010 роком, а їх частка становить 6,2% від всіх оброблюваних сільськогосподарських земель. При цьому, в розрізі країн-членів ЄС цей показник дуже різниться. Найвища їх питома частка в Австрії – 20,3%, найнижча – на
Мальті (0,3%).
Споживчий попит на органічну продукцію на сьогодні зосереджений, переважно,
в економічно розвинених країнах, оскільки така продукція, як правило, є дорожчою,
ніж звичайна, зважаючи на вищу собівартість її виробництва та переробки, а також
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необхідність урахування у витратах виробництва таких параметрів, як: охорона навколишнього середовища, поліпшення умов утримання тварин та вживання заходів
щодо розвитку сільських районів. Провідні організації з питань органічної продукції
(IFOAM, FiBL, The Datamonitor Group) оцінили ринок органічної продукції у світі
на рівні 60 млрд євро, що у 5 разів більше порівняно з 1999 роком. Найбільшим
ринком збуту органічної продукції є США, де реалізовується її майже на 26 млрд
євро (43% від світового ринку). Друге місце посідає ЄС з обсягом реалізації 24 млрд
євро на рік (40%), третє – Китай 3,7 млрд євро, або (6%). Екологічним виробництвом сільськогосподарської продукції та продовольства займаються близько 1,8 млн
господарств, які використовують 37,2 млн га. При цьому понад третина виробників
знаходяться в Азії, Африці та Латинській Америці. Органічні продукти давно
знайшли споживачів і стали популярними в США та Західній Європі. Лідером за
органічним споживанням є Німеччина, яка почала впроваджувати політику здорового харчування ще у 80-х роках. За розрахунками, у середньому кожен мешканець
планети витрачає на органічну продукцію близько 8 євро на рік. Незважаючи на
перевищення вартості екологічних продуктів на 40–50% порівняно з традиційними,
найбільше на органічну продукцію витрачають жителі Швейцарії – 221 євро на
рік, Люксембургу – 164 євро, Данії – 162 євро. За оцінюванням Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у перспективі, попит на органічну
продукцію у світі зростатиме у міру розвитку економіки інших країн, підвищення
рівня освіти та доходів населення.
Україна за своїми природно-кліматичним та ґрунтовим потенціалом має
унікальну можливість зайняти одне з провідних місць серед виробників органічної
продукції. В Україні виробництво органічної продукції розпочалося наприкінці 90-х
років, коли великі міжнародні трейдерські організації сертифікували зацікавлені
господарства та започаткували експорт виробленої у них продукції. Упродовж
останнього десятиліття екологічне виробництво сільськогосподарської продукції
динамічно розвивалося. У європейських країнах, де кількість споживання органічної
продукції щороку зростає на 10–15%, діють норми та стандарти Європейського Союзу й Міжнародної федерації органічного сільського господарства (IFOAM). Недержавна організація IFOAM об’єднує понад 700 активних організацій-учасників
у більш як 100 країнах світу. Документи ЄС і Міжнародної федерації встановлюють принципи й регулюють загальні підходи і вимоги до органічного виробництва.
Спеціальні сертифікуючі компанії попередньо інспектують технологію виробництва продукції, після чого на етикетках з’являється напис «екологічно чистий». Такий
знак є гарантією якості товару.
Цивілізований розвиток системи органічної сертифікації в Україні відповідно
до міжнародної практики – запорука не лише подальшого розвитку органічного
виробництва, але й гарантованого збуту органічної продукції на міжнародних
ринках. За відсутності національної системи сертифікації органічного виробництва в Україні виробники налагоджують зв’язки із закордонними й міжнародними
сертифікаційними структурами. Водночас в Україні станом на 01.01.2016 працює
19 сертифікаційних компаній-нерезидентів, які здійснюють сертифікацію
сільськогосподарського виробництва за правилами органічного виробництва, прийнятими відповідно до Постанови ЄС № 834/2007. Крім того, Європейська Комісія
своєю постановою №508/2012 встановила офіційний перелік органів, сертифікована
якими органічна продукція може безперешкодно імпортуватися з України до
Європейського Союзу.
За даними Федерації органічного руху України, площа сертифікованих
сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощування різноманітної
органічної продукції, становила у 2015 році 410,6 тис. га (близько 1% від загальних площ сільгоспугідь). Україна посідає двадцяте місце світових країнлідерів органічного руху та перше місце в східноєвропейському регіоні щодо
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сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві
зернових, зернобобових та олійних культур. У 2015 році в Україні нараховувалося 210 сертифікованих органічних господарств, середній розмір яких становив
близько 2 тис. га, від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до декількох
тисяч гектарів ріллі. Більшість українських органічних господарств розташовані
в Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській,
Львівській, Тернопільській, Житомирській областях.
В останні роки налагоджено вітчизняну переробку органічної сировини та виробництво крупів, борошна, молочних та м’ясних продуктів, соків, сиропів, повидла, меду, олії, лікарських трав. За оцінюванням Федерації органічного руху
України, внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні за останнє
десятиліття зріс більше, ніж у 40 разів і становив у 2015 році 17 млн євро, що становить 0,4 євро на одного жителя України. Експорт органічної продукції з України
здійснюється в країни Європейського Союзу, зокрема Німеччину, Австрію, Польщу,
Італію, Францію, Нідерланди, Данію, а також Швейцарію, США, Канаду. За даними
Мінагрополітики України, експортними позиціями є зернові та олійні культури,
ягоди, чорниця, березовий сік, гарбузове насіння, гірчиця, яблуневий концентрат.
Незважаючи на існуючий прогрес у розвитку органічного виробництва в
Україні, експерти відзначають низку факторів, які гальмують реалізацію масштабного потенціалу України у цьому сегменті аграрного сектору. Це передусім
недосконалість діючого нормативно-правового регулювання для органічного виробництва; відсутність ефективної системи державного контролю за виробництвом
та якістю продукції, що спричиняє недобросовісну конкуренція серед виробників,
роздрібних продавців та призводить до шахрайства (псевдоорганічні продукти) на
внутрішньому та міжнародних ринках; відсутність системи ефективного захисту
прав споживачів та дієвої системи санкцій щодо фальсифікатів продукції тощо.
В останні роки кількість органічних виробників і організацій, які широко популяризують ідею органічного виробництва, підвищують обізнаність
сільськогосподарських виробників та споживачів, значно зросла. Органічний сектор
в Україні розвивається завдяки наполегливій праці Асоціації учасників органічного
виробництва «БІОЛан Україна», сертифікаційного органу «Органік стандарт»,
Федерації органічного руху України, Асоціації виробників органічної продукції
«Чиста флора», Етно Продукт Груп, ПП «Галекс-Агро», Клубу органічного землеробства, Інформаційного центру «Зелене досьє», ТД «Органік Ера», Асоціації
споживачів органічної продукції, Асоціації органічного рільництва і садівництва
тощо. Великий вклад у розвиток органічного руху України вносить Швейцарська Конфедерація, яка з 2003 року надає Україні міжнародну технічну допомогу у
вигляді двох швейцарсько-українських проектів: «Сертифікація в органічному
сільському господарстві та розвиток органічного ринку в Україні» (впроваджується
Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія)) та
«Сталий розвиток аграрного виробництва в Україні» (впроваджується Швейцарським аграрним коледжем SHL у Цоллікофені. Інші міжнародні країни Нідерланди,
Німеччина, Чехія, Польща, Австрія, Канада підтримують Україну у бажанні поширювати культуру виробництва та споживання органічної продукції. На сьогодні
в Україні з’явилися спеціалізовані магазини та супермаркети, де можна придбати органічну продукцію: овочі і фрукти, вирощені в Україні; органічні крупи ТОВ
«Круп`яний дім» (ТМ «Жменька»), органічні пластівці ДП ДАК «Хліб України»
Новоукраїнського комбінату хлібопродуктів (ТМ «Геркулес»), які першими почали переробляти органічні зернові і сертифікуються за стандартами «БІОЛан» та
стандартами ЄС. ТМ «Етно Продукт» пропонує органічний мед і органічне молоко.
Також для споживання представлено такий спектр органічної продукції ТМ «Пан
Еко»: 12 видів джемів, 10 видів сиропів, 2 види соку, 10 видів сухофруктів та наборів
для приготування узварів, великий вибір органічних м’ясних продуктів зі свинини.
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Асортимент органічної продукції постійно розширюється і доповнюється завдяки
появі нових українських та імпортованих органічних продуктів. Деякі організації
імпортують органічні продукти та органічну косметику.
Роботу підприємств з виробництва органічної продукції регламентує Закон
України від 03.09.2013 № 425-VII «Про виробництво та обіг органічної продукції
та сировини», який був підписаний Президентом України 03.10.2013 та внесеними
змінами від 15.02.2015. Закон визначає правові та економічні основи виробництва обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямовані на забезпечення справедливої
конкуренції та належного функціонування ринку органічної продукції та сировини,
поліпшення основних показників стану здоров’я населення, збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення
раціонального використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні.
Відповідно до цього закону суб’єкти господарювання, які маркують свою продукцію
як органічну, зобов’язані привести виробничу діяльність до відповідності положенням Закону протягом шести місяців.
З прийняттям закону у державі очікується розвиток органічного сектору аграрного виробництва, а також унеможливлення функціонування підприємств «псевдоорганік». Однак створення в Україні законодавчої бази щодо органічного сектору
лише розпочато та буде продовжено.
Фахівці вважають, що для створення нормативно-правової бази реалізації цього
закону необхідно прийняти більше п’ятнадцяти нормативно-правових актів, а також забезпечити прийняття, перегляд та приведення до відповідності цьому закону
актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зокрема:
1) детальних правил виробництва органічної продукції (сировини): рослинного
та тваринного походження, бджільництва, органічних морських водоростей, аквакультури;
2) оцінювання придатності земель для виробництва органічної продукції чи сировини та низку інших правових актів.
Відповідно до закону діюча структура функціонування органічного виробництва
в Україні охоплює:
▪▪ Кабінет Міністрів України, що спрямовує, координує та затверджує підзаконні
акти;
▪▪ Мінагрополітики України формує державну політику, розробляє детальні
правила та критерії якості земель, їх придатності для виробництва органічної
продукції, готує пропозиції щодо призначення органів з оцінювання відповідності;
▪▪ центральні органи виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері виробництва
та обігу органічної продукції (сировини) здійснюють державний нагляд (контроль)
за діяльністю суб’єктів господарювання і органів з оцінювання відповідності та веде
реєстр виробників органічної продукції;
▪▪ Мінекономрозвитку і торгівлі України, що призначає органи з оцінювання
відповідності і веде їх реєстр, організовує підготовку та здійснює атестацію аудиторів
зі сертифікації, організовує нагляд за призначеними органами з оцінювання
відповідності, визначає правила процедури підтвердження відповідності;
▪▪ органи з оцінювання відповідності виробництва органічної продукції (сировини) (сертифікаційний орган), які здійснюють:
1) оцінювання (атестований аудитор з сертифікації та/або фахівець органу з
оцінювання відповідності);
2) підтвердження відповідності виробництва, оцінювання відповідності виробництва органічної продукції (сировини); видачу, відмову у видачі, анулювання
сертифіката.
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Діюча схема сертифікації, на відміну від систем контролю органічного сектору в ЄС, надто зарегульована, що потребує значного часу та енергії щодо
організації діяльності органічного господарства. Наявність нормативних прогалин,
неоднозначність положень щодо визначення органічного виробництва, як системи господарювання, суб’єкта господарської діяльності, яка займається органічним
виробництвом, Правил органічного виробництва та обігу органічної продукції,
порядку сертифікації органічного виробництва, здійснення державного нагляду за діяльністю операторів органічного ринку, вимог до ведення органічного виробництва та обігу органічної продукції не дають змоги сільськогосподарським
товаровиробникам, які вирішили провадити виробництво за органічними принципами господарювання, ефективно його здійснювати. Робочою групою, створеною Мінагрополітики за участю виробників органічної продукції, представників
громадських організацій, які об’єднують учасників органічного виробництва та наукових установ, підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органічного виробництва та обігу органічної
продукції», яким передбачено удосконалення законодавства у сфері виробництва
та реалізації органічної сільськогосподарської продукції (сировини) для забезпечення повноцінного та ефективного розвитку її виробництва.
Сьогодні українські виробники сертифікуються, в переважній більшості за
європейськими органічними стандартами. Підприємства мають право самостійно
вибирати сертифікуючу установу для організації органічного виробництва. Для ведення органічного землеробства сільськогосподарські землі мають відповідати певним вимогам щодо рівня їх забруднення шкідливими речовинами: пестицидами,
важкими металами, радіонуклідами тощо. Передбачається досить тривалий (2–3
роки) період переходу від звичайних (інтенсивних) технологій агровиробництва до
органічного (так званий конверсійний період).
В Україні через її специфіку, складний економічний стан деякі поля не обробляють по декілька років. Якщо правильно задукоментована їх історія, хімічні показники ґрунту відповідають допустимому рівню, то сертифікація може зайняти менший період – до 2 років. Інспектують не менше одного разу, а в більшості випадків
двічі на рік. Дія сертифіката становить лише один рік, на наступний рік необхідно
проводити пересертифікацію, адже якщо господарство пропрацювало один рік
без використання хімічних засобів, то це не гарантує того, що в наступному році
воно не використає недопустимі елементи. Сертифікуються всі ланки – поля, луки,
тваринницькі ферми, склади, господарство загалом, елеватори – для уникнення
змішування з іншими видами зерна чи з конвенційним зерном.
Також сертифікації підлягає організація, що безпосередньо займається
експортно-імпортними операціями. Перший кроком є укладення контракту між
підприємством та сертифікуючою установою. Далі проводиться інспекція господарства, яка є, перш за все, заходом контролю за дотриманням всіх процедур, визначених стандартами. Відбирають проби ґрунту для проведення аналізів на наявність
шкідливих залишків.
Інспектор проводить попередній огляд підприємства та описує господарство:
• визначає план господарських будівель та земель;
• фіксує інформацію щодо загальної площі земель, використовуваних сортів
рослин, про насіння та насіннєвий фонд, про використовувані в господарстві власні
та покупні дозволені добрива;
• складає звіт про технології вирощування кожної культури;
• перевіряє книгу ведення історії полів з вирощуваними на них культурами;
• частково перевіряє бухгалтерські документи.
У контрольованому господарстві серед обов’язкової документації мають бути:
▪▪ щорічний план вирощування культур, сівозміни, сорти, використання в
господарстві дозволених добрив та засобів захисту рослин;
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▪▪ звіт стосовно руху тварин, інформація про падіж, використання кормів
та раціони, заходи щодо профілактики хвороб, інформація про терапевтичне лікування; звіт про походження, тип, склад та використання закупленої
підприємством продукції;
▪▪ звіт відносно походження, типу, складу та використання проданих продуктів
господарства;
▪▪ звіт про реалізацію продукції на місцевому ринку.
Аналіз готової продукції проводять вибірково чи за наявності обґрунтованих
підозр. Про суттєві зміни у господарському процесі підприємству потрібно
повідомляти сертифікуючу установу. Рішення про сертифікацію приймається після
проведення інспекції та аналізу отриманих даних. Якщо рішення про сертифікацію
прийнято, господарство має право продавати продукцію, як таку, що вироблена за
органічними стандартами.
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АГРАРНИЙ СЛІД СТІВА ДЖОБСА
В ГОСПОДАРСТВІ «КОЛОС»
Ірина Садова, AgroPortal.ua
Петро Горбатюк та Микола Хорольський – товариші, компаньйони і земляки. Вони по-максимуму використовують особливості логістики та клімату свого
регіону, де український лісостеп переходить у степ.
Один з них – аграрій, другий – товарознавець (комерсант, як каже про себе сам
Микола Хорольський). Крім рослинництва, випробували й інші види бізнесу – пекли хліб, торгували солодощами, розводять страусів, вирощують малину і планують
відкрити міні-завод із шокового заморожування ягід. Цього сезону вже взялися за
експорт власної продукції.
AgroPortal.ua неодноразово чув про їхнє господарство «Колос» від сусідів, тому
й вирішив поїхати в гості на Дніпропетровщину, щоб роздивитися усе зблизька і
запастися порадами від цікавих агробізнесменів.
Кадри
«Я не фахівець у сільському господарстві, – одразу зізнається співвласник «Колоса» Микола Хорольський. – Просто послухав Стіва Джобса й оточив себе фахівцями,
які більш кваліфіковані за мене. Агроном у мене найкращий у регіоні, керівник –
суперпрофі, на бухгалтерську позицію переманив провідного спеціаліста з районної
податкової».
Коли головний інженер господарства зібрався на пенсію, то паралельно підготував
для себе заміну – 26-річного фахівця, з котрим перебрали по деталях усі механізми.
Микола Хорольський серед позитивних рис нового молодого працівника однією
з перших називає обізнаність у цифрових технологіях. «З комп’ютером дуже дружить, буде в курсі всіх інновацій», – переконаний керівник. Хлопцеві одразу дали
справжній карт-бланш – довіряють найкращу сучасну техніку.
Коли агрофірмі потрібен конкретний фахівець, придивляються по сусідах, пропонують переселитися у сучасний будинок ближче до господарства.
Про цікаву роботу в «Колосі» ширяться чутки серед місцевих, приходять на практику студенти аграрних вишів. За порадою та консультаціями в «Колос» постійно
звертаються й дрібні фермери.
Науковий підхід
За наукового партнера господарство багато років тому взяло компанію «Сингента». Підсумки спільних дослідів на демо-ділянках «Колоса» друкують у місцевій
газеті, щоб кожен охочий зміг зробити для себе висновки.
Доки розмовляємо із Миколою Хорольським – у нього в руках постійно калькулятор – видно, що людина звикла чітко прораховувати, вивіряти кожен свій крок.
«Саме це господарство одразу сміливо береться за цікаві новинки, тому й встигають за найкращими пропозиціями. Ті, хто скупіший і менш рішучий, потім
починають їх наслідувати. Мабуть, справді хтось має бути лідером, а інші потім
підтягуються», – розмірковує регіональний менеджер компанії «Сингента» Андрій
Макаренко, котрий вже довгі роки працює з АФ «Колос». Каже, саме завдяки експериментам це господарство тримає себе в постійному тонусі.
Свого часу «Колос» розпочинав з обробки 150 га землі і вирощування цукрового буряку. Культура сподобалася господарям. І тому, коли постало питання придбання техніки, затягнули паски і купили омріяний комбайн Holmer, за принципом
«краще, що було на ринку».
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Але економічна ситуація останніх років змусила відмовитися від вирощування
цукрового буряку. Тепер потужного улюбленця успішно здають в оренду сусіднім
господарствам.
Принцип вибирати найкраще – застосовують у всьому, у тому числі і виборі
препаратів для захисту рослин. «Гіркий перший досвід у рослинництві навчив
нас орієнтуватися винятково на продукти, техніку найвищого рівня, з гарантією, – зізнається Микола Хорольський. – Наприклад, кілька років пішло на те, щоб
вирішити остаточно: користуватимемося тільки високоякісними оригінальними
препаратами для захисту рослин. Було спочатку, що довірилися на цукровому буряку втричі дешевшому препарату – і ніби шкодочинів позбулися, а на другий рік
на тому полі подивилися – а пшениці нема. Років 5-7 післядія була». Відтоді працюють винятково з оригінальними продуктами.
Головний агроном Роман Карлов додає: «Вибираю засоби за поєднанням
ефективності, відсутності післядії і, звісно, щоб ціна оптимальна. Зручно, що у
«Сингенти» лінійка широка, є з чого підібрати під наші культури на конкретні умови. Стежимо за ротацією діючих речовин, тому періодично змінюємо препарати».
Без оранки
На ідеально охайному госпдворі АФ «Колос» помічаємо новенький трактор Fendt, а
поруч і Versatile та Case. Під навісом — нещодавно придбаний французький самохідний
обприскувач. Пишаються тут і прискіпливо підібраними сівалками, агрегатами для поверхневого обробітку ґрунту та точного внесення добрив.
Уже впродовж 8 років господарство принципово не застосовує плуги. «Як на мене,
оранка — довго, дорого і негарно, це неестетичний процес», — не приховує категоричності
керівник. Але його вибір, як і в усьому, пояснюється не тільки сентиментальністю, а
чітким стратегічним розрахунком.
«Рішення прийшло завдяки колективному розуму», — згадує Микола Хорольський.
На базі агрофірми збиралися успішні колеги із сусідніх регіонів. Свої найболючіші проблеми мали можливість обговорювати завдяки цікавому «ОптіТехКлубу», унікальному
об’єднанню, куди увійшли власники, топ-менеджери провідних агрогосподарств,
а також професіонали-практики, науковці компанії «Сингента», — це піднімало
рівень зібрання. Разом обговорювали нестандартні підходи, поведінку нових гібридів,
препаратів, обмірковували ситуацію на ринку, вигідні фінансові інструменти, запрошуючи провідних аналітиків.
«Там я почув від колег, що їх тривожить катастрофічна втрата вологи. Вони на півдні
першими постраждали через кліматичні зміни, які швидко наздогнали і нас. Завдяки
тому, що ми припинили перевертати верхній пласт, змогли зустріти нову небезпеку вже
підготовленими, — розповідає Хорольський. — Поступово зібрали парк відповідних
агрегатів. Останні площі з наших 2700 га, які ще пам’ятають плуг, оралися 5 років тому.
Більшість полів ощадно оброблюється понад 8 років».
У деяких сусідів терпіння, як то буває, забракло, поверталися до класичного обробітку
ґрунту, спочатку трохи втрачаючи на урожайності. Проте «Колос» був непохитним. Тепер
тішиться «живим» ґрунтом та щедрою мульчею. Мікрофлора переважно встигає попрацювати над стернею, очищаючи поля. Планомірно застосовують чизелювання, розпушування, важкі автомобілі на поля не пускають, організувавши спеціальні накопичувачі.
Зрештою, задоволені тим, що вологу навіть у найважчі роки вдається втримувати.
Тут вже забули, скільки витрачали на оранку солярки, ремонтні години і нічні зміни.
На вирівняних полях техніка, зокрема, обприскувач, працює ефективніше, дозволяє собі
більшу швидкість та кращу маневреність.
Звісно, мусять бути дуже уважними із особливостями застосування гербіцидів, адже
вносять їх без заробляння. Тому вибір і норми чітко узгоджують із професійними консультантами.
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Принципи добору культур
Поки що розпрощавшись з цукровим буряком, «Колос» ретельно добирає культури з оптимальною прив’язкою до своїх регіональних, перехідних між лісостепом
і степом умов. Місцевість потерпає через відсутність дощів у критичні періоди липня-серпня.
Менш ризикованими у господарстві вважають озимі культури. Є сподівання на
збережену зимову вологу. За уважного ставлення гарну врожайність показує пшениця, переважно вітчизняна. Дуже розраховують і на ріпак. Економіку підтягують
кукурудза та соняшник.
«Почали сіяти горох, хоча от від його рентабельності плакати хочеться, —
бідкається господар. — Але все одно залишаємо, щоби допоміг нам дати корисну
зарядку для наступних культур у сівозміні».
Агроном Роман Карлов додає: обирають культури, які мають малий вегетаційний
період, щоб збирати їх вже у червні. Тому кукурудзу сіють з ФАО не більше 220.
Переважно це «сингентівський» гібрид Неріса з ФАО 200, який встигає дати гарний
врожай до кризових періодів із посухою. У «Колоса» під неї відведено 400 га. Багато
використовують і кукурудзи місцевої дніпропетровської селекції.
Господарство навіть поки що не планує встановлення власної сушарки — на
ранніх гібридах вологість фіксують від 14 до 20%, тому й не досушують.
Кукурудзу сіють також як культуру-пастку для профілактики вовчка на соняшнику. Відповідно і соняшник, крім звичних класичних гібридів, почали практикувати
більш стійкий. Наприклад, сподіваються на стійкість гібриду СИ Арізона, який добре
стартує і розвивається, пластичний в умовах посухи і спеки, дає гарний урожай.
До речі, нас пригостили медом, кажуть: «З пасіки біля Арізони» — дуже смачний і приємного сонячного кольору.
На дослідних ділянках ось уже впродовж 10 років «Колос» експериментує з
лінійками гібридів кількох компаній. Микола Хорольський говорить, що з висновками завжди дуже обережні, бо рік від року відрізняється. Отже, на товарних
посівах сіють вже надійно перевірені гібриди.
Прибавку до тонни на кожному гектарі, діляться фахівці «Колоса», отримують за
рахунок якісного протруювання насіння. Тому уклали договір зі спеціальним пересувним міні-лабораторією-протруювачем свого партнера — компанії «Сингента».
Викликають машину у потрібний час просто у господарство.
І з дронами дружать
Економні власники «Колоса» ще 7 років тому почали заощаджувати на мастильних матеріалах завдяки впровадженню GPS-навігації. Помітили, що перекриттів
під час обробок стало набагато менше, та й час виконання робіт скоротився. Придбали власну базову станцію.
Елементи точного землеробства, вочевидь, їх захопили. Постійно досліджують
якість і склад ґрунтів. Нещодавно почали співробітництво із провідною компанією
DRON.UA. «Завдяки цим фахівцям складаємо карти, – розповідає Роман Карлов.
– Тепер знаємо не тільки точні площі, але й особливості окремих ділянок. Вже почали робити висновки. Наприклад, на шматках із солонцями, курганами, змитими
поверхнями не будемо даремно вносити цінні добрива та препарати».
Свій експорт
Виклики часу стимулюють «Колос» відкривати і нові види діяльності. Після
зміни умов спецрежиму оподаткування швидко зорієнтувалися і спробували самотужки потроху просувати свою продукцію на експорт.
Фінансовий директор агрофірми Володимир Молодан переконує, що для таких
господарств, як «Колос», цілком реально брати участь і в експортних операціях.
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Варто тільки знайти надійних партнерів. Як завжди, обирають тільки найкращих
на ринку, домовилися про супровід своєї пшениці із авторитетною зерноторговельною компанією. Партнери супроводжують продукт з елеватора до порту. Беруть
партії від 500 тонн.
«Вигоди очевидні, — говорить Володимир Молодан. — ПДВ залишається у нас.
І валютний рахунок поповнюємо. На кожній тонні експортної продукції є додаткових до 200 грн прибутку. Певна річ, мусимо постійно моніторити ринок, щоби
знати кон’юнктуру. І якість нашої пшениці має бути на висоті. Вона у нас продовольча, 2-го класу».
Цьогорічна партія пшениці з Царичанки пішла в Конго. Фахівці упевнені, що
африканський напрям дуже перспективний для українського продукту.
Керівник же господарства додає, що для відкриття нової діяльності йому лише
довелося відправити свого фахівця на спеціальне додаткове навчання щодо експортних операцій: «Як бачимо, тямущій людині цього виявилося достатньо — процес
пішов».
Нова перспектива — шокове заморожування
З навчання розпочалася й ще одна ініціатива «Колоса». Петро Горбатюк помітив,
що у регіоні малі фермери почали активно займатися вирощуванням малини,
багатьох на такий промисел підштовхує безробіття. У центрі Царичанки навіть
періодично збирається стихійний ринок, біржа малинових професіоналів.
Як завжди, за інтелектуальною та організаторською підмогою звернулися
до «Сингенти». Партнери допомогли із семінаром-тренінгом та спеціалістамиконсультантами. Понад 120 фермерів зібралися у місцевому Будинку культури, щоб
дізнатися, як правильно обирати і доглядати саджанці, оптимально їх підживлювати
та захищати.
Ідея Петра Горбатюка полягає в тому, що «Колос» допомагатиме колегам із
технологіями вирощування, професійним супроводом. А от для переробки цінної
вітамінної ягоди підприємець вже організовує міні-завод для її заморожування.
Агрофірма і собі вже заклала плантацію малини. Будуть починати освоювати новий бізнесовий напрям.
І страуси для душі
Петро Горбатюк, зоотехнік за освітою, раніше сподівався професійно розводити страусів. Спеціально вчився цього нестандартного бізнесу. Господарство навіть
завбачливо придбало спеціальні ангари. Але криза 2008-го і наступних бурхливих
років переконала, що людям зараз поки що не до елітної продукції.
Тим не менш, із дивними птахами тут розлучитися не можуть. Кілька екзотичних
сімейств мирно уживаються із гомінким госпдвором агрофірми. Ну, хіба що новий
виводок відділили зараз у більш тихе приміщення — зовсім малеча, 10 пташенят.
Для особливих випадків, коли потрібні ексклюзивні сувеніри, страусині яйця
передають на розпис майстрам із всесвітньовідомої Петриківки, яка знаходиться
тут по-сусідству. Подарунки виходять неймовірні!
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ВИРОЩУВАННЯ СПАРЖІ: РИЗИКИ, ІНВЕСТИЦІЇ,
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Катерина Золотаренко, AgroPortal.ua
Спаржа займає одну із найперспективніших ніш в агробізнесі. Стабільно високий попит, порівняно низька собівартість вирощування та ще й високий експортний потенціал все більше й більше привертають увагу аграріїв до цієї культури.
І хоча за останні п’ять років площі, зайняті під спаржею в Україні, збільшилися
втричі, поки що мало виробників можуть поділитися досвідом виробництва цього
досить нетипового для України овочу.
Компанія «Агроексперт Трейд» однією з перших ризикнула «протоптати» стежину в спаржевому бізнесі. Це молоде підприємство, засноване у 2014 році, на полях
у Херсонській області вирощувало олійні і злакові культури, а у 2016 тут вирішили
спробувати свої сили і в нішевих культурах.
«Ідея зайнятися спаржею виникла після прочитання статті в одному з видань про
те, що ця культура має високий попит у Європі, та й в Україні набирає обертів», —
розповідає директор підприємства Петро Григор’єв.
Дійсно, спаржа — популярний у світі овоч. Найбільше його виробляють у Китаї,
США та Німеччині. В Європі з року в рік площі, зайняті спаржею, зростають —
сьогодні це близько 60 тис. га. До того ж, наприклад, польські аграрії щороку збирають 12-15 т/га спаржі. В Україні ж ці показники сягають всього 4-5 т/га.
Спаржа — багаторічна морозостійка культура, яка росте і родить на тому самому місці 10-12 років. Максимальної врожайності рослина досягає, починаючи з 4-го
року.
«На вітчизняних просторах інформації про те, як вирощувати спаржу, мало. Й
отримати кваліфіковані рекомендації було вкрай важко. Для початку ми вирішили
провести аналіз ґрунту, адже розсада спаржі дорога і ризикувати тут не варто, —
ділиться досвідом Петро Григор’єв. — Раніше ми самостійно відбирали зразки, пакували їх у конверти і надсилали на аналіз у Нідерланди. Але отримані результати все ж були неповними. На одному з форумів колеги порадили звернутися до
компанії AgriLab. З цього почалася наша співпраця».
На полях «Агроексперт Трейд» компанія AgriLab провела комплексну
агродіагностику за власною методикою відповідно до європейських стандартів
якості. Спочатку відібрали зразки ґрунту з прив’язкою до GPS. Потім проаналізували
їх агрохімічні показники в американській лабораторії Ward, з якою співпрацює
компанія. Також було проведено кліматичний щодобовий аналіз температури
й опадів за останні десять років, аналіз ґрунтових карт, розроблено картограми
розподілу елементів живлення, визначено потенціал та критичні фактори поля. На
основі цих даних фахівці компанії AgriLab розробили рекомендації для вирощування спаржі на полях «Агроексперт Трейд».
«Фахівці компанії AgriLab нам порекомендували обробляти землю за допомогою
плантажного плуга, адже наші ґрунти досить важкі. Згодом нідерландські фахівці,
в яких ми переймали досвід, підтвердили те, що це рішення було дуже вдалим, —
розповідає Петро Григор’єв. — Також важливе значення мав аналіз ґрунту. З нього
ми дізналися, яких саме речовин бракує полю, а яких для вирощування спаржі —
вдосталь. У нашій системі удобрення ми збільшили пропорції фосфорних добрив
та магнію. Також використали досить багато органічних добрив, які обов’язково
вносять під спаржу. Хоча нам рекомендували вносити 100 т/га, ми збільшили цю
норму до 160 т/га з перспективою на 3-4 роки. Загалом аналіз ґрунту дозволив провести удобрення більш грамотно з позиції не лише агрономії, але й економіки.
Зрештою, після врахування усіх рекомендацій компанії AgriLab, 95% посівів спаржі
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прижилося, а це досить високий показник», — розповідає Петро Григор’єв.
Спаржа досить невибаглива щодо ґрунтових умов. Але у перший рік вона має
добре укорінитися. Для цього оптимальна глибина оранки має сягати 50-60 см.
Тому обробіток ґрунту плантажним плугом є цілком доречним.
Вирощуючи спаржу, доведеться працювати, не покладаючи рук. У буквальному
сенсі. Адже перші 1-2 роки культура потребує багато ручної праці.
«Найважче — це позбутися бур’янів, — ділиться досвідом агроном компанії «Агроексперт Трейд» Олексій Єрмілов. — Зробити це можна лише вручну, адже будьяка техніка здатна пошкодити врожай. Прополювання особливо важливе у перший
рік, щоб рослина добре вкоренилася. Пізніше спаржа сама зможе «заглушити» траву, адже має досить сильне коріння і добре розростається».
Щодо клімату, то погодні умови України для спаржі сприятливі. Хоча цього року
погодні катаклізми змусили понервувати всіх аграріїв.
«Звісно, було дуже лячно, коли весною після раннього тепла несподівано вдарили морози, але все минулося без втрат. А аномальна засуха, яка спостерігається
цього року в Україні, нас не лякає — маємо свою систему зрошення на полях, тому
наша спаржа отримує вдосталь вологи», — зауважив Петро Григор’єв.
Перший врожай можна буде зібрати вже за рік. Починається «сезон» спаржі
у квітні, а закінчується в липні. Однак збирати спаржу теж треба вручну, адже
вона повинна мати товарний вигляд. Ринкова ж ціна за кілограм спаржі сьогодні
коливається від 180 до 200 грн, отже, очікуваний прибуток вартий зусиль.
Хто не ризикує — той не виграє. Компанія «Агроексперт Трейд» мінімізувала
ризики у вирощуванні нової для себе культури, застосувавши науковий підхід та
фахові рекомендації. Тож тепер залишилося дочекатися врожаю. Враховуючи те,
що спаржа родить 10-12 років, а попит на неї стабільно високий, виграш вартий
ризику.

СТОРІНКАМИ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ
Підкомітет «Молоко і молочні продукти» Технічного комітету 140 «Молоко,
м’ясо та продути їх переробки» Інституту продовольчих ресурсів НААН прийняв
рішення доопрацювати редакцію Державного стандарту України 3662: 2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови».
Випуск соєвого масла великими і середніми підприємствами України в жовтні
2017 р. становить 15,7 тис. т., що на 33% більше порівняно з жовтнем минулого
року (11,8 тис. т).
Скасування ПДВ на олійні можуть відтермінувати до 1 вересня 2018 року, на
ріпак — до 2020. Поправку №180 до Податкового кодексу України, що скасовує
бюджетне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на експорт сої, соняшнику та ріпаку, буде відтерміновано.
Європейська Бізнес - Асоціація (ЄБА) вважає за необхідне зберегти відшкодування ПДВ під час експорту соняшнику, сої та ріпака.
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