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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО 
ЦЕНТРУ ВФПО НА ПРИКЛАДІ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ

Міжнародні освітні проєкти це шлях до професійного успіху та покращення практичної підготовки.

Міжнародне співробітництво здійснюється на засадах інтеграції Науково-методичного центру ВФПО 
та закладів освіти України у світовий та європейський простір для запровадження новітніх технологій
освітньої, науково-технічної та інноваційної діяльності, взаємообміну ідеями, розробками, знаннями, 
досвідом тощо для підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців.



МЕТА ПРОЄКТУ:

• посилення практичної орієнтації методів та змісту навчання в аграрних коледжах України і поліпшення
практичних навичок випускників та запровадження механізмів їх подальшого постійного удосконалення

ЦІЛІ ПРОЄКТУ:

• посилення професійної підготовки фахівців та її змісту;

• посилення практичної спрямованості професійної підготовки за рахунок розширення стажування та
навчання на підприємствах, обраних для проходження практики;

• орієнтація навчального матеріалу на актуальний стан теорії й досліджень у відповідній галузі та вимоги
практики сільськогосподарського виробництва;

• підвищення фахової компетентності викладачів шляхом проведення заходів з підвищення кваліфікації

ПОЧАТОК РЕАЛІЗАЦІЇ: з 15 серпня 2017 року – дотепер

НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ 
«СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ УКРАЇНИ»



• Донор: Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства Німеччини

• Бенефіціари: Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, Науково-методичний центр вищої  та фахової передвищої освіти 

• Початок реалізації: 15 серпня 2017 – дотепер

• Проєкт реалізується через уповноважене товариство ГФА Консалтинг Груп ГмбХ, а також 
консорціумом, що складається з компанії АДТ Проєкт Консалтинг ГмбХ (ADT), Інституту 
економіки та довкілля Нюртінґен-Ґайслінґен (HfWU) та Товариства з управління проєктами в 
аграрній економіці (PPMA).

НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ 
«СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ УКРАЇНИ»



ПРОЄКТ AG-LAB

Проєкт Європейського Союзу Еразмус+ напряму Розвиток потенціалу вищої освіти
«Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи»

Дата початку проєкту: з 15.10.2017 – дотепер

Мета проєкту: Покращення якості продукції агропродовольчого комплексу у країнах, що стали асоційованими членами Європейського
Союзу шляхом покращення навчання спеціалістів.

Цілі проєкту:
– Розробити стандарти спеціалізації «лабораторна практика» для магістрів спеціальностей: ветеринарна медицина, агрономія,
виробнитцво та переробка продукції тваринництва, харчові технології, розроблені у співпраці між університетами та лабораторіями на
основі взаємної вигоди;
– Розробити навчальні програми і навчальні плани: існуючі програми доповнені новими предметами, визначеними відповідно до
рекомендацій;
– Підготувати групи тренерів з викладачів університетів і фахівців лабораторії;
– Розробити курси для післядипломного навчання працівників лабораторій агропродовольчого сектору;
– Залучати інструменти сталої співпраці між університетами і діючими лабораторіями: включення фахівців лабораторій до навчального
процесу, організація практичних курсів лабораторіями з відвідуванням їхніх підрозділів і підприємств, створення міжнародної платформи
для постійного обміну інформацією між фахівцями лабораторій і викладачами закладів освіти.



ПРОЄКТ AG-LAB
Консорціум проекту:

Національний університет м. Любляна (Словенія) – координатор

Ліонська ветеринарна школа (Франція), Університет природничих наук м. Вроцлав (Польща), Університет м. Терамо

(Італія), ISLE (Міжнародна асоціація з інновацій, навчання та популяризації сталого розвитку в Європі та світі), Україна:

Науково-методичний центр «Агроосвіта»; Державний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної

експертизи; Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції; Сумський національний аграрний

університет, Білоцерківський національний аграрний університет, Одеська національна академія харчових технологій,

НУБіП України, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького



Німецько-українська співпраця в галузі
органічного сільського господарства

Проєкт Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства / Cooperation in Organic Agriculture
(Проєкт CОA – Фаза II) реалізується з 2016 року: перша чотирічна фаза проєкту тривала до серпня 2020 року, друга фаза
розпочалася з 1 вересня 2020 року.

У рамках Двосторонньої коопераційної програми Федеральне Міністерство продовольства та сільського господарства
Німеччини/BMEL надає підтримку країнам-партнерам у розбудові ефективного та ресурсозберігаючого сільського
господарства та харчової промисловості. Проєкт COA, орієнтований на сприяння розвитку органічного сільського
господарства, робить особливий внесок у розбудову ефективного та ресурсозберігаючого сільського господарства в
Україні.

Мета розвитку: розширити український сектор органічного сільського господарства та покращити якість продукції.

Мета проєкту: посилити фахові компетенції та інституційні структури для подальшого розвитку органічного сільського
господарства.



Німецько-українська співпраця в галузі органічного
сільського господарства

25 жовтня 2022 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта
і наука», яку було проведено спільно з Федерацією органічного руху України за підтримки німецько-українського

проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства»

Мета конференції: Об’єднати зусилля галузевих підприємств та установ, наукових та освітніх закладів, інших
зацікавлених у виробництві, переробці безпечної та якісної продукції, збереження та використання природних
ресурсів, запровадження, удосконалення інноваційних органічних технологій в аграрній галузі, сприяння

динамічному та ефективному розвитку органічного руху в Україні.



ПРОЄКТ «ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ІНІЦІЮВАТИ ТА БРАТИ УЧАСТЬ У 
РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ НА ПРИНЦИПАХ ІННОВАЦІЙ ТА СТАЛОСТІ» (UNICLAD)

Початок проєкту: 15.01.2020 – дотепер
Координотор: Кауно Колегія (Університет прикладних наук, Литва)

Загальна мета:
Розвиток потенціалу університетів як складової частини агропромислових кластерів. Створення інноваційних центрів як передумови
для розвитку та успішного функціонування агропромислових кластерів.

Основні завдання:
– розвиток ланцюжка: магістр – аспірант/кандидат наук – дослідник, як первинна ланка та дослідник-розробник проєкту – виконавець, 
як заключна ланка;
– сенсибілізація бізнесу, місцевих органів влади, науки та освіти до співпраці в рамках кластерів, заснованих на принципах взаємовигоди;
– підвищення потенціалу бізнесу, науки та освіти для розвитку та роботи в рамках кластеру (за допомогою спеціальних тренінгів та 
спеціальних модулів, включених до магістерських та аспірантських навчальних програм);
– запровадження в університетах спеціальних структурних заходів як основи для діяльності, що проводиться в рамках кластерів;
– підвищення практичної цінності досліджень, дисертацій та магістерських робіт студентів, а також працевлаштування студентів;
– створення умов для кращої інтеграції інновацій в агропромислове виробництво на принципах сталості.



ПРОЄКТ «ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ІНІЦІЮВАТИ ТА БРАТИ УЧАСТЬ У 
РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ НА ПРИНЦИПАХ ІННОВАЦІЙ ТА СТАЛОСТІ» (UNICLAD)

• Партнери з 8 країн приїхали до Науково-методичного центру ВФПО для проведення тренінгів та засідання

Координаційної ради проєкту ЕРАЗМУС+ "UniClaD", де наш Центр є національним координатором проєкту.

• У перший день відбувся виїзний семінар, протягом якого був представлений кластер, започаткований на 

“Дообрій” фермі, в с. Віки, Богуславського р-ну.

• Члени делегації побачили козину ферму, почули історію створення кластеру і продегустували продукцію, яку 

виготовляють учасники кластеру.

Тренінги та засідання Координаційної ради проєкту



ПРОЄКТ «СПРИЯННЯ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІКРО-ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ» В РАМКАХ 

СПІВПРАЦІ З КОМПАНІЄЮ «GERMAN SPARKASSENSTIFTUNG UKRAINE» 

Початок проєкту: 14.08.2021 року – дотепер

Мета проєкту: сприяння фінансування сільських територій для сталого розвитку 
мікро-та малого бізнесу, спрямованого на підвищення бізнес-грамотності малих
фермерів та сільськогосподарських підприємців, їх доступу до фінансування та 
покращення якості життя



ПРОЄКТ «СПРИЯННЯ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІКРО-ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ» В РАМКАХ СПІВПРАЦІ 

З КОМПАНІЄЮ «GERMAN SPARKASSENSTIFTUNG UKRAINE» 

• 14 липня 2021 року відбулася зустріч з представниками проєкту «Сприяння фінансування сільських територій для
сталого розвитку мікро- та малого бізнесу». Голова представництва SPARKASSENSTIFTUNG-CAUCASUS Маттіас
Пфафф розповів про діяльність проєкту в Україні.

• Руслана Йовко, менеджер проєктів представила ділову гру для фермерів, яку було проведено з працівниками
Науково-методичному центру ВФПО а також озвучила основні ідеї концепції з управління кліматичними ризиками
для фермерів

https://www.facebook.com/groups/272511736428871/?__cft__[0]=AZWNC93fY3q7oO7vomNKENTOT2eb-uGPunNZCNxxz3MBRjepT2i9e7XhwEh4-B3SnyK6LW0R0SwDvk_hIwVKI7boiDtO0z3CpImEzY6thoQDXHRjdUXRVDfLc_GJ44I0EyCSQoG-uSsET68Aa8s0cCh-&__tn__=-UK-R


СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ 

23 листопада 2020 року в Резиденції Посольства Франції в Ук

раїні відбулась зустріч колективу Науково-методичного

центру ВФПО з Послом Франції в Україні Etienne de Poncins

радником з питань сільського господарства Лораном

Деньо, керівником економічної служби Жан-Жаком Гійодо та

аташе з питань університетського співробітництва – Алікс

де Гассар, на якій пан Посол дав високу оцінку

роботи Центру. Приводом для такої зустрічі було нагород-

ження директора Науково-методичного центу ВПФО Тетяну

Іщенко орденом «За заслуги в галузі сільського

господарства», яким відмітили високий професіоналізм в

секторі аграрної освіта та активну довготривалу співпрацю

з Францією.



Візит до НМЦ ВФПО французської делегації 13.10.21. Були присутні в залі: Жюльєн Аморе (керівник мережі « Le Réseau
Ukraine » при Міністерстві сільського господарства та продовольства Франції), Лоран Деньо, радник з сільського
господарства, Алікс де Гассар, вповноважена з питань університетської та наукової співпраці, Тетяна Іщенко,
директор, Ольга Гетя, керівник міжнародного відділу, Людмила Степура, фахівець міжнародного відділу Науково-
методичного центру ВФПО, Українські університети та коледжі (онлайн).

На зустрічі було обговорено питання подальшої співпраці закладів освіти обох країн за підтримки Посольства
Франції в Україні та міністерства сільського господарства та продовольства Франції й можливості участі у спільних
проєктах.

Візит до Науково-методичного центру ВФПО французської делегації

СПІВПРАЦЯ ІЗ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ 



ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТІВ ЗА КОРДОНОМ

• 18 жовтня 2022 року організовано та проведено круглий стіл «Організація практичної підготовки
здобувачів освіти аграрних закладів фахової передвищої освіти»



Проєкт ЕРАЗМУС+SuLAWe
«СТАЛЕ ТВАРИННИЦТВО ТА ДОБРОБУТ ТВАРИН»

Мета проєкту: Зміцнення інтернаціоналізації закладів освіти та спроможності молодих
та досвідчених спеціалістів долати наявні та майбутні виклики у сфері сталого тваринництва й
добробуту тварин шляхом впровадження орієнтованої на попит і практику освітньої пропозиції
у закладах освіти України, а також через налагодження політичного діалогу та формування
структурованої стратегії поширення знань.

Початок проєкту з 1 січня 2023 року



Проєкт «Німецько-український фаховий діалог зі 
сталого розвитку сектору плодоовочівництва»

Ціль проєкту: розвиток сектору плодоовочівництва в Україні і, зокрема у Вінницькій
області, сприяння сталого розвитку і покращення умов життя.
Виробництво і збут плодоовочевої продукції шляхом консультування ключових державних
інституцій, розвитку професійної освіти та підвищення кваліфікації й фінансового
сприяння стратегічним інвестиціям і створенню нових підприємств.

Початок проєкту з 1 січня 2023 року


