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АНОТАЦІЯ 

Рудницька Н. А. Професійна підготовка інженерів аграрного профілю в 

системі вищої освіти Франції. – Кваліфікаційна наукова робота на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 

2021. 

У дисертації «Професійна підготовка інженерів аграрного профілю в 

системі вищої освіти Франції» науково обґрунтовані особливості організації 

вищої освіти і професійної підготовки інженерів аграрного профілю у Франції 

й розкрито можливості творчого використання прогресивних ідей 

французького досвіду в системі вищої аграрно-інженерної освіти України. 

На основі вивчення стану аграрно-інженерної освіти як складника 

освітньої системи Франції у діахронічному і синхронічному аспектах 

визначено традиційне й сучасне розуміння професії інженера аграрного 

профілю. Французький інженер аграрного профілю є, насамперед, 

управлінцем з інноваційним мисленням; компетентним у фахових 

технологічних процесах вирощування, виробництва, переробки продукції; 

обізнаним з інноваційно-технологічними, економічними, юридичними, 

екологічними, етичними аспектами інженерної діяльності у межах певної 

сільської громади; з вільним володінням двома іноземними мовами і 

орієнтацією щодо міжнародних стандартів, набутою шляхом закордонного 

стажування, а також виробничим досвідом, отриманим під час реалізації 

власного тьюторного інженерного проєкту. 

У результаті ретроспективного аналізу встановлено, що у процесі 

розвитку системи аграрно-інженерної освіти Франції можна виокремити такі 

етапи: початковий (ХІІ-ХV ст.) – виникнення і розвиток університетів під 

егідою церкви з окремими елементами природничого й інженерно-технічного 
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спрямування; суспільно-орієнтований (ХV-ХVІІІ ст.) – створення світських 

вищих навчальних закладів з орієнтацією їх на забезпечення потреб 

суспільства, зокрема й у сфері виробництва сільськогосподарської продукції; 

практико-орієнтований (1789-1896 рр.) – створення вищих шкіл, у тому числі 

й інженерних, максимально орієнтованих на підготовку інженерів-практиків; 

реформаторський (1896 р. – середина ХХ ст.) – розмежування академічно 

орієнтованої (університети) і  практико-орієнтованої освіти (вищі інженерні 

школи), модернізаційний (1968 р. –  дотепер) – перманентна модернізації 

вищої школи з низкою освітніх реформ і перетворення вищої інженерної 

освіти на інноваційний складник освітньої системи Франції. 

Визначено основні тенденції аграрно-інженерної освіти Франції, 

зумовлені, з одного боку, глобалізаційними освітніми процесами, а, з іншого, 

реформуванням національної освітянської системи. До них віднесено: 

постійна підтримка і розвиток розгалуженої і диференційованої освітньої 

системи; зміцнення зв'язків між усіма рівнями освіти, у тому числі й 

підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки дорослих; проведення 

ранньої активної професійно-особистісної орієнтації учнів з організацією 

їхнього подальшого навчання за обраним профілем; підвищення рівня 

автономії кожної освітньої інституції й водночас її відповідальності перед 

суспільством; координування й балансування загальнодержавних, 

регіональних і місцевих освітніх програм; інноваційність в усіх сферах 

освітньої діяльності.  

На основі аналізу змісту, форм і методів професійної підготовки 

інженерів аграрного профілю у закладах вищої освіти Франції з’ясовано 

особливості французької системи підготовки цих фахівців, а саме: здійснення 

професійної підготовки інженерів аграрного профілю переважно у вищих 

інженерних школах; тісна співпраця вищих інженерних шкіл і роботодавців у 

процесі розробки професійно-орієнтованих програм, їх постійне оновлення з 

урахуванням передових науково-методичних досягнень і провідних 
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технологій у визначеній сфері; пропозиція неформальної освіти з отриманням 

дипломів і сертифікатів державного зразка; реалізація мобільності шляхом 

обміну викладачами і студентами між вищими інженерними школами-

партнерами країни; активна діяльність асоціацій випускників вищих 

інженерних шкіл. 

У дисертаційній роботі виявлено спільні і відмінні елементи підготовки 

майбутніх інженерів аграрного профілю Франції та Україні на основі 

порівняльного аналізу змістових і технологічних аспектів цього процесу. До 

спільних елементів належать: запровадження компетентнісного підходу до 

підготовки сучасного інженера для аграрного виробництва; модульна система 

організації освітнього процесу у закладах вищої освіти, які здійснюють 

підготовку інженерів аграрного профілю; подібність структури освітньо-

професійних програм підготовки цих фахівців у вітчизняних закладах вищої 

освіти і курикулумів аграрно-інженерних спеціальностей у французьких 

вищих інженерних школах; діяльність рад роботодавців у закладах вищої 

освіти, хоч і з різною мірою участі у освітньому процесі закладу освіти. До 

відмінних елементів належать: акредитація у Франції всіх навчальних 

інженерних програм незалежною Комісією з акредитації інженерних кадрів; 

різне розуміння переліку базових дисциплін для аграрно-інженерних 

спеціальностей у вітчизняних і французьких закладах вищої освіти; щорічне 

коригування змісту програм вищих інженерних шкіл Радою з розвитку кожної 

інженерної школи аграрного профілю; наявність у навчальному плані 

підготовки майбутніх французьких інженерів аграрного профілю 

обов’язкового  закордонного стажування; вимога щодо обов’язкового 

володіння двома іноземними мовами, рівень якого підтверджується 

сертифікатами. 

Визначено можливості імплементації французьких конструктивних ідей 

у освітній процес українських закладів вищої аграрної освіти та розроблено 

рекомендації щодо використання французького досвіду у професійній 
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підготовці інженерів аграрного профілю в Україні. Доцільним є, зокрема: 

розширення можливостей неформальної освіти з подальшою сертифікацією 

набутих фахівцем компетентностей; запровадження внутрішньої і зовнішньої 

мобільності студентів шляхом стажування як обов’язкового складника 

навчального плану; гнучкість програмних компонентів з розширенням 

можливостей щодо спеціалізації студентів в залежності від актуальної ситуації 

на ринку праці і потреб регіону; виконання наскрізного інженерного проєкту, 

який охоплював би усі періоди практичного навчання інженерів аграрного 

профілю і був би реалізований на підприємстві. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

визначено особливості структури, змісту, форм, методів професійної 

підготовки інженерів аграрного профілю у закладах вищої освіти Франції 

(модульна система організації навчання з інтегративним модульним 

контролем комісією; міждисциплінарна структуризація змісту навчання; 

професіоналізація навчання на основі принципів педагогічної інноваційності, 

поєднання під час навчання досвіду академічного викладацького складу і 

фахівців-професіоналів та тісного співробітництва інженерних шкіл з 

професійними колами; орієнтація інженерів аграрного профілю на виконання 

ними насамперед управлінської функції; реалізація наскрізного трирічного 

інженерного проєкту, який виконується майбутнім інженером аграрного 

профілю на виробництві); представлено структурно-функціональну схему 

професійної підготовки інженерів аграрного профілю в університетах і вищих  

інженерних школах Франції, що унаочнює освітній процес і відображає зміст 

підготовки цих фахівців протягом трьох років навчання; виокремлено й 

схарактеризовано основні етапи становлення й розвитку французької системи 

вищої аграрно-інженерної освіти (початковий (ХІІ–ХV ст.), суспільно-

орієнтований (ХV–ХVІІІ ст.), практико-орієнтований (1789–1896 рр.), 

реформаторський (1896 р. – середина ХХ ст.), модернізаційний (1968 р. – 

дотепер) з визначенням їх впливу на сучасне розуміння сутності професії 
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інженера аграрного профілю; уточнено сучасне розуміння професії 

французького інженера аграрного профілю як управлінця з інноваційним 

мисленням; компетентного у фахових технологічних процесах вирощування, 

виробництва, переробки продукції; обізнаного з інноваційно-технологічними, 

економічними, юридичними, екологічними, етичними аспектами інженерної 

діяльності у межах певної сільської громади; з вільним володінням двома 

іноземними мовами і орієнтацією щодо міжнародних стандартів, набутою 

шляхом закордонного стажування, а також виробничим досвідом, отриманим 

під час реалізації власного тьюторного інженерного проєкту; обґрунтовано 

можливість і доцільність використання досвіду французьких закладів вищої 

освіти у процесі професійної підготовки інженерів аграрного профілю в 

Україні (розширення можливостей неформальної освіти з подальшою 

сертифікацією набутих фахівцем компетентностей; запровадження 

внутрішньої і зовнішньої мобільності студентів шляхом стажування як 

обов’язкового складника навчального плану; гнучкість програмних 

компонентів з розширенням можливостей щодо спеціалізації студентів в 

залежності від актуальної ситуації на ринку праці і потреб регіону; виконання 

наскрізного інженерного проєкту, який охоплював би усі періоди практичного 

навчання інженерів аграрного профілю і був би реалізований на підприємстві); 

подальшого розвитку набули ідеї вдосконалення теоретичної і практичної 

підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю в українських закладах 

вищої освіти на основі прогресивного досвіду закладів вищої освіти Франції 

(методика прийняття рішень, тьюторний інженерний проєкт). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

рекомендацій щодо використання елементів позитивного досвіду 

університетів і вищих інженерних шкіл Франції в освітньому процесі закладів 

вищої освіти України, які здійснюють підготовку таких фахівців; участі у 

розробленні спільно з французькими фахівцями інтерактивної програми 

«Agriscola», призначеної для самостійної роботи студентів закладів вищої 
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аграрної освіти. Розроблені матеріали та рекомендації, запропоновані на 

основі проведеного дослідження, сприятимуть вдосконаленню професійної 

підготовки інженерів для аграрного сектора.  

Ключові слова: аграрна освіта, аграрно-інженерна освіта,  вища освіта, 

вища інженерна школа, інженер аграрного профілю, зміст освіти, професійна 

підготовка, Франція. 

  



8 

 

SUMMARY 

Rudnytska N.A. Professional training of agricultural engineers in the system 

of higher education in France. – Qualification Paper Manuscript. 

Thesis for the degree of the Candidate of Pedagogical Sciences in the specialty 

13.00.04 – Theory and Methodology of Vocational Education. – National University 

of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.  

The thesis “Professional training of agricultural engineers in the system of 

higher education in France” scientifically substantiates the features of the 

organization of higher education and professional training of agricultural engineers 

in France and reveals the possibility of creative use of the progressive ideas of the 

French experience in the system of higher agricultural engineering education of 

Ukraine. 

On the basis of the study of the state and place of agricultural engineering 

education as a component of the educational system of France in the diachronic and 

synchronic aspects, the traditional and modern understanding of agricultural 

engineers profession is determined. The French agricultural engineer is foremost a 

manager with innovative thinking, competent in professional technological 

processes of cultivation, production, processing of products; aware of innovative 

technological, economic, legal, environmental, ethical aspects of engineering 

activities within a particular rural community; with fluency in two foreign languages 

and knowledge of the international standards acquired through internship abroad, as 

well as production experience gained during the implementation of one’s own 

engineering project. 

As a result of the retrospective analysis it was established that in the process 

of development of the system of agricultural engineering education in France one 

can distinguish the following stages: initial (XII-XV centuries) – the emergence and 

development of universities under the auspices of the church with some elements of 

natural, as well as engineering and technical direction; socially oriented (XV-XVIII 

centuries) – the creation of secular higher education institutions, which meet the 
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needs of society, primarily in the field of agricultural production; practically oriented 

(1789-1896) – the creation of higher schools, including engineering, maximally 

oriented to the training of practicing engineers; reformatory (1896 – middle of the 

20th century) – drawing a distinction between academic oriented (universities) and 

practically oriented education (higher engineering schools); modernization (1968 – 

present) – permanent modernization of higher education with a number of 

educational reforms and transformation of higher engineering education into an 

innovative component of the educational system of France. 

The basic tendencies of the agricultural engineering education in France are 

determined. They are stipulated by the globalization educational processes, as well 

as the reform of the national educational system and include: continuous support and 

development of a branched and differentiated education system; strengthening the 

links between all levels of education, including vocational training and adult 

retraining; active vocational orientation for students with their further education 

according to the chosen profile; increasing the autonomy level of each educational 

institution and at the same time its responsibility to society; coordinating and 

balancing national, regional and local educational programmes; innovation in all 

educational areas. 

This paper presents the features of the French training system of agricultural 

engineers on the basis of the analysis of the content, forms and methods of vocational 

training of these specialists in the institutions of higher education in France, namely: 

vocational training of agricultural engineers, mainly in higher engineering schools; 

close cooperation of higher engineering schools and employers in the development 

of vocational-oriented programmes, their constant updating, taking into account the 

advanced scientific and methodological achievements and leading technologies in a 

certain field; the offer of non-formal education with state diplomas and certificates; 

the realization of mobility through exchange programmes for teachers and students 

between higher engineering partner schools of the country; active work of 

associations of higher engineering schools graduates. 
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The comparative analysis revealed common and distinctive features in the 

training of agricultural engineers in France and Ukraine. Common elements include: 

introduction of a competent approach to the training of a modern agricultural 

production engineer; a modular system for organizing the educational process in 

higher education institutions providing training for agricultural engineers; the 

similarity of the structure of educational and vocational training programmes of 

these specialists in domestic higher education institutions and curricula of agrarian 

and engineering specialties at French higher engineering schools; activities of the 

employers’ councils in higher education institutions, albeit with varying degrees of 

involvement in the educational process. The distinctive elements include: 

accreditation of all training engineering programmes by the independent 

Engineering Accreditation Commission; different understanding of the list of basic 

disciplines for agrarian and engineering specialties in domestic and French higher 

education institutions; annual adjustment of the curriculum content of higher 

engineering schools by the Council for the development of each engineering school 

of agricultural profile; availability of obligatory foreign internship in the training of 

future agricultural engineers; compulsory knowledge of two foreign languages, the 

level of which is confirmed by certificates. 

Implementation opportunities of French constructive ideas in the educational 

process of domestic higher agricultural education institutions were determined. 

Besides, recommendations were made on the use of French experience in the 

vocational training of agricultural engineers in Ukraine: empowerment of non-

formal education with subsequent certification of competencies acquired by a 

specialist; introduction of internal and external mobility of students through 

internship as a mandatory component of the curriculum; flexibility of curriculum 

components with increased opportunities for students specialization depending on 

the current situation in the labor market and the needs of the region; carrying out an 

end-to-end engineering project that would cover all periods of agricultural engineers 

practical training and would be implemented at the enterprise. 
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The novelty of the obtained results is that for the first time they highlight the 

features of the structure, content, forms, methods of the vocational training of 

agricultural engineers in the institutions of higher education in France (a modular 

system of training organization with integrated modular control by the commission; 

interdisciplinary structuring of training content; professionalization of teaching 

based on the principles of pedagogical innovation, the combination of the teaching 

experience of academic teaching staff and professionals, as well as close cooperation 

of engineering schools with professional circles; orientation of agricultural engineers 

to perform primarily managerial functions; implementation of a three-year 

engineering project, which is carried out by a future agricultural engineer in 

production). The paper presents a structural and functional scheme of vocational 

training of agricultural engineers at universities and higher engineering schools in 

France, which outlines the educational process and reflects the content of training of 

these specialists during the three years of study. It characterizes the main stages of 

the formation and development of the French system of higher agricultural 

engineering education (initial (XII-XV centuries), socially oriented (XV-XVIII 

centuries), practically oriented (1789-1896), reformatory (1896 – middle of the 20th 

century), modernization (1968 – present) and determines their influence on the 

modern understanding of the essence of agricultural engineering profession. The 

study specifies modern understanding of the profession of an agricultural engineer 

in France as a manager with innovative thinking, competent in professional 

technological processes of cultivation, production, processing of products; 

knowledgeable about innovative technological, economic, legal, environmental, 

ethical aspects of engineering activities within a particular rural community; with 

fluency in two foreign languages and knowledge of the international standards 

acquired through internship abroad, as well as production experience gained during 

the implementation of one’s own engineering project. The work substantiates the 

possibility and expediency of using the experience of French higher education 

institutions in the process of vocational training of agricultural engineers in Ukraine 
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(empowerment of non-formal education with subsequent certification of 

competencies acquired by a specialist; introduction of internal and external mobility 

of students through internship as a mandatory component of the curriculum; 

flexibility of curriculum components with increased opportunities for students 

specialization depending on the current situation in the labor market and the needs 

of the region; carrying out an end-to-end engineering project that would cover all 

periods of agricultural engineers practical training and would be implemented at the 

enterprise). The ideas of further development of theoretical and practical training of 

future agricultural engineers in domestic higher education institutions have been 

further developed on the basis of the progressive experience of French higher 

education institutions (decision-making methodology, tutorial engineering project). 

The practical value of the obtained results lies in the development of 

recommendations on the use of elements of the positive experience of universities 

and higher engineering schools of France in the educational process of domestic 

higher education institutions that provide training for such specialists; participation 

in the development, in cooperation with  French experts, of the interactive 

programme “Agriscola”, intended for independent work of students of higher 

agricultural education institutions. The developed materials and proposed 

recommendations based on the conducted research will contribute to improving the 

vocational training of agricultural engineers. 

Key words: agricultural education, agro-engineering education, higher 

education, higher engineering school, agricultural engineer, content of education, 

professional training, France 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Пріоритетними напрямами політики 

кожної країни на нинішньому етапі розвитку суспільства стає освіта високого 

рівня, яка базується на застосуванні інноваційних технологій, проведенні 

досліджень у галузі наук про життя, використанні новітніх методів підготовки 

майбутніх фахівців. У контексті сучасних викликів тільки компетентні фахівці 

й активні особистості, консолідуючи свої зусилля, зможуть вирішити нагальні 

потреби людства, особливо в аграрній сфері, де як ніколи гостро стоїть 

проблема якісного буття і здорового харчування суспільства. 

Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір 

Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських 

вимог, зокрема, й щодо професійної підготовки інженерних кадрів. У 2018 

році затверджено стандарт вищої освіти для спеціальності 

208 «Агроінженерія». Інтеграційні тенденції, що набувають сили в освіті 

європейських країн, і в першу чергу країн-учасниць Болонського процесу, 

базуються на спільних вимогах, критеріях та стандартах національних систем 

вищої освіти. Саме тому принципи реалізації Болонської конвенції та 

прагнення України досягти європейських стандартів освіти, потребують 

вивчення позитивного досвіду країн-учасниць Болонського процесу щодо 

модернізації систем вищої освіти. 

Професійна підготовка інженерів аграрного профілю, продуктивність 

їхньої професійної діяльності має забезпечуватися єдністю професіоналізму 

особистості та професійного досвіду. В умовах стрімкого прогресу і зростанні 

роль суб'єктивного фактора в розбудові нашого суспільства, проблема освіти, 

професійної підготовки і формування особистості інженера є однією з 

найактуальніших у педагогічній теорії та практиці. Адже цілеспрямована 

усвідомлена діяльність людини змінює навколишнє середовище, впливаючи 

не тільки на технічні, але й економічні, політичні, духовні особливості 



19 

 

розвитку суспільства. Ці процеси детермінують активність особистості в 

навчанні, професійній діяльності, подальшому розвитку. 

Сучасний інженер повинен швидко орієнтуватися в нестандартних 

ситуаціях, володіти прогресивним мисленням, знати теорію менеджменту, 

маркетингу, бути професійно і психологічно підготовленим до постійного 

оновлення знань і умінь. Саме тому вивчення вже набутого позитивного 

досвіду модернізації системи вищої аграрної освіти європейськими країнами є 

важливим і актуальним питанням. Зважаючи на схожість соціально-

економічних формацій України й Франції і той факт, що аграрна освіта є 

інноваційним складником національної освітянської системи, цілком 

закономірно, що французький досвід забезпечення професійної підготовки 

інженерів аграрного профілю становить значний інтерес для досліджень. 

Система освіти Франції завжди привертала увагу вітчизняних і 

зарубіжних дослідників. Загальні проблеми реформування освіти, нові 

аспекти сучасної освітньої політики Франції висвітлено у працях багатьох 

дослідників (С. Владимирова, Б. Вульфсон, К. Корсак, Н. Лавриченко, 

О. Лисова, Л. Макарова, Т. Мельник). Значний науковий доробок щодо 

принципів, підходів, форм і методів навчання у французькій освітній системі 

розкрито в роботах О. Громової, С. Кащук, А. Крупко,  А. Щепілової. Питання 

професійної підготовки кадрів у французькій освітній системі розглядались у 

дослідженнях О. Біди, О. Бочарової, В. Кузнецової, О. Романенко. Суттєвий 

науковий інтерес становлять праці з проблем реалізації компетентнісного 

підходу до навчання фахівців, зокрема, засобами природовідповідних 

методик, О. Аверіної, Г. Ануфрієвої, В. Виноградової, О. Деркач, О. Кушніра, 

М. Лещенко, Л. Моргульової, О. Першукової. Практичні аспекти 

використання відповідного французького досвіду в закладах освіти розкрито 

в працях І. Мухіної. Е. Соколової. 

Наукові підходи до аналізу витоків, становлення, розвитку і 

функціонування системи освіти та педагогіки Франції були розроблені в 
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працях вітчизняних авторів А. Верченка, В. Вдовенка, Б. Вульфсона, 

С. Головка, О. Джуринського, І. Жуковського, Л. Зязюн, М. Козяра, 

К. Корсака, Л. Лабазіної, М. Лисенко, О. Лисової, З. Малькової, 

І. Марцинковського, Т. Мельник, М. Нікандрова, Є. Покладка, 

О. Сухомлинської; та у дослідженнях французьких науковців С. Готьє, 

А. Валлона, Р. Галя, А. Б’єнемe, Ж. Фурастьє, Л. Кро, М. Мелукі, Г. Міаларе, 

які присвячені проблемам соціології освіти, професійної орієнтації молоді і 

характеризуються значною різноманітністю теоретико-методологічних 

підходів, обґрунтованістю наукових концепцій і висновків. Проблеми 

професіоналізації вищої освіти, й аграрної зокрема, досліджують Е. Верен, 

Р. Віторский, П. Майен, Ж.-Ф. Метраль, Н. Ослум, П. Пастре, Б. Фрайс. 

Питання аграрної освіти у зарубіжних закладах освіти досліджували: 

О. Гущина, (у Франції), Н. Демешкант (у Польщі), Н. Журавська, С. Заскалєта (у 

країнах західноєвропейської інтеграції), С. Амеліна, Н. Костенко, О. Пилипенко 

(у Федеративній Республіці Німеччина) та ін.  

Проте, як показало вивчення наукової літератури, досі не здійснювалися 

комплексне дослідження проблеми професійної підготовки інженерів 

аграрного профілю в системі вищої освіти Франції. Актуальність проблеми 

модернізації вищої аграрно-інженерної освіти для педагогічної теорії і 

практики в Україні та недостатня теоретична та практична розробленість 

цілісних досліджень щодо вивчення прогресивного французького досвіду в 

цій сфері зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Професійна 

підготовка інженерів аграрного профілю в системі вищої освіти Франції».  

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

дисертації затверджено вченою радою природничо-гуманітарного навчально-

наукового інституту Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (протокол №  8 від 23. 04. 2012 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки інженерів 

аграрного профілю в системі вищої освіти Франції. 
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Предмет дослідження – структура, зміст, форми, методи професійної 

підготовки інженерів аграрного профілю у закладах вищої освіти Франції. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – виявити основні 

принципи, особливості структури, змісту, форм і методів професійної 

підготовки інженерів аграрного профілю в системі вищої освіти Франції та 

визначити можливості імплементації конструктивних ідей у систему вищої 

аграрної освіти України.  

Відповідно до мети визначено задачі дослідження: 

1. Вивчити стан і місце аграрно-інженерної освіти як складника 

освітньої системи Франції у діахронічному й синхронічному аспектах з метою 

визначення сучасного розуміння професії інженера аграрного профілю. 

2. На основі аналізу змісту, форм і методів професійної підготовки 

інженерів аграрного профілю у закладах вищої освіти Франції з’ясувати 

особливості французької системи підготовки цих фахівців. 

3. Здійснити порівняльний аналіз змістових і технологічних аспектів 

підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю Франції та Україні для 

виявлення спільних і відмінних елементів освітянських систем України та 

Франції щодо підготовки інженерів для аграрного виробництва.  

4. Визначити можливості імплементації французьких 

конструктивних ідей у освітній процес вітчизняних закладів вищої аграрної 

освіти та розробити рекомендації щодо використання французького досвіду у 

професійній підготовці інженерів аграрного профілю в Україні. 

Для реалізації визначених завдань було застосовано комплекс методів, 

що сприяють системному вивченню французького досвіду підготовки 

інженерів аграрного профілю та обґрунтуванню напрямів його екстраполяції 

в систему вищої аграрної освіти України, зокрема: 

теоретичні – метод аналізу і синтезу для вивчення навчально-

методичної документації, науково-педагогічних праць, джерел статистичних 

даних; історіографічний та ретроспективний аналіз для охарактеризування 
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розвитку вищої аграрно-інженерної освіти у Франції; інтерпретаторсько-

аналітичний метод для концептуального аналізу наукової літератури; контент-

аналіз змісту навчальної документації для визначення основних спеціалізацій 

інженерів для аграрного виробництва; традуктивний метод для порівняння 

окремих елементів систем підготовки інженерів аграрного профілю в Україні 

і Франції; методи теоретичного узагальнення для формулювання узагальнених 

висновків й обґрунтування практичних рекомендацій;  

емпіричні – педагогічне спостереження, опитування та анкетування 

(зокрема, онлайн-анкетування) студентів; статистичний метод для 

інтерпретації кількісних та якісних показників співвідношення дисциплін у 

навчальних планах і програмах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

 вперше визначено особливості структури, змісту, форм, методів 

професійної підготовки інженерів аграрного профілю у закладах вищої освіти 

Франції (модульна система організації навчання з інтегративним модульним 

контролем комісією; міждисциплінарна структуризація змісту навчання; 

професіоналізація навчання на основі принципів педагогічної інноваційності, 

поєднання під час навчання досвіду академічного викладацького складу і 

фахівців-професіоналів та тісного співробітництва інженерних шкіл з 

професійними колами; орієнтація інженерів аграрного профілю на виконання 

ними насамперед управлінської функції; реалізація наскрізного трирічного 

інженерного проєкту, який виконується майбутнім інженером аграрного 

профілю на виробництві); 

 представлено структурно-функціональну схему професійної 

підготовки інженерів аграрного профілю в університетах і вищих  інженерних 

школах Франції, що унаочнює освітній процес і відображає зміст підготовки 

цих фахівців протягом трьох років навчання; 

 виокремлено й схарактеризовано основні етапи становлення й 

розвитку французької системи вищої аграрно-інженерної освіти (початковий 
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(ХІІ-ХV ст.), суспільно-орієнтований (ХV-ХVІІІ ст.), практико-орієнтований 

(1789-1896 рр.), реформаторський (1896 р. – середина ХХ ст.), 

модернізаційний (1968 р. –  дотепер) з визначенням їх впливу на сучасне 

розуміння сутності професії інженера аграрного профілю; 

 уточнено сучасне розуміння професії французького інженера 

аграрного профілю як управлінця з інноваційним мисленням; компетентного 

у фахових технологічних процесах вирощування, виробництва, переробки 

продукції; обізнаного з інноваційно-технологічними, економічними, 

юридичними, екологічними, етичними аспектами інженерної діяльності у 

межах певної сільської громади; з вільним володінням двома іноземними 

мовами і орієнтацією щодо міжнародних стандартів, набутою шляхом 

закордонного стажування, а також виробничим досвідом, отриманим під час 

реалізації власного тьюторного інженерного проєкту. 

 обґрунтовано можливість і доцільність використання досвіду 

французьких закладів вищої освіти у процесі професійної підготовки 

інженерів аграрного профілю в Україні (розширення можливостей 

неформальної освіти з подальшою сертифікацією набутих фахівцем 

компетентностей; запровадження внутрішньої і зовнішньої мобільності 

студентів шляхом стажування як обов’язкового складника навчального плану; 

гнучкість програмних компонентів з розширенням можливостей щодо 

спеціалізації студентів в залежності від актуальної ситуації на ринку праці й 

потреб регіону; виконання наскрізного інженерного проєкту, який охоплював 

би усі періоди практичного навчання інженерів аграрного профілю і був би 

реалізований на підприємстві); 

 подальшого розвитку набули ідеї вдосконалення теоретичної і 

практичної підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю у вітчизняних 

закладах вищої освіти на основі прогресивного досвіду вищих навчальних 

закладів Франції (методика прийняття рішень, тьюторний інженерний проєкт). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 
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рекомендацій щодо використання елементів позитивного досвіду 

університетів і вищих інженерних шкіл Франції у освітньому процесі 

вітчизняних закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку таких фахівців; 

участі у розробленні спільно з французькими фахівцями інтерактивної 

програми «Agriscola», призначеної для самостійної роботи студентів закладів 

вищої аграрної освіти. Розроблені матеріали та рекомендації, запропоновані 

на основі проведеного дослідження, сприятимуть вдосконаленню професійної 

підготовки інженерів для аграрного сектора.  

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Львівського 

національного аграрного університету (довідка про впровадження №  01-28 від 

14.12.2015 р.), Харківського національного технічного університету 

сільського господарства ім. Петра Василенка (довідка про впровадження 

№ 01-84 від 31.03.2016 р.), Одеського державного аграрного університету 

(довідка про впровадження № 01-17/01-721 від 30.05.2018 р.), Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (акт про 

впровадження від 11.06.2018 р.).  

Особистий внесок автора у спільних публікаціях полягає в: [9] – у 

обґрунтуванні доцільності використання інноваційних елементів досвіду 

Франції щодо підготовки фахівців для аграрної галузі в системі аграрної освіти 

України, [12] – у розробленні методики використання методу проєктів у 

процесі професійної підготовки фахівців аграрних спеціальностей, [13] – у 

визначенні основних принципів підготовки інженерів у системі вищої аграрної 

освіти Франції, [14] – у визначенні можливостей організації освітнього 

процесу основі сучасних онлайн-платформ, [15] – у аналізі комунікативної 

професіограми інженера, [17] – у аналізі комунікативної професіограми 

менеджера, [19] – у визначенні способів перекладу професійної лексики 

інженерів, [20] – у методичній розробці окремих уроків навчально-

методичного посібника, [22] –  у висвітленні потенціалу стажувань для 

формування професіоналізму майбутніх фахівців, [23] – у конкретизації низки 
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французьких стипендіальних програм в аспекті їх доступності й доцільності 

для українських студентів.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки, 

рекомендації та результати дослідження оприлюднені й одержали позитивну 

оцінку на міжнародних конференціях: міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання інноваційної спрямованості освіти, науки, 

виробництва» (23–24 жовтня 2010 р., м. Мукачеве), міжнародний науково-

практичний семінар-практикум «Європейська інтеграція аграрних навчальних 

закладів» (5–7 липня, 2011 р., м. Орлеан, Франція), І Міжнародна науково-

практична конференція «Studia Lingvua» (8–11 квітня 2011 р., м. Київ), ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція «Studia Lingvua» (13–15 квітня 

2012 р., Київ), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми професійної підготовки інженерних кадрів для сімейних 

фермерських господарств»  (2–3 грудня 2014 р., Тулуза, Франція), 

міжнародний науково-практичний семінар «Імплементація французького 

досвіду у професійній підготовці студентів в аграрних вищих навчальних 

закладах України» (5-6 листопада 2015 р., Львів), міжнародна науково-

практична конференція «Дні аграрної освіти і науки Франції в Україні» (29-31 

травня, 2018, м.Одеса). 

  Окремі аспекти дослідження обговорювались з викладачами та 

студентами Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету, на семінарах ННЦ «Агроосвіта». 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 23 

наукових працях (з них 13 – одноосібні). Серед них: 13 статей, опублікованих 

у наукових фахових виданнях, 4 статті у зарубіжних фахових наукових 

виданнях, 2 статті у інших виданнях, 3 публікацій тез у збірниках матеріалів 

міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, 1 навчально-

методичний посібник.  
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів і висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел 

і додатків. Загальний обсяг дисертації складає 286 сторінок, із них 172 

сторінки основного тексту. Роботу ілюстровано 12 таблицями, 5 рисунками. 

Список використаних джерел налічує 228 найменувань, з них – 82 іноземними 

мовами. Дисертація містить 10 додатків на 84 сторінках.  
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 РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АГРАРНО-

ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ 

 

1.1. Ретроспективний аналіз становлення французької системи 

освіти 

 

Для більш ґрунтовного розуміння сучасних тенденцій у системі 

професійної підготовки інженерів аграрного профілю важливо дослідити 

загальне історичне підґрунтя французької освіти, відображене у набутках 

французьких учених. 

Пріоритетна стратегічна діяльність Франції, як і кожної країни, ‒ це 

пошуки національної ідеї єдності та стратегій втілення її в життя, набуття 

цінності духовно-інтелектуального потенціалу кожного її суб’єкта і 

відтворення цих компонентів у системі освіти, науки, культури.  

Метою освіти було проголошено формування високодуховної, 

ініціативної, креативної, професійно компетентної особистості, наділеної 

бажанням пізнання Істини і почуттям відповідальності перед суспільством: 

‒ по-перше, вона має швидко адаптуватися до сучасного світу, 

характерними рисами якого є підвищення ролі особистості, інтелектуалізація 

її діяльності у контексті швидких змін техніки і технологій, неперервного 

зростання обсягів інформації й поновлення знань, постійного розширення та 

поглиблення сфер наукових досліджень; 

‒ по-друге, взаємодіючи з навколишнім світом, особистість має 

осягати його всім своїм єством, актуалізувати всі свої інтелектуальні, чуттєві 

й вольові інтенції для формування світогляду  високодуховної людини; 

‒ по-третє, поєднуючи сферу матерії і Духу, не нашкодити собі і 

прийдешнім поколінням. Адже світ, створений лише «рахунком холодного 

розуму», має руйнівний характер, якій підштовхує людину і людство  цілому 

до прірви затяжної економічної та продовольчої кризи, соціально-політичного 
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конфлікту, екологічної катастрофи. Нині це проблеми світового масштабу. 

Зважаючи на вищезазначену орієнтацію, перебудова освітнього процесу щодо 

підготовки французьких інженерів спрямована на те, щоб засвоєння знань 

мало креативний характер і закладало базу для науково-дослідної і 

конструкторсько-проєктної діяльності, зберігаючи принципи якості буття і 

сталого розвитку (Дубасенюк, 2011, с. 137). Як підкреслюють вчені, ХХІ 

століття є унікальним з погляду практичної реалізації людських ідей і 

прагнень. Воно має бути століттям інформаційного прориву, при залученні 

викладачів і студентів до наукового пошуку, посиленні практичної підготовки, 

співпраці із бізнесом, підвищенні якості знань, потужній міжнародній 

співпраці (Ніколаєнко, 2016). 

Пошук шляхів духовного й інтелектуально-творчого розвитку 

особистості є необхідним для всіх освітніх ланок (дошкільні заклади, школи, 

ліцеї, технікуми, коледжі,  заклади вищої освіти, центри перепідготовки та 

підвищення кваліфікації).  

У наукових працях освітян Франції досліджувались питання розвитку 

потенціалу особистості, зокрема її загальноосвітньої й професійної 

підготовки, загальнокультурного розвитку, оптимальної організації вільного 

часу, адаптації, опанування засобів самоосвіти, тощо. Різновидам 

професійного розвитку особистості відповідають моделі, відмінними рисами 

яких є, як правило, професійна диференціація і спеціалізація. Моделі 

диференціюються за соціально-демографічними, духовними, статусними, 

соціально-економічними, професійними, кваліфікаційними, естетико-

моральними та іншими ознаками. 

В нашому дослідженні ми дотримуємося концепції особистісного 

розвитку і саморозвитку суб’єктів учіння Л.І Зязюн (2008) та ідеї розвитку 

особистості у французькій освіті в контексті трьох основних напрямів: біо-

епістемологічного – П.Гальвані (Galvani, 1991), Ж.-П. Бутіне (Boutinet J.-P.), 

Ж.Лербе (Lerbet, 1992), Е.Морен (Моrin E.),  Г.Піно (Pineau, 1989) та ін.; соціо-
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педагогічного – П.Беснар (Besnard Р.), П. Бітоу (Bitoun P.),  Ж.Дюмазедьї 

(Dumasedier J.), П.Мейріє (Meirieu Р.), М.Сорель (Sorel M.), Шосон Ж.-Ф. 

(Chosson J.-F.) й ін; техніко-педагогічного – Ф.Абалеа (Aballea F.), Р.Кастлер 

(Kastler R.), А.-М. Лука (Lucas A.-М,), А.Мор (Мor, 1988), Д.Посоз (Possoz D.), 

К.Фруасар (Froissart С.)  та ін.  

П. Гальвані (Galvani, 1991) у своїй науковій праці «Самоосвіта і функція 

викладача» аналізує ці три основні напрями розвитку особистості. 

Розглянемо особливості кожного напряму більш детальніше: 

І. Техніко-педагогічний напрям.  За дослідженнями Алена Мора (Mor,  

1988), на якого посилається Паскаль Гальвані (Galvani, 1991) у цьому випадку 

набуває життєвості впровадження в життя педагогічних методів у внутрішній 

структурі освітньо-виховних процесів. Основні характеристики цього 

напряму: врахування різнорідності профілів учіння та різноманітності цілей, 

завдань і зобов’язань;раціоналізація і управління часом, енергією й коштами; 

право вибору можливостей професійного росту, використання та опанування 

методів автономної праці; гнучкість освітніх траєкторій, узгодження і 

проєктування кожним суб’єктом освіти особистого професійного росту, з 

урахуванням його ініціативи, мотивацій, динаміки реалізації проєкту; 

врахування попередніх освітніх здобутків для опанування освітніх програм і 

стандартів на належному рівні. 

ІІ. Соціо-педагогічний напрям бере початок у ХVІ ст., з часу, коли 

Ніколь і Арно, члени товариства Порт-Руаяль, трактували думки Аристотеля і 

Декарта. Через 300 років, у 1945 р., Жофре Дюмазедьї і Поль Легран, 

організували в освітньо-виховному робітничому центрі Гренобля секції 

«ментального тренування» (Lerbet, 1992, с. 5). Основна ідея цих центрів: у 

соціальному розвитку інтелігентності, коли завдання і кінцеві цілі освіти 

цілеспрямовуються на розвиток розумових здібностей і почуттів з огляду 

духовного розвитку, поваги і гуманного ставлення до іншої людини (реалізації 

гіпотези світла, ясності, розуміння). Базуючись на цих ідеях, французькі 
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дослідники намагаються вирішити основне питання неперервної освіти: як 

навчитися вчитися, мотивувати себе робити це постійно і мислити за рахунок 

власних зусиль? Цей підхід «ментального тренування» знайшов своє сучасне 

продовження у вирішенні проблеми когнітивного розвитку (Lerbet,1992, с. 35). 

 Освіта стає засобом розвитку різновидів досвіду особистості, особливо 

раціонального, що розвиває когнітивну функцію для покращення здібностей 

учіння, розуміння, трактування проблемних ситуацій кожного суб’єкта учіння, 

росту його відповідальності.   

ІІІ. Біо-епістемологічний напрям. Теоретично розроблений Гастоном 

Піно і Едгаром Мореном. Напрям переміщує поняття освіти в глобальний 

життєвий контекст. По-перше, суб’єкт має визнати недостатність рівня свого 

розвитку, прийняти рішення удосконалюватися на протязі всього 

професійного життя. Це так званий «внутрішній» складник. Так звана 

«внутрішня школа» уможливлює формування людей у контексті їхніх 

природних схильностей, показує, якими вони є насправді для блага нації 

(Lerbet,1992, с. 64). По-друге, це – система, яка зацікавлена у використанні 

здібностей і вмінь, особистості, яка постійно розвивається і вдосконалюється, 

тобто «зовнішня школа». Вона також суттєво впливає на формування 

особистості. 

Біо-епістемологічний напрям базується на концепті людини й системи, 

її відносин з навколишнім середовищем. Біо-епістемологічному напрямові 

властиве постійне звертання до власної людської практики, що покладає в 

основу пізнання біографічний метод. Біографія, життєві історії, численні 

звернення до особистісної практики зумовлюють формування практичних 

навиків. Це має бути консенсус відповідей на запитання, зовсім різні на 

перший погляд:  

1) педагога: Яку освітню дію я повинен запровадити, щоб досягти 

очікуваної мети?  
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2) студента (стажера): Чи відповідає мета моїм сподіванням і чи 

допоможе мені в цьому педагог?  

3) замовника: Чи будуть використані ті кошти, що я інвестував в освіту, 

для досягнення результатів, на які я сподіваюсь? 

У біо-епістемологічному контексті поняття «освіта» означає глобальний 

процес розвитку людини. Неперервна освіта у такий спосіб протистоїть 

різноманітним зовнішнім впливам, що значно розчиняють людську цілісність 

(Pineau, 1989, с. 23–30). 

Усі три напрями розвитку особистості мають певний взаємозв’язок між 

собою і спільну мету – досягнення суб’єктом учіння освітнього, професійного 

і високоморальних стандартів.  

Отже, саме ці теоретичні і практичні надбання з вивчення проблеми 

професійного розвитку особистості, і у вищій освіті зокрема, лягли в основу 

ідеї інтегративного підходу у створенні європейського освітнього простору, до 

якого належать і французькі заклади вищої освіти. Значну роль на первинних 

етапах розвитку цієї ідеї («Спільна декларація про гармонізацію архітектури 

європейської системи вищої освіти», Сорбонна, 29 травня 1998 р.) відіграв 

своєрідний панєвропейський діалог, що втілився у «Велику Хартію 

університетів», для публікації якої була обрана латинська мова («Magna Charta 

Universitatum», 1988 р.).  

Важливими аспектами цієї угоди, реалізованої у французьких  

університетах, є: утвердження цінності автономії університету як хоронителя  

надбання і розвитку традицій європейської науки, культури, гуманізму; 

концептуалізація «Європи знань» як єдиного культурно-освітнього простору, 

що створює можливості всезагального співробітництва в науці й освіті та 

відроджує ідею середньовічної схоластики – «Республіки вчених»; орієнтація 

на заохочення академічної мобільності й розвиток міжнародних контактів у 

сфері освіти (зокрема, за рахунок здійснення навчальної й викладацької 

практики за межами власної країни); вимога гармонізації освіти як 
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узагальненої умови діалогу із зацікавленими особами, організаціями, урядами 

тощо; досягнення гармонізації освіти та її якісних параметрів включенням до 

освітнього процесу внутрішніх духовних чинників особистості за рахунок її 

саморозвитку – самоосвіти і самовиховання (Зязюн, 2008, с. 9–10). 

Кожна розвинена країна потребує адекватної високоефективної системи 

освіти. Саме тому освітні системи, як і будь-які системи, мають власну 

структуру та утворюються окремими елементами, що взаємозв’язані між 

собою. Взаємодія різних елементів та підсистем спрямована на досягнення 

загальної для всієї освітньої системи мети ‒ формування високодуховної, 

ініціативної, креативної, професійно компетентної особистості. Мірилом 

досягнення цієї мети є результат, який завжди узагальнюється в особистості 

професіонала своєї праці.  

Як слушно зазначає В.Г. Кремень (2008), «гармонійно розвинена 

особистість має бути головною метою і змістом усієї системи освіти. Замість 

пріоритету держави в освітянському просторі на перше місце має бути 

поставлена сама людина». 

В одному із своїх інтерв'ю колишній Міністр освіти і науки України і 

ректор НУБіП України С.М. Ніколаєнко (2014) зазначив п’ять складників 

якісної вищої освіти. Перша – питання змісту освіти, програм, курсів, друга – 

поєднання освітнього і наукового процесів та інновацій, третя – матеріальна 

база, інноваційні та інтерактивні технології, четверта складова – 

демократизація, автономія. І, звичайно, п’ята – самовідчуття вченого, педагога 

і студента.  

Але шляхи досягнення головної мети можуть бути і є різними. Тому 

аналіз проблем та моделей організаційно-методичної системи французької 

освіти, що втілюють засадничу ідею, пошук шляхів для забезпечення її 

розвитку залишаються традиційно актуальними для педагогічної науки. 

Освітня система Франції завжди привертала увагу вітчизняних і 

зарубіжних дослідників. Особливості створення і функціонування системи 
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освіти Франції були висвітлені у працях таких українських науковців, як 

О. Бочарова, О. Голотюк, Л. Зязюн (2008), Л. Камінська, Н. Лавриченко, 

О. Матвієнко, О. Овчарук (2004), Л. Пуховська, О. Романенко, А. Сбруєва, 

О. Сухомлинська. Проблеми формування змісту освіти розглядалися 

французькими дослідниками П. Бурдьє, Д. Гальбо, A. Льєрі, Л. Легран, 

Ж. Мажо, С. Френe. 

Необхідно також зауважити, що висока національна свідомість 

французів об’єднує їх у вирішенні тих труднощів, які ця освітня система долає 

протягом багатьох років. Саме з цієї причини прийнято рішення приділяти 

пріоритетну увагу на державному і на місцевих рівнях дітям, молоді та освіті. 

У Франції освітні реформи відбувалися майже кожне десятиріччя 

(починаючи з 1959 р. і до 2019 р.), і передусім були спрямовані на 

удосконалення національної шкільної, професійної та освіти протягом життя. 

Наприклад, на початку нового 2013–2014 навчального року міністр освіти 

Венсен Пейон зауважив, що першочерговою метою для держави є відтворення 

досконалої у сучасному розумінні Школи (освітньої системи) Республіки і 

оголосив цей навчальний рік роком реформації національної освіти (Famille de 

France, 2013). Після наполегливої законотворчої роботи 8 липня 2013 р. був 

прийнятий і введений в дію Закон «Про орієнтацію та програмування  реформи 

Школи Республіки» № 2013-595 від 8 липня 2013 р.  (Ministére de L’Agriculture 

et de L’Alimentation, 2014). Основною метою цього довгоочікуваного 

документа було створення всіх умов для успішного навчання кожного учня чи 

студента і організація багатоаспектної практичної допомоги, яку надають їм 

кваліфіковані педагоги. При цьому важливо, дбаючи про кожну особистість, 

використовуючи індивідуальний підхід до неї, не втратити вже набутий 

високий рівень якості освіти і сформувати гідних громадян завтрашнього дня.  

 Традиційно система освіти Франції поділяється на три рівні (див. 

рис.1.1): початкова школа, середня школа і професійна освіта, вища школа. 
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(PhD) 

   

 

 

 

Вища 

освіта 

  

Магістр 
Інжне

рні  

 

вищі 

школи 

Професійний 

магістр 

 

 Ліценціат  Професійний 

ліценціат  

Короткий цикл 

вищої освіти 

 Підготовчий 

курс до вступу у 

Вищу школу 

(2 роки) 

 

або 

 

Університет  

(3 роки) 

University institutes 

of technology (IUT), 

University institutes 

of professional 

education (IUP), 

University teacher 

training institutes 

(IUFM) and 

Specialised schools (3 

years) 

Advanced 

technician’s diploma 

(BTS ) or university 
institutes of 
technology (IUTs) 

preparing the 

University Tecnical 

Diploma (DUT), (2 

years) 

professional  lycée 

 

 

Старша 

середня 

освіта 
(обов’язкова з 

2019 р) 

18 років Загальний  

або  

технологічний 

бакалаврат 

Професійний 

бакалаврат 

 (BacPro, 

baccalauréat 

professionnel), 

Свідоцтво про 

середню професійну 

освіту (BEP,brevet 

d’études 

professionnelles)  

16 років  

Загальні або технологічні 

ліцеї 

1 рік.н. "другий клас"; 

2 рік.н. "перший клас"; 

3 рік.н. "випускний клас". 

 

Сертифікат професійної здатності  
(Le certificat d’aptitude professionnelle (CAP)) 
професійний ліцей або професійний 

навчальний центр 

Молодша 

середня 

освіта 

від 11 до 

15 років 
колеж 4 навчальних роки: 

              1 рік навчання "6 клас " – підготовчий курс; 

              2 рік навчання "5 клас " – загальний курс; 

              3 рік навчання "4 клас " – загальний курс; 

              4 рік навчання "3 клас" – спеціалізований курс. 

Національний диплом про закінчення колежа (Diplôme National du Brevet, DNB) 

Початкова 

школа 

від 6 до 

11 років 
Початкова школа 

1. підготовчий курс (CP: cours préparatoire) 6-7 років; 

2. початковий курс першого рівня (CE1: cours élémentaire niveau 1) 7-8 

років; 

3. початковий курс другого рівня (CE2: cours élémentaire niveau 2) 8-9 

років; 

4. середній курс першого рівня (CM1: cours moyen niveau 1) 9-10 років; 

5. середній курс другого рівня (CM2: cours moyen niveau 2) 10-11 років. 

Дошкільна 

освіта 

 Від 3 до 

6 років  
"Материнська школа" 

Рис.1.1. Система освіти Франції 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary#Institut_universitaire_de_technologie_.28IUT.29_-_University_Institute_of_Technology
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary#Institut_universitaire_de_technologie_.28IUT.29_-_University_Institute_of_Technology
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Glossary#Institut_universitaire_de_technologie_.28IUT.29_-_University_Institute_of_Technology
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Важливо констатувати той факт, що достатньо рано відбувається 

професійна орієнтація, зокрема вже в 14 років учні мають починати 

визначатися зі своїм професійним напрямом. Також приділяється увага 

вихованню екологічно свідомої особистості шляхом проведення екологічної 

роботи з учнями, їхньої участі у дослідницькій роботі та природоохоронних 

акціях, допомога новому поколінню в усвідомленні себе відповідальними 

громадянами своєї держави. 

Наприкінці навчання у колежі учні отримують Національний диплом 

про закінчення колежа (Diplôme National du Brevet, DNB), який присуджується 

за поточними показниками успішності у третьому класі й результатами трьох 

підсумкових іспитів (з математики, французької мови, а також – з історії та 

географії; останній іспит, за бажанням учня, може бути замінено на іспит з 

природничих наук).  Варто зазначити, що, за статистичними даними, у 2018 р. 

ці іспити складали 807 548 учнів, і лише 704 267 з них отримали Національний 

диплом про закінчення колежа, що складає тільки  87,2 % всіх кандидатів 

(Ministére de L’Education  Nationale de la Jeunesse et des Sports, 2018).  

Утім, диплом ще не є достатньою підставою для зарахування до ліцеїв, 

яке здійснюється на Класній раді (Сonseil de classe) колежу. Саме на засіданні 

Класної ради вирішується майбутнє дитини.  Така рада є загальними зборами 

викладачів, що ведуть заняття в певному класі, делегатів від учнів і батьків, за 

участі керівника колежу і представника місцевого управління освіти. 

Збирається Класна рада, як правило, одного разу на триместр. Її основною 

метою є правильно спрямувати кожного учня в залежності від його навчальних 

результатів, особистих якостей та інтересів до подальшого професійного 

вибору і надати необхідну рекомендацію до ліцею. Якщо це рішення не 

влаштовує батьків і учня, у цьому випадку призначається повторна комісія. 

Як вже зазначалося, ще наприкінці навчання в початковій школі учні 

мають орієнтовно визначитися зі своїм професійним майбутнім, а по 



36 

 

закінченню колежу прийняти рішення щодо подальшої освіти: загальної або 

спеціалізованої. 

Отже, наступним кроком професійної орієнтації є рекомендація, надана 

Класною радою колежа батькам учня, де запропоновано продовжити 

навчання: 

1) у другому класі загального або технологічного ліцею; 

2) у другому класі професіонального ліцею; 

3) на першому курсі підготовки до отримання Сертифікату 

професійної здатності (Le certificat d’aptitude professionnelle (CAP)), який 

дозволяє отримати одну із 200 робочих спеціальностей; 

4) на повторному курсі у колежі (третій клас). 

Ліцей є другим, завершальним підрівнем середньої освіти. Головні його 

цілі: підготовка учнів до навчання у закладах вищої освіти, а також отримання 

професій. Існує п’ять різновидів ліцеїв: загальні, технологічні, професійні, 

аграрні, військові. 

Так, станом на 2018 рік у Франції налічувалось: 1619 загальних і 

технологічних державних ліцеїв; 819 професійних державних ліцеїв;  

1 058 загальних і технологічних приватних ліцеїв; 601 професійних приватних 

ліцеїв; 226 державних і 579 приватних аграрних ліцеїв; 6 військових (Ministére 

de L’Agriculture et de L’Alimentation, 2019). Навчання у ліцеї відбувається 

протягом трьох років, класи, продовжуючи «колежну» нумерацію, 

називаються: другий (seconde) 15–16 років;  перший (première) 16–17 років; 

випускний (terminale) 17-18 років. У загальних ліцеях існує три напрями 

підготовки (filières): ES (економіка – соціальні науки); L (філологія), теж 

поділяється на чотири підспеціалізації; S (природничі і точні науки). У 

технологічних ліцеях навчання структуроване за подібною схемою, різниця 

полягає в обраних напрямах підготовки (Académie de Paris, 2018, c. 17). 

У професійних ліцеях підсумком навчання може стати здобуття таких 

дипломів: сертифікат професійної здатності (CAP, Certificat d’aptitude 
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professionnelle); свідоцтво про середню професійну освіту (BEP, Brevet 

d’études professionnelles); професійний бакалаврат (BacPro, baccalauréat 

professionnel); технологічний бакалаврат (baccalauréat technologique).  

Навчання передбачає розподілення часу таким чином,  що на заняття в 

навчальних аудиторіях відводиться 40-60%, а решта – в професійних ательє, 

лабораторіях або на будівництві. Ліцеї є спеціалізованими за напрямами 

(промисловий і непромисловий), які, у свою чергу, поділяються на групи 

споріднених професій, всього їх понад 75. 

Свідоцтво про середню професійну освіту BEP (brevet d’études 

professionnelles) – свідоцтво про середню професійну освіту, що отримується 

за підсумками спеціалізованого навчального циклу в професійному ліцеї. 

Порівняно з САР, спеціальності BEP є загальними (наприклад 

«електротехніка», «механіка» тощо). Цей цикл є інтегрованим до трирічного 

курсу професійного бакалаврату (Ministére de L’Education  Nationale de la 

Jeunesse et des Sports, 2020a). 

Сертифікат професійної здатності САР (certificat d’aptitude 

professionnelle) – сертифікат про середню професійну освіту, що дає змогу 

працювати за робітничими спеціальностями із присвоєнням певного 

кваліфікаційного рівня. Цей сертифікат був запроваджений ще у 1919 року і 

дає право на привілейований доступ до профільних вакансій. Нині існує 

близько 200 спеціалізацій цього диплому в різних професійної сферах. 

Підготовчий цикл зорієнтований значною мірою на набуття практичних 

навичок, тому він містить значно менший обсяг загальноосвітніх дисциплін, 

ніж цикл для здобуття BEP; ледве не половина циклу присвячена виробничій 

практиці. САР пов’язаний з меншим спектром спеціальностей для 

працевлаштування, ніж BEP, однак він значно спрощує саму процедуру 

працевлаштування. До отримання цього диплому зазвичай готують у двох 

останніх класах професійних ліцеїв, але його можна отримати у інший спосіб: 

через альтернативну систему оцінювання професійного досвіду (VAE); в 
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спеціалізованих приватних школах (для деяких САР) через учнівство (par 

apprentissage). 

Історично звання бакалавра або бакалаврат існує у Франції з часів 

заснування перших університетів. Але в 1808 р. Наполеон І здійснив освітню 

реформу, надавши бакалаврату сучасного статусу. Якщо у Середньовіччі 

бакалаврат був першим ступенем, що його здобував студент в університеті, то 

у 1808 році запровадили дві нові спеціалізації, які можна було отримати після 

закінчення ліцею і які давали право вступати до університету: гуманітарний 

(baccalauréat ès lettres) і природничо-науковий (baccalauréat ès sciences); три 

традиційних спеціалізації  (з права, медицини і теології) здобувались, як і 

раніше, в університетах.  

 Аналіз нормативно-правових джерел дозволив визначити, що у Франції 

існує три типи бакалаврату: 1) загальний; 2) технологічний; 3) професійний.   

Водночас, в межах кожного типу існує кілька видів, наприклад, для 

загального бакалаврату L ‒ філософія-філологія (до цієї секції традиційно 

включають математику); ES ‒ економіка і науки про суспільство; S ‒ 

природничі науки; для технологічного: STI ‒ точні науки і промислові 

технології, STAE: агрономічні й екологічні науки і технології, STPA: точні 

науки і аґрарно-харчові технології тощо. 

Державні екзамени на отримання диплома бакалавра розпочинаються 

наприкінці першого ліцейного класу зі складання іспиту з французької мови 

(для всіх спеціалізацій) і деяких інших дисциплін (залежно від спеціалізації). 

У випускному класі складають кілька загальних для всіх іспитів (філософія, з 

якої традиційно починають випробування; перша іноземна мова; історія-

географія), а також окремі іспити залежно від спеціалізації.  

У 1985 році був запроваджений професійний бакалаврат, який 

стосується понад 75-ти професій з різних царин (від аеронавтики до торгівлі). 

Екзамени з професійного бакалаврату дещо відмінні від запропонованих 

претендентам на загальний і технологічний бакалаврат, вони більшою мірою 
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враховують результати поточного контролю і спрямовані на перевірку 

практичних професійних навичок.  Наприклад, у 2012 р. 780 500 учнів 

складали іспити для отримання ступеню бакалавра і лише 84,7 % всіх 

кандидатів отримали його (див. додаток). 

Таким чином, французька середня освіта є розгалуженою і 

диференційованою системою підготовки із загальною і професійною 

орієнтацією, органічно поєднаною з обов’язковою для цього продуктивною 

працею. Вона готує освічених, озброєних практичними знаннями робітників, 

які творчо ставляться до своєї праці, а також, за умови подальшого навчання, 

майбутніх інженерів, вчених, поступово розвиває якості, що дають змогу 

самостійно досліджувати, пізнавати навколишній світ, і в майбутньому 

поліпшувати його, знаходити нові рішення наукових і технічних проблем. До 

цього ж освіта обов'язково формує новий природоохоронний світогляд, 

критичне мислення і гідну громадянську позицію.  

Характерною рисою освітянської системи Франції є зв'язок між усіма 

рівнями освіти ‒ від дошкільної підготовки до підвищення кваліфікації або 

професійної перепідготовки. Важлива роль у цьому ланцюгу належить 

взаємодії середньої та вищої шкіл, що ґрунтується на принципах гармонізації 

та професійно-особистісної орієнтації, які реалізуються завдяки ранній 

активній профорієнтаційній роботі з учнями, багаточисельним екскурсіям, 

спільній природоохоронній роботі, практичному вивченню навколишнього 

середовища, спільним дослідницьким проектам, конференціям, тощо. 

Розглянемо особливості аграрно-інженерної освіти у Франції. Аграрно-

інженерна освіта є структурним компонентом вищої освіти Франції. Їй 

притаманні майже всі властивості й французькі освітянські цінності. Саме 

тому ми розглядаємо її в контексті розвитку національної вищої освіти, при 

цьому акцентуючи нашу увагу на її особливостях і сучасних тенденціях.     

   В історії становлення і розвитку вищої освіти Франції  науковці 

виділяють  шість  періодів:  виникнення і розвиток університетів під егідою 
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церкви (ХІІ-ХV ст.); створення світських вищих навчальних закладів та 

занепаду університетів (ХV-ХVІІІ ст.); створення й затвердження законом 

Наполеона від 10.05.1806 р. єдиного Імператорського університету та Вищих 

шкіл в його межах (1789-1896 рр.); відродження університетів (1896 р. – 

середина ХХ ст.) згідно закону від 10.06.1896 р.; перманентна модернізації 

вищої школи країни (з 1968 до тепер);  

Адже освітня реформа Венсена Пейона, спрямована на відтворення 

досконалої Школи Республіки (липень 2013) (Picard, 2009). 

За результатами досліджень можна констатувати, що кінець ХІІ – 

початок ХІІІ ст. був відзначений появою перших університетів у найбільш 

розвинених на той час країнах Західної Європи. Так, у 1150 р. з’явилися 

університети у містах Болонья і Салерн (Італія). У 1192 р.  створено Паризький 

університет (Франція).  Початком існування університету Оксфорда (Велика 

Британія) слід вважати 1214 р., у  1254 р.  відкрито університет у Севільї 

(Іспанія),  у 1257 р. – у Кембриджі (Велика Британія). 

 Культурно-соціальною основою для появи університетів у перші роки їх 

існування була церква, тому протягом усього Середньовіччя університети 

перебували під впливом церкви. Християнська ідеологія відбилася на 

структурі, цілях, змісті та методах навчання в перших французьких 

університетах, що стали моделлю створення багатьох європейських закладів 

вищої освіти. а навчальний процес будувався на релігійній основі й змісті, 

незважаючи на те, на якому факультеті (артистичному, медичному, 

юридичному, філософському чи богословському) він відбувався. 

 Самі витоки поняття «освіта» сягають раннього Середньовіччя і 

співвідносились з поняттям «образ», «образ Божий», пролиття Божого світу, 

осяяння людської особистості Божою мудрістю. Людина була створена «за 

подобою Божою», тому розуміння, осягання, наслідування цього образу 

трактувалось (і тепер трактується християнською православною релігією) як 

«освіта». 
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 Завдяки саме християнству відбувся синтез науки і філософії, який 

пізніше став називатись світоглядом. Так у роки пізнього Середньовіччя і в 

епоху Відродження (Нового часу) з’являються найвеличніші вчені людства 

(Коперник, Галілей, Кеплер, Ньютон, Декарт), які були глибоко віруючими 

людьми (Шевченко, & Ерошенко, 2009). 

 Автори повністю поділяють думку дослідниці Ткачової Ю. (2011) про 

ціннісну модель, яка формує людський досвід, цитуючи засновника квантової 

механіки, лауреата Нобелівської премії М. Планка: «Божество, до якого 

релігійна людина намагається наблизитися за допомогою релігійних символів, 

рівноцінне, власне кажучи, тій природі, що виявляється в законах, силі, про 

яку дослідник певною мірою отримує уявлення за допомогою своїх органів 

чуття… Отже, і релігія, і наука потребують віри в Бога, при цьому для релігії 

Бог стоїть на початку будь-яких роздумів, а для природознавства – 

наприкінці». 

 Париж став центром ранньої університетської освіти, де за 

розпорядженням папи Селестина був створений один з перших університетів. 

Статут Паризького університету був затверджений у 1215 р., згідно з ним в 

університеті було чотири факультети, очолювані деканами: теології, 

канонічного права, медицини і артистичний (що готував для навчання на 

інших факультетах), куди приймали молодь віком від 14 до 20 років. Студенти 

виплачували певну заробітну плату викладачам, а також вносили велику суму 

грошей для складання іспитів і отримання наукових ступенів бакалавра та 

ліценціата. Деякі викладачі мали додатковий заробіток завдяки духовній 

посаді. 

 З ініціативи Робера де Сорбона, капелана і духовного наставника короля 

Людовика ІХ, для бідних студентів відкрили коледж, у якому студенти і 

викладачі жили і вчилися разом. Цей маленький заклад для 16 студентів, 

заснований у 1253 р., згодом перетворився на богословський факультет 

університету, що отримав назву Сорбонна (Pitte, 2008, с. 20). Цікавим є те, що 
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ще за життя засновника ця школа набула світового визнання, оскільки 

надавала у своєму гуртожитку місця представникам чотирьох найбільш 

населених країн Європи – французам, німцям, англійцям та італійцям – 

спочатку чотирьом, а потім дев’ятьом особам на кожному факультеті. 

 Освітній курс тривав 10 років, на останньому екзамені студент проходив 

випробування протягом 12 годин без відпочинку і перерви, оскільки екзамен 

складався за участі дванадцяти опонентів, які змінювалися через кожні 

півгодини, у той час як студент не відпочивав. Той, хто витримав 

випробування, отримував звання доктора Сорбонни – ступінь, що цінувався 

впродовж п’яти століть надзвичайно високо (Imago Mundi, 2020). 

  Упродовж XVII ст. факультет перетворюється на центр не лише 

богословської, але i філософської думки. Під час революції у 1792 р. Сорбонна 

як вищий богословський заклад була ліквідована, а вже у 1808 р. Наполеон 

передав її Паризькому університетові, який успадкував її ім’я. Вона стала 

найбільшим у Європі навчальним закладом і науковим центром у галузі 

теології і юриспруденції, не зважаючи на те, що під час Великої Французької 

революції Сорбонна була закрита і поновила свою роботу тільки на початку 

ХIХ ст.  

 Перші ректори університетів обиралися на короткий строк (від 6 

місяців) голосуванням студентів і викладачів, які фінансово забезпечували їх. 

Університети стали першими світськими освітніми та науковими закладами, 

поява яких свідчила про зростання значення освіти і науки, про виникнення 

тенденції до секуляризації цих галузей. Така нова світська форма освітнього 

закладу була інноваційною для того часу. Як зазначила у сваєму дослідженні 

Бочарова О.А. (2006 ) «із середини ХІІІ ст. університети відкриваються майже 

у всіх великих містах Франції: у Парижі (1198 р.), Монпельє (1289 р.), Орлеані 

(1305 р.), Греноблі (1339 р.), Ексе (1409 р.), Нанті (1422 р.), Пуатьє (1431 р.), 

Бордо (1441 р.), Безансоні (1450 р.)». 
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 Домінування і висока якість церковної освіти з одноієї сторони і 

формування світського світогляду в епоху Відродження призвели до існування 

дуалістичної за характером, системи вищої освіти Франції, яка складається, з 

одного боку, з університетів, а з іншого – з Вищих шкіл (Tronchet, 2015). 

 Змінювались структура, цілі, зміст та методи навчання. Так, одним із 

таких нововведень був прогресивний на той час метод викладання, коли 

заняття будувалися на основі двох елементів:  

1) лекцій, під час яких професор пояснював окремі місця з підручника;  

2) обговорення зі студентами за всіма правилами риторики окремих 

питань з підручника під керівництвом професора. 

 Новим також було запровадження диплому по закінченні курсу 

навчання, який надавав випускнику право викладати засвоєні дисципліни в 

інших закладах освіти та використовувати набуті знання на практиці. Згодом 

університети почали самостійно розробляти свої статути, обирати нових 

членів, надавати наукові ступені, видавати дипломи (Pitte, 2008, с. 25). 

 Перебування університетів під юрисдикцією церкви і незалежність від 

закону й уряду країни призвело до тривалого протиборства протягом кількох 

століть між церковною і світською владою. 

 З початком епохи Просвітництва університети залишилися вірними 

релігійному консерватизму. Розвиток знань перестав бути пов’язаним із ними: 

по всій Європі за сприяння світської влади почали створюватися академії наук. 

Університети заслужено отримали репутацію реакційних закладів.  

Ураховуючи вищевикладене, зазначимо, що французький університет 

став моделлю для університетів усіх європейських країн. 

 Епоха Відродження, заснована на ідеалах гуманізму та античності, 

сприяла і розвитку системи світської освіти. Щоб покінчити із повною владою 

церкви, яка потопала в схоластиці, монархія у 1530 р. створила Французький 

колеж (Колеж де Франс), діяльність якого ґрунтувалася на ідеях Ренесансу. 
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 Колеж де Франс був заснований королем Франциском I як осередок 

гуманізму і світської освіти на противагу Паризькому університетові, де 

панувала кастова рутина і релігійна схоластика. У Колеж де Франс вивчали 

дисципліни, які були ігноровані університетами (вивчення грецької, івриту, 

математики, Латинське красномовство, східні мови тощо. Тут викладали 

кращі представники науки: П’єр де ля Рамі, Паскаль, Ампер, Ланжевен.  За 

даними досліджень, у XVII-XVIII ст. королівські лектори мали свою 

корпорацію, визнану державою. Колеж де Франс нараховував близько 20 

кафедр: літератури, права, історії, математики, фізики. Відомий польський 

поет Адам Міцкевич був першим професором славістики. Також й єзуїти, під 

проректоратом короля Франції, заснували навчальні заклади, які конкурували 

на той час з Паризьким університетом (Коледж Клермона, майбутній ліцей 

Луї-ле-Гранд, заснованого в 1563 р. (Tronchet, 2015).  

 Після перемоги французької буржуазної революції було проголошено 

загальне для всіх право на освіту, засновані державні початкові і середні 

школи. Університети навчали на засадах демократії. Новий поштовх до 

розвитку економіки, виробництва, торгівлі вимагав підготовки фахівців нових 

професій, що зумовило перегляд традиційної системи освіти з метою 

пов’язати навчання з реальною дійсністю, підпорядкувати її вимогам життя. 

Найбільш освічені представники передової буржуазії виступали за широку 

освіту для всього народу, за вивчення природничо-математичних і технічних 

предметів в школах і закладах вищої освіти. Необхідність підготовки більш 

спеціалізованих кадрів призвела до появи нових закладів вищої освіти, що 

надавали професійну освіту.  

У ході реорганізації університети старого режиму перетворилися на 

вищі спеціалізовані школи, які пізніше отримали назву Вищих шкіл. 

Наприклад, 30 листопада 1795 р. була відкрита технічна школа, що готувала 

цивільних та військових інженерів. Спочатку це була Вища технічна школа, в 

якій викладали металургію і мостобудування, але майже рік потому ця школа 
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отримала назву Політехнічна школа. Перші викладачі цієї школи залишили 

свої імена в історії науки: хімік Бертоле, математик Лагранж, натураліст 

Ламарк.   

  Встановлено, що в 1783 р. виникла ідея створення інженерної школи, в 

якій би викладали професори – члени королівської академії наук. Однак, у 

життя вона втілилася тільки через 33 роки, в 1816 р., у часи правління 

Людовіка XVII. Тоді в Парижі була відкрита перша у Франції Вища гірнича 

школа. Розквіт вищої освіти, орієнтованої на підготовку інженерів, не був 

випадковим, оскільки саме в цей час розробка корисних копалин стала 

основою економіки провідних європейських держав. Саме тоді виникла 

потреба у фахівцях, здатних обслуговувати цю галузь промисловості (Picard, 

2009).  

 Декретом від 15 вересня 1873 р. Конвент створив постійну державну 

відомчу комісію з народної освіти, наділену надзвичайно широкими 

повноваженнями, яка скасувала всі існуючі на той час університети та 

створила Вищі спеціалізовані школи, деякі з яких існують і сьогодні. Крім усіх 

навчальних закладів, їй підпорядковувалися наукові установи, бібліотеки, 

музеї, пам’ятки культури. 

 Поряд з цим з метою створення спільної, стабільної та централізованої 

структури,  яка б регулювала функціонування системи вищої освіти, був 

започаткований Імператорський університет (закон Наполеона від 10.05.1806 

р) (Gaillard, 2001).  

Керував цією освітнєю корпорацією Великий магістр і Рада 

Імператорського університету. Системою підготовки студентів була 

підпорядкована тільки міністрові внутрішніх справ. Він став тією державною 

установою, яка контролювала весь освітній процес у Франції. Ніхто не мав 

права викладати, якщо не був членом Імператорського університету. Освтні 

наполеонівські реформи заклали підгрунття для сучасної  системи управління 

і фінансування освіти (Gaillard, 2001). 
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Наголосимо, що цей Указ діяв протягом усього XIX ст. Відтепер вищу 

освіту можна було здобути на п’яти факультетах: юридичному, медичному, 

філологічному, теологічному і природничих наук. До XIX ст. вища освіта 

Франції мала класичний гуманітарний характер: вивчалися мови і література, 

а головна мета освіти зводилася до передачі новим поколінням 

інтелектуальної спадщини.  

  Згідно дослідження Емануеля Пікард (Picard, 2009), за реформою 1854 

р. Франція була розділена на 16 академічних округів з факультетами, на чолі 

яких стояли ректори, замість університетів. У 1868 р. була створена Практична 

школа вищої освіти. Школа мала свою власну програму й займалася 

вивченням точних і природничих наук. Щоб викладати в цій школі, необхідна 

була одна умова – бути видатною особистістю в певних наукових колах. 

Отже, можна виокремити такі унікальні риси системи освіти Франції:   

значний історичний шлях; дуалістичність вищої освіти, виражений 

національний характер вищої освіти; суттєва фінансова підтримка освітньої 

галузі з боку держави. 

Спираючись на дослідження науковців, спробуємо здійснити 

теоретичний аналіз становлення і розвитку аграрної освіти у Франції. Так, 

своєрідний початок аграрної освіти Франції у 1761 р.  заклав Клод Буржелат, 

відкривши першу ветеринарну школу в Ліоні, а через два роки − другу в 

Альфорі біля Парижу. І лише 1 грудня 1824 був виданий королівський наказ 

про створення в Нансі «Королівської лісівничої Школи» (Boulet, 2000). 

Майже через рік, 26 січня 1825 р., був виданий наказ про створення 

Тулузької ветеринарної школи, а 23 травня 1827 р. було затверджено Статут 

Королівської агрономічної установи Гриньон (Івліні) звідки бере свою історію 

відома Вища агрономічна Школа Парі-Гріньон. Починаючи з 1842 р., були 

запроваджені своєрідні навчальні фермерські школи Ла-Солсає (майбутня 

Національна Вища агрономічна Школа Монпельє) і трохи пізніше у 1847 р. 
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була організована ще одна фермерська школа Гран-Жуан, шо стала праматір’ю 

Національної Вищої агрономічної школи Нанта. 

Наказом «Про організацію професійної сільськогосподарської освіти» 

від 3 жовтня 1848 р. була вже впорядкована система аграрної освіти, яка 

розвивалася у трьох напрямах: фермерські школи; Національні Вищі 

агрономічні школи; регіональні заклади (аграрні ліцеї) (Ministére de 

L’Agriculture et de L’Alimentation, nd). 

Також паралельно з цими державними утвореннями за ініціативою 

фермерських профспілок, Спілки сільськогосподарських виробників Франції 

та релігійної спільноти (ордену Єзуїтів) були започатковані приватні заклади 

вищої аграрної освіти, які мали на меті забезпечити дітей фермерів якісною 

технічною освітою. Саме таким чином почали своє існування Політехнічний 

інститут ЛяСаль Бове (1855 р.), Вища аграрна школа м. Анже (1898 р.) і Вища 

Інженерна аграрна школа Пюрпан (Тулуза, 1919 р.), які й досі залишаються 

сучасними лідерами аграрно-інженерної освіти. У 1875 р. Законом Франції 

були закріплені їх права і пріоритети. Від самого початку їх навчальні 

програми характеризувалися полівалентностью і базувалися на єдності 

професіоналізму майбутнього інженера, пізнанні особистості і збереження 

християнських цінностей: «кваліфікована інженерна освіта мала бути 

пронизана християнством і осяяна вірою» (Dufour, 1998, с. 50). 

 Починаючи з 1789 р., Велика Французька Революція встановила основні 

принципи французької освіти, що вимагали її народності, сутність якої за 

Конституцією 1789 р. розуміли як «загальну для всіх освіту»; її триступеневої 

структури, що передбачала початкову, середню та вищу ланки (Picard, 2009, 

с. 18). 

 Декрет від 28 грудня 1885 р. затвердив статут факультетів та їх 

організацію, згідно якої на чолі університетів ставали ректори, що 

призначалися міністром на три роки з числа професорського складу (Picard, 

2009, с. 21). 
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 Починаючи з 1891 р., факультетам було делеговано право самостійно 

керувати кредитами, наданими державою. Велика революція викреслила всі 

королівські університети, тому майже сторіччя Франція обходилася без цього 

виду закладів вищої освіти. Вищу освіту отримували в спеціалізованих Вищих 

школах технічного профілю, на окремих природничо-наукових факультетах, 

головною метою яких була підготовка викладачів для середньої школи або для 

факультетів медицини. 

 Відродження університетів почалось із прийняття закону від 10 червня 

1896 р., якій об’єднав усі університети. Таким чином, у Парижі та Тулузі були 

створені університети, які складалися з п’яти факультетів (філологічного, 

точних наук, юридичного, богословського, медичного); з чотирьох 

факультетів (крім богословського) у Бордо і Лілі; з трьох факультетів 

(філологічного та точних наук) у Каннах та Діжоні; з двох факультетів у 

Безансоні (Picard, 2009, с. 21). 

 Однак, перервана традиція університетів, як провідних навчальних і 

наукових закладів країни, ще довго не могла відновитися. Це можна пояснити 

тим, що університети зосереджували свої зусилля, головним чином, на 

підготовці викладачів, адміністративних кадрів та представників вільних 

професій і практично не готували кадри для промисловості, а у сфері науки їх 

роль обмежувалася теоретичними дослідженнями. Саме тому в цей час було 

започатковано створення університетів шляхом розташування факультетів в 

одному місці. Країна була розділена на 23 навчальні округи, кожний з яких 

мав свій університет. Керували університетами голови навчальних округів за 

сприяння університетських рад, які вирішували питання дисципліни, 

організації та форм навчання й управління фондами університету. 

 Отже, підсумовуючи, можна констатувати той факт, що після XIX ст. 

система освіти Франції була неоднорідною розгалуженою системою, що 

включала: 
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1. Великі наукові заклади (Колеж де Франс, Практичну школу вищої 

освіти), які займалися дослідницькою роботою. 

2. Вищі школи, що виникли у XVIII ст. і відповідали потребам 

промислового розвитку країни, вступити до яких було можливо лише за 

конкурсом, що залежав від популярності закладу.  

3. Університети зі своїми факультетами, як лише освітні установи. 

4. Приватні вищі інженерні школи аграрного профілю як представники 

елітної християнської освіти. 

У контексті нашого дослідження підкреслимо, що це різноманіття 

зберігається й у сучасній освітній системі Франції. Наприклад, громадськість 

Франції і нині вважає саме Вищі школи, з їх належною системою підготовчих 

класів і серйозним селективним відбором слухачів при вступі, 

найдосконалішим досягненням національної системи вищої освіти. Вищі 

школи Франції надають освіту дуже високого ґатунку і гарантують своїм 

випускникам працевлаштування. 

Проблеми підготовки молодого покоління до вибору життєвого шляху, 

майбутньої професії завжди залежали від економічного розвитку країни та 

суспільних відносин між людьми. Проблеми збереження навколишнього 

середовища, профорієнтації, професійного відбору молоді для навчання у 

закладах вищої освіти Франції останнім часом набули важливого значення. В 

умовах розвитку промисловості, високого рівня механізації та автоматизації 

виробничих процесів зростає потреба в підготовці фахівців з вищою 

інженерною освітою. 

Необхідно зауважити, що аграрна освіта стала першою професійною 

освітою, яка виникла в рамках декрету-закону від 3 жовтня 1848 р., що 

запровадив створення повної і злагодженої системи триступеневого навчання: 

ферми-школи, регіональні школи і Національний агрономічний інститут. 

Створення такої системи передбачало досягнення двох основних цілей:  
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1) підвищення життєвого рівня сільського населення і покращення 

соціального стану дітей, вихідців із родин селян та фермерів;  

2) «технічний» супровід і підтримка розвитку аграрного сектору 

Франції, саме через демонстрацію і впровадження новітніх знань на фермах-

школах. 

Підпорядкування Міністерству сільського господарства і продовольства 

забезпечує прямі зв’язки між аграрною політикою країни і політикою розвитку 

професійної освіти цього сектору, і одночасно є своєрідною рушійною силою 

модернізації французького сільського господарства. 

Закон «Про професійну і аграрну освіту» від 2 серпня 1960 р. забезпечив 

новий рівень розвитку освітньої системи і відзначив народження сучасної 

системи аграрної освіти, а саме: 

–  узгодження аграрної і традиційної національної систем освіти: 

запровадження паритету між двома освітніми системами на рівні дипломів, 

шляхів досягнення освіти та юридичного статусу кадрів (викладачів); 

–  розширення сфери діяльності, враховуючи  стрімкий розвиток 

цього сектору; аграрна освіта стала привабливою і перспективною не тільки 

для дітей фермерів (Loi n°60-791, 1960). 

Новий поштовх до розвитку аграрна освіта отримала у 1984 р., коли 

внаслідок кризи 70 років був прийнятий закон Рокара від 9 липня 1984 р., що 

повністю відновив і модернізував систему аграрної освіти: «рівень знань і 

вмінь сільгоспвиробників і  споріднених з сільським господарством професій 

вимагає підвищення їх професійного і технічного рівнів»  (Loi n°84-1285, 

1984). 

Доповнення до нього були викладені в іншому  законодавчо-

нормативному документі: законі щодо відносин між державою і приватними 

закладами аграрної освіти і внесення доповнень до закону №84-579 від 9 липня 

1984 р. щодо реформ в державній аграрній освіті від 31 грудня 1984 р., який 

стосувався приватних закладів аграрної освіти (Loi n°84-1285, 1984). 
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Закон «Про аграрну спрямованість» від 9 липня 1999 р. затвердив 

багатофункціональність та розгалуженість аграрної освітньої системи і 

визначив нові задачі та цілі її сучасного розвитку. Стаття 1  була присвячена 

визначенню і розширенню поняття аграрної політики: «аграрна політика 

спрямована на виконання економічних, природоохоронних і соціальних 

функцій сільського господарства і забезпечення всебічного сталого розвитку 

місцевих територій» (Loi n° 99-574, 1999). Цей закон визнав на юридичному 

рівні всю різноманітність професійних компетенцій, пов’язаних з підготовкою 

фахівців в лісогосподарській, переробній, комерційній, водо- та 

природоохоронній,  галузях сільського господарства. 

 Аналіз законодавчої документації дозволив констатувати, що  

вищезазначені закони вперше затвердили багатофункціональність закладів 

аграрної освіти, а також юридично визнали їх вирішальну роль у розвитку 

соціального і професійного середовища (Рудницька, 2010). 

Продовжуючи ретроспективний аналіз становлення системи освіти 

Франції,  звернемось до дослідницької позиції  представників двох прямо 

протилежних освітніх концепцій – егалітарної та елітарної.  

 Сутність егалітарної концепції освіти полягає у тому, що зростання 

потреб виробництва у висококваліфікованих спеціалістах обумовлює 

необхідність збільшення кількості студентів вищих навчальних закладів. 

Представники цієї концепції Р. Будон, А. Валлон, Р. Галь, Л. Кро вважали, що 

університети повинні стати доступними для кожного молодого громадянина, 

який хоче здобути вищу освіту. Завданнями вищої школи, на думку 

прихильників егалітарної концепції, є збільшення інтелектуальних ресурсів 

країни шляхом розвитку здібностей індивідів, задоволення потреб держави у 

висококваліфікованих кадрах (Loi n° 99-574, 1999). 

 Так,  у своєму дослідженні Будон (Boudon, 1975) доводить, що 

буржуазний університет диференціює суспільство за принципом «гроші – 

зв’язки», хоч обєктивність вимагає «сучасний диплом – професійні знання», 
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враховуючи потреби суспільства у висококваліфікованих кадрах, надання 

рівних можливостей молоді для здобуття вищої освіти. Представники цієї 

концепції зазначали, що людські ресурси майбутнього – це працівники з 

високим рівнем інтелектуального потенціалу, і направляли урядову політику 

у сфері освіти, приймаючі закони щодо професійної орієнтації. 

 Термін «елітарна освіта» у педагогічній літературі трактується 

неоднозначно. Перш за все, елітною називають освіту високої якості. Під ним 

розуміють також освіту, спрямовану на підготовку еліти – політичної, 

економічної, культурної. Іноді терміном «елітна освіта» називають освіту для 

еліти, для вихідців із вищих, привілейованих класів – верств суспільства. 

 Представники елітарної концепції Р. Арон (Aron, 1960), Ж. Фурастьє 

(Fourastie, 1958) розцінюють університетську освіту як «стратегічний ресурс», 

як засіб формування інтелектуальної еліти, яка тільки й може керувати 

складною технікою та економікою, а сам університет (зрозуміло, що для 

обраних) як елітарний заклад. 

Здобуття освіти було цінністю, відокремлюючи особистість як таку, що 

належить еліті суспільства.  І лише пізніше, у ході історичного розвитку 

освітні інститути стали більш доступними, більш відкритими для широких 

верств населення (Fourastie, 1958).  

Узагальнюючи і систематизуючи результати ретроспективного аналізу 

становлення французької системи освіти, відзначимо, що  вона складається із 

загальної і професійної освіти.  Встановлено, що традиційно система освіти 

Франції поділяється на три рівні: початкова школа, середня школа і 

професійна освіта, вища школа.  Такий розподіл є історично зумовленим.  

У результаті ретроспективного аналізу встановлено, що у процесі 

розвитку системи аграрно-інженерної освіти Франції можна виокремити такі 

етапи: 1) початковий (ХІІ–ХV ст.) – виникнення і розвиток університетів під 

егідою церкви з окремими елементами природничого й інженерно-технічного 

спрямування; 2) суспільно-орієнтований (ХV–ХVІІІ ст.) – створення світських 
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вищих навчальних закладів з орієнтацією їх на забезпечення потреб 

суспільства, зокрема й у сфері виробництва сільськогосподарської продукції; 

3) практико-орієнтований (1789–1896 рр.) – створення вищих шкіл, у тому 

числі й інженерних, максимально орієнтованих на підготовку інженерів-

практиків; 4) реформаторський (1896 р. – середина ХХ ст.) – розмежування 

академічної орієнтованої (університети) і  практико-орієнтованої освіти (вищі 

інженерні школи); 5) модернізаційний (1968 р. –  дотепер) – перманентна 

модернізації вищої школи з низкою освітніх реформ і перетворення вищої 

інженерної освіти на інноваційну складову освітньої системи Франції. 

У наступному підрозділі проаналізуємо  сучасні тенденції розвитку 

аграрної освіти у контексті освітньої системи Франції. 

 

1.2. Сучасні тенденції розвитку аграрної освіти у контексті освітньої 

системи Франції 

 

Розглянувши у попередньому підрозділі історичний розвиток 

французької освітньої системи, звернемось до сучасної аграрної освіти 

Франції. Необхідно підкреслити, що впродовж останнього десятиліття 

французька аграрна освітянська спільнота визнала необхідність 

прогресивного розширення цілей та задач.  

 Зокрема, у підсумковій доповіді за 2006-2007 рр. Інформаційного 

центру Національного комітету з питань аграрної освіти (l’Observatoire 

national de l’enseignement agricole, ONEA) під керівництвом Франсуази Ферат 

було зазначено, що «сама концепція розвитку сільського господарства 

докорінно змінилася: загальна «виробнича» функція, пов’язана лише з 

підвищенням продуктивності, трансформувалася і стала вирішувати всі 

комплексні задачі, пов’язані зі збереженням навколишнього середовища, 

природоохоронними заходами, харчовою безпекою і санітарною якістю 
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продукції, інтеграцією с/г виробника у глобальний економічний простір тощо» 

(Férat, 2006) 

 Визначенні фундаментальні зміни були пов’язані з новими вимогами 

виробництва на європейському рівні в рамках Спільної аграрної політики 

(Рolitique agricole commune, PAC). 

Надалі аграрна освіта все більше поєднується з місцевою політикою, що 

було зазначено в законі «Щодо розвитку місцевих територій і ролі навчальних 

закладів аграрної освіти у місцевій політиці» № 2005-157 від 23 лютого 2005 

р.  (Loi n° 2005-157, 2005). 

Процес адміністративної децентралізації здійснив вплив і на систему 

освіти. Прийняті закони розмежували сфери повноважень держави, 

регіональних і муніципальних структур влади на основі принципу 

взаємозалежності, який передбачає взаємодоповнення і зменшує ризик 

дубляжу функцій щодо управління освітою. Згідно з цим принципом держава 

має виконувати такі функції: розробляти концепції освітньої політики, 

визначати стратегічні цілі і завдання розвитку освітнього сектору, 

підтримувати загальну соціально-економічну рівновагу функціонування 

освітньої системи. Регіони повинні визначати й узгоджувати стратегії 

розвитку навчальних закладів, поширювати їх регіональні економічні зв’язки. 

Департаменти покликані забезпечити більш тісне та ефективне 

співробітництво між навчальними закладами одного регіону. У свою чергу 

місцева спільнота (комуни) зобов’язана підтримувати контакти з 

громадянами, громадськими об’єднаннями, забезпечуючи тим самим 

безпосередній зв’язок із споживачами освітніх послуг (Rарроrt d’information 

du Senat, 2007).  

Сучасною тенденцією у сфері вищої освіти є створення єдиного 

освітнього простору в Європі. Це реальність, без якої неможливо формувати й 

реалізовувати аграрно-інженерну освіту у Франції.  Водночас реформування  

аграрної освіти, як показує світовий досвід, може бути успішним тільки в тому 
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випадку, якщо національна освіта не втрачає своїх здобутків, а органічно 

включається у європейські інтеграційні рухи.  

Як свідчать результати теоретичного опрацювання наукових джерел, 

сучасна система вищої освіти Франції в цілому й аграрної вищої освіти 

зокрема, яка склалася у процесі історичного розвитку, нині включає: 

університети з традиційною системою факультетів і підпорядкованих 

інститутів;  вищі школи, які виникли у XVIII столітті для задоволення потреб 

промислового розвитку держави; заклади освіти з високим рівнем наукових 

досліджень та своєрідною структурою; університетські технологічні 

інститути.  Важливим для нашого дослідження є те, що саме у французькій 

системі вищої освіти було зроблено перші кроки до створення різнорівневої 

підготовки майбутніх фахівців з гуманітарних і технічних спеціальностей. На 

наш погляд, є підтвердженням важливості для Франції розвитку вищої освіти  

окремі статистичні показники щодо витрат на освіту (див. рис. 1.2).   

 

Рис. 1.2. Витрати країн  на вищу освіту. Показник виражається у 

відсотках від загального обсягу видатків на освіту. Джерело: OCDE, 2017.  
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Важливо звернути увагу на такі статистичні показники як: витрати 

країни  на вищу освіту (у  % від загального обсягу видатків на освіту) ‒ 80,8 

%; щорічні витрати на вищу освіту (у % від ВВП) ‒ 1,52 % від ВВП; щорічні 

витрати ЗВО на одного студента (у $) ‒ 15000 $; показник дипломованих 

випускників закладів вищої освіти у віковій групі 25–34 роки, (у %) ‒ 45 % 

молоді. 

Таким чином, сьогодні у Франції вища освіта має за мету формування 

нового бачення нації і світогляду молоді: інноваційність і науковий пошук; 

захист навколишнього середовища і агроекологічний розвиток національних 

територій; високопрофесійність, багатопрофільність і затребуваність на ринку 

праці молодого фахівця; інтегрування досягнень науки і освіти у розвиток 

місцевих територій; використання регіонального потенціалу при об'єднанні 

зусиль наукових, освітніх і промислових інституцій для розвитку 

біоекономіки країни; інтернаціоналізація науки, освіти і виробництва за умов 

збереження при цьому національних цінностей; міжнародна мобільність і 

відкритість освіти для закордонних студентів; академічна свобода, 

доступність та інституціональна автономія вищих навчальних закладів; 

громадянська і морально-етична відповідальність кожного актора системи 

вищої освіти перед суспільством (Roegiers, 2012). 

Достатньо ефективною для аграрної освіти Франції є тенденція до 

вдосконалення та розширення короткого циклу професійної вищої освіти, а 

також альтернативної (неформальної) аграрної освіти, яка представлена: 

учнівством (formation par apprentissage); безперервною освітою (formation 

continue); дистанційною освітою (formation ouverte et à distance); 

альтернативною системою оцінювання (сертифікації) професійного досвіду (la 

Validation des Acquis de l'Expérience, VAE). 

Право на безперервну освіту  тих, хто працює, закріплено в Трудовому 

кодексі Французької Республіки. Неформальна освіта доступна для всіх 

фахівців з метою отримання відповідного диплому державного зразка, 
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підвищення кваліфікації, більш вузької спеціалізації й вдосконалення, 

сертифікованого визнання професійної кваліфікації або для пошуку роботи 

іншого профілю. Як правило, такий тип освіти при Міністерстві аграрної 

політики Франції реалізується в Центрах професійної освіти і аграрного 

розвитку (Centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles, 

CFPPA) та у закладах вищої освіти аграрного профілю. Базовий середній 

рівень освіти або професійний досвід фахівця є підставою для подальшого 

навчання, враховуючи результати співбесіди і діагностичного тесту. 

Тривалість навчання залежить від обраного типу диплома. Номенклатура 

дипломів є такою ж, як і при загальному навчанні: Свідоцтво про професійну 

придатність у галузі сільського господарства (CAPA) Професійний 

сільськогосподарський сертифікат (BPA), BEPA, Bac Pro, BTA, Bac Techno, 

BTSA, titre d’ingénieur і суто спеціфічні сертифікати аграрного напрямку. 

У Франції достатньо розвинута система регіонального 

багатопрофільного підвищення кваліфікації. Процес утворення на базі 

об'єднання наукомістких виробництв, вищих інженерних шкіл, 

багатопрофільних регіональних Центрів професійної освіти і аграрного 

розвитку чи їх відокремлених структурних підрозділів дозволяє готувати 

фахівців, викладачів та науковців для потреб регіону за широким переліком 

спеціальностей. Одночасно з цим кадри для підготовки залучаються з регіону 

і забезпечується процес самооновлення. 

 У контексті дослідження як приклад наведемо критерій, що визначає 

успішність аграрно-інженерної освіти. Важливим критерієм успішності 

аграрно-інженерної освіти є показник  співвідношення майбутніх фахівців, 

дипломантів короткого інженерного циклу аграрної освіти (BTSA) і обраними 

ними в подальшому галузями професійного ліценціату (див. табл. 1.1). 

За даними таблиці 1.1. спостерігаємо, що такі спеціалізації, як сільське 

господарство (в широкому розумінні), рибальство, озеленення, переробка 

сільськогосподарської продукції і комунальне обслуговування є найбільш 
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затребуваними для подальшої кар'єри і освіти. Інші галузі складають не більше 

2 %. Узагальнений аналіз нормативних джерел дозволяє стверджувати, що 

нові суспільні пріоритети і зміни, які відбулися у сільському господарстві 

Франції, подальший розвиток різних форм діяльності, пов’язаних з цими 

змінами,  відбиваються і в аспекті постійного розвитку аграрної освіти в країні.   

Таблиця 1.1 

Співвідношення випускників короткого циклу аграрно-інженерної 

освіти (BTSA) і спеціалізації професійного ліценціату 

Спеціалізація Кількість 

респондентів 

У % 

Математика і природничі науки 14  1,8 

Гуманітарні науки і право 13  1,6 

Спеціалізовані багатопрофільні технічні виробництва 15  1,9 

Сільське господарство, рибальство, озеленення 218  27,6 

Комунальне обслуговування населення  176  22,4 

Будівництво і лісівництво 8  1,0 

Переробка сільськогосподарської продукції 134  17,0 

Управління і інформаційний обмін  201  25,5 

Персональний догляд Services personnes  8 1,0 

Інформатика і комунікації 1 0,1 

Разом 788  100,0 

Джерело:  Ministére de L’Agriculture et de L’Alimentation, nda 

На сучасному етапі  вища освіта аграрного профілю у Франції має такі 

цілі: 

- надавати всім суб'єктам учіння загальноосвітню та 

високопрофесійну підготовку. Це може бути як основна освіта, так і 

післядипломна для фермерів, робітників аграрної галузі, а також керівників 

підприємств та робітників галузі переробки та комерціалізації 

сільськогосподарської продукції; 

- підвищувати рівень знань та вмінь сільськогосподарських 

виробників, представників професій, суміжних з сільським господарством, 

підвищувати їхній науковий та технічний рівень, що дозволить їм 

застосовувати нові технології, саме стосовно якості продукції; 
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- брати участь в розвитку сільських територій на національному, 

регіональному і місцевому рівнях; 

- брати участь у міжнародному співробітництві через навчання, 

наукові обміни, стажування як іноземних, так і  французьких фахівців і 

студентів. 

 Вищезазначені цілі характеризуються певними тенденціями розвитку 

аграрної освіти у контексті освітньої системи Франції.  

Аналіз проблем та  тенденцій розвитку французької системи аграрної 

освіти залишається традиційно актуальним для педагогічної науки. 

Підпорядкування аграрної освіти Міністерству сільського господарства і 

продовольства забезпечує прямі взаємозв’язки між аграрною політикою 

країни й інноваційним розвитком як освіти, так і суспільства в цілому. Саме 

тому французька держава приділяє виключну увагу і виваженість розвитку 

аграрної освіти, розуміючи всю важливість і відповідальність реформ, 

намагаючись відповісти на питання: чому навчати і як навчати фахівців для 

подолання екологічних, суспільних, економічних, технологічних викликів 

сучасного світу. 

Високопрофесійна, якісна, доступна освіта, яка містить до того ж 

морально-етичний складник, а також розвиток інноваційних технологій, 

конкурентоздатність країни посприяли також появі такої тенденції як  

збільшенню кількості закордонних студентів у вищих інженерних аграрних 

школах, які будували свою діяльність, враховуючи потреби сучасної не тільки 

національної, а й світової економіки та екології.  

Нині інженерна освіта є елітним складником вищої системи освіти 

Франції, який дієво реагує на потреби суспільства і держави щодо вирішення 

науко-технологічних, екологічних, економічних, освітніх і моральних 

проблем. Інженерній освіті притаманна децентралізована автономна система 

управління з урахуванням загальнодержавних, регіональних і місцевих 

пріоритетів. А високопрофесійну кваліфіковану інженерну еліту, орієнтовану 
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на високі гуманістичні цінності, треба готувати заздалегідь. Саме тому 

держава історично приділяє виключну увагу інженерній аграрній освіті, і 

вищій зокрема. 

На сьогоднішній день у Франції створені і успішно працюють нові типи 

закладів освіти, що здійснюють багаторівневу і багатофункціональну фахову 

підготовку інженерів аграрного профілю, які оптимально забезпечують 

інтереси особистості та кадрові потреби підприємств і територіальних громад. 

Саме це сприяє підвищенню конкурентоздатності їх випускників, 

розширенню їхніх можливостей щодо кар’єрного зростання, забезпеченню 

стабільності у їхній професійній діяльності. Це, як правило, професіонали 

полівалентного характеру, які володіють двома іноземними мовами.  

Вища аграрна освіта Франції забезпечує підготовку, формування (від фр. 

formation)  інженерів, фахівців з ландшафтної архітектури і дизайну, 

спеціалізованих кадрів, викладачів, науковців і ветеринарів у 26 вищих 

навчальних закладах: 19 установ є державними і 7 закладів приватної освіти.  

Діяльність всіх цих освітніх установ координує і контролює Національна 

рада вищої аграрної, харчової і ветеринарної освіти (Conseil national de 

l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire, CNESERAAV) 

(Code rural et de la pêche maritime, 2021). 

Заклади вищої аграрної освіти  розподілялися на сім категорій. 

Визначимо й опишемо ці категорії. 

1. Вищі державні інженерні школи:  

1.1. Національні агрономічні вищі школи (ENSA: écoles nationales 

supérieures d’agronomie) або асимільовані (змішані) школи: Національний 

агрономічний інститут АгроПаріТек (Institut des sciences et industries du vivant 

et de l'environnement, AgroParisTech), який об’єднав у собі три вищих аграрних 

школи: Парі-Гріньон, Вища національна школа сільскогосподарських і 

харчових технологій (ENSIA: Ecole nationale supérieure des industries agricoles 

et alimentaires) і Вища національна школа механізації сільського господарства, 
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води та лісів (ENGREF: Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts); 

Вища національна агрономічна школа Монпельє (Montpellier SupAgro, Grande 

Ecole d’enseignement supérieur agronomique);  Вища національна агрономічна 

школа Ренн (Agrocampus Ouest: Institut national supérieur des sciences 

agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage);  Вища національна 

школа садівництва і ландшафтної архітектури при Національному інституті 

садівництва (ENSHAP: Ecole nationale supérieure d’horticulture et 

d’aménagement du paysage); 

1.2. Вищі інженерно-будівельні школи або асимільовані, так звані 

ЕНІТ (ENIT: écoles nationales d’ingénieur des travaux): Вища національна 

інженерно-будівельна школа Бордо (ENITAB: Ecole nationale d’ingénieurs des 

travaux de Bordeaux); Вища національна інженерно-будівельна школа 

Клермон-Феран (ENITACF: Ecole nationale d’ingénieurs des travaux de 

Clermont-Ferrand); Вищий національний інститут агрономічних, харчових і 

екологічних наук (Agrosup Dijon: Institut national supérieur des sciences 

agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement), який був створений 

шляхом об’єднання Вищої національної агрономічної школи Діжона 

(ENESAD: Établissement national d'enseignement supérieur agronomique de 

Dijon) з Вищою національною школою прикладної біології в харчуванні і в 

харчовому забезпеченні (ENSBANA: École nationale supérieure de biologie 

appliquée à la nutrition et à l'alimentation), Вища національна інженерно-

технічна школа сільськогосподарських і харчових технологій (ENITIAA: Ecole 

nationale d’ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires); 

Вищий національний інститут агропромислової освіти (INSFA: Institut national 

supérieur de formation agroalimentaire); Вища національна школа інженерів 

садівництва і ландшафтної архітектури при Національному інституті 

садівництва (ENIHP: Ecole nationale des ingénieurs de l’horticulture et du 

paysage; Національний інститут садівництва і ландшафтної архітектури 

(INHP: Institut National d'Horticulture et de Paysage); Вища національна школа 
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водних ресурсів і навколишнього середовища Страсбурга (ENGEES: Ecole 

nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg). 

2. Приватні інженерні школи, які теж входять до Федерації вищих 

сільськогосподарських інженерних шкіл (FESIA): Вища сільськогосподарська 

школа Анже (ЕSА: Ecole supérieure d’agriculture d’Angers); Вищий 

сільськогосподарський інститут Бове (ISAB: Institut supérieur agricole de 

Beauvais); Вища сільськогосподарська школа Пюрпан (ESAP: Ecole supérieure 

d’agriculture de Purpan; Вищий сільськогосподарський інститут Ліля – Інститут 

інженерних технологій для покращення місцевих територій (ISA-ITIAPE: 

Institut supérieur d’agriculture de Lille – Institut des techniques de l’ingénieur en 

aménagement paysager de l’espace; Вищий сільськогосподарський інститут Рон-

Альп (ISARA: Institut supérieur d’agriculture de Rhône-Alpes); Вища школа 

інженерів і технологів сільського господарства (ESITPA: Ecole supérieure 

d’ingénieurs et de techniciens pour l’agriculture); Вища школа деревини (ESB: 

Ecole supérieure du bois). 

3. Національні ветеринарні школи: Національна ветеринарна школа 

Альфора (École nationale vétérinaire d'Alfort); Національна школа ветеринарії, 

харчування і продовольчого забезпечення Нанта (École nationale vétérinaire, 

agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique, ONIRIS ); Інститут 

досліджень і вищої освіти в галузі харчування, здоров’я тварин, агрономічних 

наук і навколишнього середовища ВетАгро Суп ( VetAgro Sup: Institut 

d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences 

agronomiques et de l'environnement (Lyon); Національна ветеринарна школа 

Тулузи  (École nationale vétérinaire de Toulouse). 

4. Школа ландшафтної архітектури Версалю (ENSP: l’École nationale 

supérieure du paysage de Versailles). 

5. Школи прикладного сільського господарства, в тому числі 

ветеринарні:  Вища національна школа механізації сільського господарства, 

води та лісів  (ENGREF); Національний центр агрономічної освіти теплих 
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регіонів (CNEARC: Centre national d’études agronomiques des régions chaudes); 

Національна школа ветеринарних послуг (ENSV: Ecole nationale des services 

vétérinaires. 

6. Освітні центри третього (дослідницького) циклу навчання: Вищий 

інститут харчування (ISAA: Institut supérieur de l’agroalimentaire); Інститут 

вищої освіти і вивчення виробництва і економіки молочної галузі (IESIEL: 

Institut d’études supérieures d’industrie et d’économie laitières). 

7. Школа підготовки педагогічних кадрів для закладів аграрної 

освіти: Національна  школа агрономічної освіти Тулузи (ENFA: École nationale 

de formation agronomique de Toulouse). 

Крім того, деякі вищі інженерні аграрні школи можуть об'єднуватися з 

іншими інженерними технологічними школами, науково-дослідними 

організаціями у  Національні політехнічні інститути (INP, Institut national 

polytechnique). 

Суспільство, освіта і її науковий складник весь час перебувають у 

розвитку, виникають нові галузі знань. Кожна науково-дослідна установа  

намагається досягти повноти наукового знання, вболівати за екологію 

довкілля, екологічно чисті технології виробництва та харчування, 

використання оптимальних шляхів розвитку сільськогосподарського 

виробництва, освіти, науки з державною стимуляцією, регуляцією податків, 

доходів, обсягів і цін. Найголовніша задача вищої аграрної освіти Франції 

полягає у тому, щоб підтримувати продуктивну взаємодію дослідників з усіх 

гілок знань, спрямованих на досягнення загальної мети. У вищих 

національних і приватних інженерних школах традиції дослідництва 

забезпечують широту світогляду майбутнього фахівця і створюють основу для 

розвитку окремих галузей знання. Розташування вищих навчальних аграрних 

закладів Франції презентовано на рис.1.3. 
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Рис. 1.3. Схема географічного розташування вищих навчальних 

аграрних закладів Франції 

Саме тому, з метою консолідації зусиль усіх закладів вищої аграрної 

освіти, збільшення її привабливості, конкурентоспроможності і зміцнення 

позиції у міжнародному освітянському просторі ще в травні 2004 р. міністр 

сільського господарства Ерве Гаймар (Gaymard, 2004) проголосив курс на 

реорганізацію системи вищої аграрної освіти і аграрних науково-дослідних 

установ. А у квітні 2006 року Наказом Французької республіки.  було 

затверджено створення Науково-дослідних центрів вищої аграрної освіти 

(PRES: pôles de recherche et d’enseignement supérieur) (Loi de programme n° 

2006-450, 2006). 
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Створення Науково-дослідних центрів вищої аграрної освіти (PRES) 

базувалось на географічній концентрації провідних фахових освітянських 

установ і дозволило об’єднати накопичений досвід і потенціал: 

− закладів вищої освіти, перелічених вище;  

− потужних науково-дослідних установ, таких як Національний 

інститут агрономічних досліджень (INRA: Institut national de la recherche 

agronomique), Науково-дослідний інститут технологій сільського 

господарства та навколишнього середовища (CEMAGREF: Institut de recherche 

pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement), Французьке національне 

агентство з санітарної безпеки продуктів харчування (AFSSA: Agence française 

de sécurité sanitaire des aliments), Французький інститут з дослідження і 

використання моря (IFREMER: Institut français de recherche pour l’exploitation 

de la mer ), Національний інститут здоров'я і медичного дослідження 

(INSERM: Institut national de la santé et de la recherche médicale ), Національний 

центр наукового дослідження (CNRS: Centre national de la recherche scientifique 

), Центр міжнародного співробітництва агрономічних досліджень для 

розвитку (CIRAD: Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement); 

− громадських і професійних структур, які спеціалізуються на 

розповсюдженні і розвитку сучасних технологій в сільському господарстві, 

таких як Асоціація з координації технологій в сільському господарстві (ACTA 

: Association de coordination technique agricole), Асоціація з координації 

технологій в агрохарчовій галузі (ACTIA: Association de coordination technique 

pour l’industrie agroalimentaire); 

− організацій і бізнес-структур, які впроваджують новітні 

досягнення в галузі економіки і менеджменту (бізнес-інкубатори тощо). 

Слід зауважити, що під час реорганізації були створені вісім Науково-

дослідних центрів вищої аграрної освіти, п’ять центрів підпорядковувались 

Міністерству сільського господарства і продовольства, а три центри отримали 
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міжміністерський статус (Grandclement, 2020):  Науково-дослідний центр 

вищої аграрної освіти регіону Іль-де-Франс, Науково-дослідний центр вищої 

аграрної освіти Монпельє, Західний науково-дослідний центр вищої аграрної 

освіти, Науково-дослідний центр вищої аграрної освіти Клермон-Ліон, 

Науково-дослідний центр вищої аграрної освіти Бордо, Тулузький науково-

дослідний центр вищої освіти, Діжонський науково-дослідний центр вищої 

освіти, Науково-дослідний центр вищої освіти Лотарингії. 

Головними принципами, які притаманні Науково-дослідним центрам 

вищої аграрної освіти (PRES) вважають: актуальність і повноту  

пропонованого дослідницькими установами наукового знання, 

координованість творчого потенціалу у процесі викладання та навчання, 

збереження навколишнього середовища кожного регіону, соціальна адаптація 

фахівця-аграрія і забезпечення його потужною матеріально-технічною базою 

для успішного оволодіння практичними знаннями, можливість навчання 

впродовж життя, яке відкриває перспективу для постійного підвищення 

кваліфікації за рахунок здобуття післядипломної освіти і одночасно здатність 

системи освіти до самооновлення шляхом підготовки викладачів та вчених.  

Однією з основних задач аграрної освіти є необхідність стати провідним 

центром розвитку місцевого регіону, бути осередком  інтеграції всіх факторів, 

які виконують екологічну, духовно-просвітницьку, соціальну, наукову та 

професійну функції для задоволення потреб регіону і міжнародного 

співробітництва. 

Отже, можна констатувати той факт, що майже всі компоненти аграрної 

системи включені у процес взаємодії, який спрямовано на досягнення спільної 

мети: розбудови суспільства і місцевих територій, зокрема, розвитку науки і 

новітніх інноваційних технологій, підвищення конкурентоспроможності 

фахівців на ринку праці, особистісно-професійного розвитку творчого 

потенціалу кожного фахівця. 
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 Отже, основними тенденціями розвитку аграрної освіти у контексті 

освітньої системи Франції є:  

1. Постійний розвиток розгалуженої і диференційованої системи 

закладів аграрної освіти.  

2. Практичний зв'язок між усіма рівнями аграрної освіти ‒ від  

професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю до підвищення 

кваліфікації або професійної перепідготовки дорослих.  

3. Відповідальність перед суспільством і відносна автономія кожної 

освітньої інституції завдяки балансу загальнодержавних, регіональних і 

місцевих освітніх програм. 

4. Формування нового природоохоронного світогляду, 

високоморальної і гідної громадянської позиції кожного суб'єкта учіння.   

5. Прагнення до постійного наукового пошуку, формування  

аналітичного і водночас творчого мислення студентів аграрних закладів 

освіти.  

6. Інноваційність в різних сферах освітньо-професійної діяльності.  

 У наступному підрозділі проаналізуємо  аграрно-інженерну освіту як 

інноваційний складник системи освіти Франції. 

 

1.3. Аграрно-інженерна освіта як інноваційний складник освітньої 

системи Франції 

 

 Французька інженерна освіта аграрного профілю як ефективна система 

формування світогляду особистості, її професійних знань, навичок і вмінь, а 

також як соціальний інститут, який покликаний відтворювати аграрно-

інженерну культуру шляхом постійного інноваційного пошуку і 

професіоналізації фахівців формується на взаємопов'язаних компонентах: 

стратегія (концепція), структура, підсистеми, зміст (людський ресурс), форми 

і методи (стиль), рівні і кваліфікація, цінності. 



68 

 

Концепція системного менеджменту ‒ теорія «7–S», яку розробили дві 

пари американських дослідників (першу пару склали Томас Пітере і Роберт 

Уотермен, другу – Річард Паскаль і Єнтьні Атос). 

 Нова концепція французької інженерної освіти аграрного профілю була 

розроблена і затверджена на державному рівні. У квітні 2014 р. був схвалений 

Сенатом «Закон про майбутнє сільського господарства, продовольства і 

лісівництва» (Ministére de L’Agriculture et de L’Alimentation, 2014). 

У цьому законі вирішальну роль відводять розвитку вищої аграрної 

освіти. Вона має стати ключовим елементом у розвитку саме агроекологічного 

напрямку, особливо його практичного втілення з подвійною характеристикою: 

економічною і природоохоронною. У свою чергу «Закон про майбутнє 

сільського господарства, продовольства і лісівництва» зробив необхідним 

внесення змін до аграрного і морського кодексу (Сode rural et de la pêche 

maritime, 2021).  

 Отже, заклади освіти чи установи професійної аграрної освіти, наукові 

центри агрономічного і ветеринарного профілів повинні забезпечити надання 

і розповсюдження знань і навичок, які дозволили б на належному рівні 

відповідати на економічні, соціальні, санітарні, природоохоронні проблеми, як 

у сфері виробництва, переробки, а також послуг, пов'язаних з сільським 

господарством, харчуванням, розвитком місцевих територій, лісівництвом, 

саме через агроекологічний підхід і скооперовану модель соціальної і 

солідарної економіки. Разом з фахівцями відповідних галузей вони беруть 

участь у освітній, науковій, дослідницькій, технологічній та інноваційній 

політиці, у забезпеченні продовольчої і санітарної безпеки, здоров'я 

населення, сталого розвитку сільського господарства, популяризації 

агроекології, яка передбачає поєднання біологічного сільського господарства 

з розвитком територій на національному європейському та міжнародних 

рівнях» (Ministére de L’Agriculture et de L’Alimentation, 2014). 
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  У цьому законі також передбачено створення Національного комітету з 

інноваційної педагогіки (Comité national de l’innovation pédagogique), який є 

координуючим органом на регіональному рівні і об'єднує всіх акторів та їх 

мережі: науковців, фахівців та заклади аграрної освіти, а також  Робочої  групи 

з технічної аграрної освіти (Оbservatoire de l’enseignement technique agricole) 

при Міністерстві сільського господарства і продовольства Франції, як 

складається з професіоналів призначених міністром згідно з їхніми 

компетентностями. Метою цієї  Робочої групи є незалежна експертиза 

організації й результатів освітніх послуг державної та приватної аграрної 

технічної освіти, зокрема, у галузі академічної та професійної кваліфікацій, 

компетентностей, працевлаштування й інтеграції учнів, студентів і стажерів. 

Державна інженерна освіта аграрного профілю є специфічним 

складником державної системи освіти і виховання. Вона підпорядкована 

Міністерству сільського господарства і продовольства. Надається вона згідно 

з принципами світськості, свободи переконань та рівноправного доступу до 

державної освіти.  

У новітніх українських стандартах щодо аграрної інженерії  зазначено, 

що державна вища аграрна освіта, як інноваційний і стратегічний складник, 

має наведені нижче пріоритети і функції: забезпечення основного та 

післядипломного навчання інженерів, викладачів, фахівців, службовців, які 

спеціалізуються на сільському господарстві та видах діяльності, пов’язаних з 

ним, а також ветеринарних лікарів; участь у фундаментальних та прикладних 

дослідженнях, що проводяться лабораторіями та відділами освіти, клініками 

та національними ветеринарними школами; впровадження політики 

наукового і технічного міжнародного співробітництва.  

Отже, державна концепція розбудови вищої аграрної освіти, і 

інженерної зокрема, обґрунтовує важливість ролі інженера-професіонала у 

суспільному прогресі як об’єктивну закономірність.  Інноваційні підходи до 

підготовки фахівців агротехнічного напряму впливають на якість буття не 
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тільки національної, а й світової спільноти. Саме тому сучасний інженер 

аграрного профілю має бути багатофункціональним і різносторонньо 

освіченим (polyvalent). 

Розвиток технологій і застосування знань та компетенцій 

високоосвіченого інженера аграрного профілю здатні спровокувати 

виникнення потужних і різноманітних факторів, що можуть бути 

небезпечними для людини, її здоров’я і навіть життя. Це може бути пов’язано 

із суттєвими змінами хімічного складу та фізичних параметрів атмосфери, 

води і ґрунту внаслідок функціонування технологій, які значною мірою 

використовують хімічні отруйні речовини, та з високими потужностями, 

швидкостями, темпами і ритмом техніки, і в подальшому деформувати 

природні генетичні механізми спадковості, що є реальною загрозою мутації 

майбутніх поколінь. Такий державний підхід обґрунтовує важливість ролі 

інженерної аграрної освіти в економічному та суспільному прогресі як 

об’єктивну закономірність.   

 На  сучасному етапі розвиток і рушійна сила знань долають всі кордони. 

Ті, хто з ідеологічних цілей закрив свою науку для інших країн, значно 

постраждали і навіть прирекли її на страту. Не можна сьогодні уявити науку 

живу, ефективну, що сприяє потужному розвитку технологій, відчуженою від 

світової міжнародної спільноти. Найкращим доказом успішного 

інноваційного розвитку освіти і науки Франції є той факт, що майже половина 

публікацій   Національного центру наукових досліджень (НЦНД (CNRS), 

Франція) видано у співавторстві із представниками науки інших континентів 

(американцями, азіатами), а третина досліджень проведена з європейськими  

вченими (LE CNRS, 2013). 

 Стратегічним завданням для НЦНД є досягнення світової 

конкурентоспроможності дослідних лабораторій, впроваджуючи 

структуровані дії в пріоритетних напрямах і країнах. Ці дії ведуться 
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систематично із закордонними партнерами (дослідними установами, 

академіями, університетами тощо) (LE CNRS, 2020). 

 Отримання в 2007 р. університетами і їх дослідними лабораторіями 

відносної автономності дозволило кожному закладу розвивати свої 

пріоритетні й фахові напрями, реалізуючи наукову політику Франції з 

більшою відповідальністю. Завдяки цьому стратегічному плану, держава 

підтвердила національні обов'язки дослідних структур і відновила цілісність 

наукової політики, об’єднавши елітний досвід НЦНД і гнучкість дослідної 

бази інженерних вищих шкіл.  

 Створення своєрідних кластерів, Центрів компететивності (Рôles de 

compétitivité), набуло достатньо швидкого і ефективного розповсюдження. 

Розвиток місцевих територій, завдяки об'єднанню потенціалу потужних 

підприємств, науково-дослідних центрів і освітніх установ, і зокрема вищих 

інженерних шкіл, а також інших партнерів державного, національного та 

місцевого рівнів, приніс свої успішні результати: послідовна загальна 

стратегія економічного розвитку Франції реалізовувалась завдяки 

цілеспрямованій стратегії науково-технологічного розвитку місцевих 

території; партнерські відносини і плідна співпраця всіх суб'єктів причетних 

до певних проектів; концентрація спільних зусиль на розробку технологій для 

динамічно зростаючих світових ринків. 

 Таким чином, зіткнувшись із сильною конкуренцією, Франція обрала 

нову наукової-виробничу політику, яка мобілізувала всі ключові фактори 

конкурентоспроможності, в першу чергу призначені для розвитку інновацій у 

регіонах. Необхідно відмітити, що всі інженерні вищі школи аграрного 

профілю увійшли як структурні компоненти до Центрів компететивності. 

 Наприклад, у липні 2012 р. цей процес пройшов новий етап: 71 центр 

компететивності (pôles de compétitivité) пройшов лабіалізацію, своєрідну 

акредитацію свого інноваційного розвитку, яка була реалізована 

консорціумом BearingPoint-Erdyn-Technopolis ITD. Висновки акредитаційної 



72 

 

комісії були позитивні і показали зростання професіоналізації даних центрів 

(Remongin, 2020) 

 Важливо зауважити, що державне фінансування відбувається через 

конкурс і затвердження запропонованих проєктів щодо розвитку місцевого 

екологічного, наукового, соціального і промислового потенціалу відповідних 

територій, що є також додатковим стимулом пошуку інноваційних рішень. 

 Отже, системі управління науково-технологічною сферою Франції, і 

аграрно-інженерній освіті зокрема, як і більшості розвинутих європейських 

країн, притаманні такі етапи інноваційної діяльності: 

1) орієнтація на систему довгострокових технологічних пріоритетів, 

що формується з урахуванням глобальних тенденцій, зміцнення національної 

безпеки і забезпечення сталого розвитку суспільства; 

2) посилення взаємодії у «трикутнику знань» (освіта, дослідження, 

інновації) на всіх рівнях – від окремих дослідників, дослідницьких інституцій 

та університетів, інвесторів, до малих і великих підприємств; 

3) удосконалення систем управління науково-технологічною 

сферою у напрямі оптимального сполучення важелів державного регулювання 

і ринкових механізмів, надання більшої свободи дослідникам; 

4) розвиток фінансових механізмів стимулювання впровадження 

передових науково-технічних розробок; 

5) активна діяльність різноманітних дорадчих органів при уряді, 

парламенті з метою формування та обґрунтування стратегічних напрямів 

науково-технологічного розвитку; 

6) оптимізація структури органів влади, відповідальних за реалізацію 

наукової, інноваційної, освітянської і технологічної політики: за наявності у 

багатьох країнах Міністерства освіти і науки (Німеччина, РФ, Казахстан), або 

Міністерства вищої освіти і досліджень (Франція), чи Міністерства науки і 

вищої освіти (Польща), утворених з метою посилення інтеграції вищої освіти 

та науки, деякі з розвинутих країн пішли далі у своїх відповідях на глобальні 
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виклики, інтегруючи функції з державного регулювання науки та 

технологічного розвитку (Міністерство науки і технологій у Республіці Корея 

тощо); 

7) створення у структурі відповідних міністерств спеціалізованих 

структур, відповідальних за окремі напрями науково-інноваційної політики (за 

прикладом Агентства промислових інновацій у Франції, Фінського Агентства 

фінансування технологій та інновацій Tekes тощо); 

8) посилення ролі академій наук як неурядових організацій у 

формуванні державної наукової політики та обмеження їхньої ролі у прямому 

розподілі коштів на фінансування науки (у США та більшості країн Європи 

академії є авторитетними співтовариствами вчених) (Le CNRS, 2016). 

 Таким чином, усвідомлюючи життєдайний взаємозв'язок аграрно-

інженерної освіти і науки, закладам вищої освіти Франції відводиться головна 

роль у проведенні наукових досліджень, які є доказом успішної освітньої 

підготовки. Це автоматично визначає значимість університетської науки, як у 

системі державних пріоритетів, так і в принципах її фінансування. В результаті 

суттєво зростає науковий рівень педагогічних колективів, наукових шкіл, 

дослідницьких центрів вищих навчальних закладів.  

 Крім того, в інноваційній сфері аграрної освіти Франції чітко 

відслідковуються чотири загальні тенденції еволюції світових досліджень: 

1) своєрідний диптих «конкуренція – співробітництво» 

розповсюджується на всі рівні реалізації досліджень: розробку інформації, 

технологічні інновації і освіту. Супроводжується також інтенсифікацією 

залучення світових уявлень щодо компетенцій; 

2) фундаментальні дослідження і цільові дослідження взаємодіють 

більш тісно; 

3) наукові дослідження мають сприяти вирішенню основних 

глобальних проблем, від яких залежить майбутнє планети (зміна клімату, 

екологічне біорізноманіття, нові джерела енергії, великі соціальні зміни тощо), 
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тим самим роблячи свій внесок у економічний розвиток регіонів країни. 

Наукові результати і розробки здобуваються завдяки міждисциплінарному та 

партнерському співробітництву;  

4) суспільство очікує від науковця більш високої моральної 

відповідальності за наслідки його відкриттів і впроваджень, вимагає при цьому 

прозорості його дій і підконтрольності еволюції проекту. 

 Саме об’єднання Французького Національного центру наукових 

досліджень (НЦНД) і освітніх дослідних лабораторій повністю відповідає 

глобальному баченню і міждисциплінарному характеру досліджень, а 

синергетичний підхід дозволяє йти на довгострокові наукові ризики, 

використовуючи розгалужену систему наукової і матеріально-технічної бази 

кожного з партнерів (Le CNRS, 2013). 

 Аналіз французького досвіду свідчить, що інноваційна здатність нації 

пов'язана не стільки з суто академічною наукою, скільки зі станом інженерної 

системи країни, яка включає в себе розробку нової продукції, організацію її 

виробництва та доведення до споживачів, а також із формуванням 

інноваційного пошуку у майбутніх фахівцях. При цьому є важливими також 

значні фінансові й наукові інвестиції в кожну ланку структури аграрно-

інженерної освіти з метою нагальної і адекватної відповіді на глобальні 

виклики економіки майбутнього (Chouteau, Forest, & Nguyen, 2011). 

 Отже, інноваційність ‒ поняття синтетичне, яке увібрало в себе різні 

сторони активного мислення інженера. Ядром його змісту ми вважаємо 

націленість свідомості особистості на набуття нових знань і здійснення 

відкриттів, психологічну потребу в них, а також інтелектуальну готовність їх 

сприйняття (Bisch, Bessière, Brégeon,  Baujard, Gausset, Godard, Ray, Schvartz, 

Tarpin, Thirion, Usseglio, & Van der Putten, 2008). 

 Інновації в аграрній освіті – це системні впровадження в аграрну сферу 

результатів науково-дослідницької роботи, що призводять до позитивних 

якісних та кількісних змін у характеристиці взаємозв’язків між біосферою та 
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техносферою, а також поліпшують стан навколишнього середовища (Кот, 

2008). 

 Інноваційний процес розкриває зміст інноваційної діяльності та 

передбачає перетворення наукового знання у реальність. Отже, прагнучи 

розвити інноаційний пошук, інженерні вищі школи особливо наполягають на  

участі студентів у дослідницькій та винахідницькій діяльності, організовуючи 

чисельні лабораторні дослідження, конференції, симпозіуми, відеодебати, а 

також даючи можливість вибору наукового типу практики в наукових 

національних центрах і установах (Рудницька, & Іщенко, 2017). 

 Отже, однією з головних задач аграрної  освіти Франції є формування 

полівалентних (багатофункціональних) інженерів, які здатні стимулювати 

інноваційні процеси як в суспільстві, так і на приватному підприємстві, 

розробляти і впроваджувати нові конкурентоспроможні технології, товари, 

послуги від ідеї до її реалізації, застосовуючи як креативні здібності, так і 

знання з кризисного менеджменту (École d’Ingénieurs de l’Université d’Angers, 

nd). 

 Аналізуючи французький досвід, можна виділити такі складники 

підготовки сучасного інженера аграрного профілю у Франції: 

− інженерно-професійна: знання технологій, технічний нагляд і 

супровід інженерних процесів, координація і реалізація технічних рішень, 

тощо. 

− проектувально-дослідницька: генерування нових ідей, ноу-хау, 

удосконалення виробничого процесу, прогнозування розвитку 

біотехнологічних систем; 

− суспільно-комунікативна: лідерські якості і організаційні вміння у 

команді, плідні відносини із замовниками, володіння іноземними мовами, 

мобільність і здатність до навчання впродовж усього життя; 

− економічна: комерційні здібності, цілісні знання про ринкові, 

макроекономічні і інноваційні механізми країни. 
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− екологічна: обґрунтування і впровадження природоохоронних 

заходів, забезпечення харчової безпеки  суспільства, реалізація принципів 

сталого розвитку і якості життя; 

− духовна: бажання пізнання Істини, гармонії природи, 

наполегливість у запобіганні руйнівним процесам в природі і в суспільстві, 

почуття особливої відповідальності перед прийдешнім поколінням. Адже 

духовність наділяє людину здатністю піднятися над сьогоденням, поточними 

повсякденними потребами і корисливими інтересами та зосередитися на 

майбутньому. 

Наведемо деякі основні фази (етапи) розвитку лише одного інженерного 

циклу, які вивчають інженери-аграрії: 

− зародження ідеї: визначення можливостей та оцінка ідеї, кореляція 

ідеї стосовно стратегії підприємства; 

− експертиза: економічне та технічне обґрунтування, 

фундаментальні дослідження, аналіз прикладних та експериментальних 

досліджень, дослідно-конструкторські роботи, створення дослідного зразка, 

поліпшення якості, тестування, апробація; 

− науково-дослідна розробка: оформлення протоколів, 

патентування винаходів, забезпечення комерційної таємниці, ноу-хау; 

перевага перед конкурентами по терміну розробки; 

− інформаційна підтримка: документообіг;  

− дидактична (навчальна) фаза: навчання та підготовка персоналу до 

інноваційних дій (технолог, інженер, провідний спеціаліст та ін.), маркетинг 

серед дилерів та споживачів, аналіз зовнішнього середовища; 

− впровадження: реалізація проекту в команді, ризик-менеджмент, 

стимулювання продаж, корекція кадрової та цінової політики компанії; 

− ринкова фаза: забезпечення конкурентоспроможності технології, 

товарів, послуг, тощо. 
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 Отже, сучасний французький інженер аграрного профілю є 

полівалентним і компетентним в галузях інноваційної інженерії, 

високоефективної економіки сталого розвитку, наук про живе, юриспруденції 

(в галузі інтелектуального права), соціокомунікацій, професійної і моральної 

етики, а також володіє іноземними мовами в обсязі, необхідному для 

міжособистісного спілкування та користування іноземною літературою та 

інформацією. Саме таку висококваліфіковану підготовку забезпечує 

французька аграрно-інженерна освіта. 

 Ефективність інноваційної діяльності і успішності у цьому освітньому 

сегменті Франції підтверджується у низкою показників, а саме: високий рівень 

професійної підготовки молодих фахівців; індекс працевлаштування 

випускників, його позитивна динаміка; працевлаштування за спеціальністю і 

затребуваність на ринку праці; рівень заробітної плати;  альтернативна 

(неформальна) аграрна освіта,  CCF PPA); підвищення кваліфікації у системі 

неперервної освіти; співвідношення майбутніх фахівців за галузями; кількість 

інноваційних розробок; показник ефективності заходів природоохоронної 

діяльності і місцевого розвитку. Індекс працевлаштування випускників ‒ це 

показник, який був запропонований ще у 1981 році Бертраном Шварцом 

(Schwartz, 1981), колишнім ректором Гірничої Вищої школи Нансі і 

удосконалений на протязі років. 

 У національному анкетуванні щороку беруть участь випускники 18 як 

державних, так і приватних вищих інженерних шкіл: АгроКампус Вест 

(Agrocampus Ouest, Лиль), АгроПаріТек, АгроСюпДіжон, БордоСіансАгро, 

Монпельє СюпАгро, Вища інженерна школа Пюрпан, Вища національна 

школа водних ресурсів і навколишнього середовища Страсбурга (ENGEES), 

Вища сільськогосподарська школа Анже (ЕSА d’Angers), Вища інженерна 

школа Рон-Альп (ISARA), Вища школа деревини (ESB), Вища школа 

інженерів і технологів сільського господарства (ESITPA, Mont-Saint-Aignan), 

Вищий політехнічний інститут ЛасальБове (Institut Polytechnique Lasalle 
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Beauvais), Вищий сільськогосподарський інститут Ліля (ISA Lille), 

ВетАгроСуп (Ліон), Національна школа ветеринарії, харчування і 

продовольчого забезпечення (Oniris) та інші. 

 Індекс працевлаштування демонструє відповідність якості освіти і 

високопрофесійної підготовки студентів очікуванням роботодавців. Чим 

вищий рейтинг закладів вищої освіти і соціопрофесійна компетентність 

випускників, тим швидше вони будуть працевлаштовані. Це також 

відображення факту затребуваності таких фахівців на ринку праці та їхнього 

високого рівня професійної підготовки. 

 Зокрема, в таблиці 1.2,  складеної за даними Національного 

статистичного бюро щодо відстеження працевлаштування випускників (Suivi 

de parcours des ingénieurs agronomes. Promotion, 2012) відображені три 

показники інноваційності і успішності аграрно-інженерної освіти Франції: 

індекс працевлаштування випускників закладів вищої освіти, 

працевлаштування за спеціальністю і затребуваність на ринку праці і рівень 

заробітної плати. 

Таблиця 1. 2 

Динаміка і умови працевлаштування інженерів вищих навчальних 

аграрних закладів Франції (випуск 2011 року) 

Постійна робота Змінена робота У пошуках роботи 

Довгостроковий 

контракт (ДсК), % 

Річна 

зарплатня, € 

ДсК, % Річна 

зарплатня, € 

ДсК, % Річна 

зарплатня, € 

Працевлаштування інженерів протягом 6 місяців після закінчення навчання 

лютий 2012 

чоловіки ‒ 76,5 30 650 47,9 29 125 ‒ ‒ 

жінки ‒       64,2 29 050 19,6 26 257 ‒ ‒ 

разом ‒       69,9 29 806 29,1 27 343 ‒ ‒ 

Працевлаштування інженерів протягом 18 місяців після закінчення навчання 

лютий 2013 

чоловіки ‒ 89,6 33 669 73,9 32 701 55,9 28 722 

жінки ‒       86,0 30 750 53,0 29 130 56,1 28 228 

разом ‒       87, 6 32 100 59,6 30 251 56,0 28 401 
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Представлені табличні дані слід доповнити інформацію щодо інженерів-

випускників і продемонструвати їхнє працевлаштування за галузями аграрної 

економіки. Як бачимо, 24,8% дипломованих інженерів розпочали свою кар'єру 

в харчовій галузі (включаючи колективні ресторації), до того ж 47,1% 

підписали довгостроковий контракт з роботодавцями, а 54 % отримали 

привілейований статус кадрових співробітників, а середня річна платня склала 

при цьому 30 697 євро.  

Важливим показником інноваційного характеру аграрно-інженерної 

освіти є також стабільна позиція Франції в європейському та світовому 

інноваційному рейтингу, де вона посідає 11 місце в Європі, і 16 у світі вже 

протягом кількох років. Хоч статистичний показник науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робітє в кращому положенні (6–8 місце в світі) 

(Colnenne-David, Grandeau, Jeuffroy, &  Doré, 2017). 

 «Європейське інноваційне табло» з 2013 р. використовує 24 показника, 

які згруповані у три основні категорії (групи), що місять по 8 індикаторів: 

1) «базові передумови» – основні елементи, які сприяють появі 

інновацій (людські ресурси, відкриті та прогресивні системи досліджень, а 

також фінансування і підтримка); 

2) «діяльність підприємств» – відображення зусиль підприємств у 

сфері інновацій (інвестиції, активність комунікацій з наукою, інтелектуальні 

активи підприємств); 

3) «продукти» – відображення того, які інновації перетворюються на 

користь для всієї економіки (економічні результати інноваційної діяльності, в 

тому числі поява нових якісних місць праці) (Commission européenne,  2020).  

Слід відзначити, що вже у 2011 р. витрати на наукові дослідження всіх 

рівнів складали 2,25 % від ВВП Франції, передбачається їх збільшення до 3% 

у 2020 р. (Beylat, & Tambourin, 2013). 
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За даними 2020 р. на європейському рівні, Франція належить до групи 

«інноваційних послідовників» у порівнянні з групою країн-лідерів 

(Німеччина, Данія, Швеція, Фінляндія). 

 Французька аграрно-інженерна освіта приділяє виключну увагу у 

розбудові «Світової зеленої економіки» в контексті сталого розвитку та 

подолання бідності. Вона зосереджена на таких важливих темах, як 

відновлювані джерела енергії, побудова системи високої екологічної безпеки, 

органічне сільське господарство, збереження ґрунтів і біорозмаїття, 

раціональне управління водними ресурсами, переробка відходів, інновації, 

соціально-духовний розвиток і якість життя.  

 Таким чином, інноваційний характер аграрно-інженерної освіти, як 

складника освітньої системи Франції, підтверджується позитивною 

динамікою низки показників, а саме: високий рівень професійної підготовки 

молодих фахівців; індекс працевлаштування випускників; працевлаштування 

за спеціальністю і затребуваність на ринку праці; рівень заробітної плати; 

якість альтернативної (неформальна) аграрної освіти,  CCF PPA); підвищення 

кваліфікації у системі неперервної освіти; співвідношення майбутніх фахівців 

за галузями; кількість інноваційних розробок; ефективність заходів у галузі «зеленої 

економіки». 

 

Висновки до першого розділу 

 

Аграрно-інженерна освіта є невід’ємним структурним компонентом 

вищої освіти Франції. Їй притаманні всі властивості й цінності французької 

освітянської системи, тому доцільно розглядати її в контексті розвитку 

національної вищої освіти, водночас акцентуючи увагу на її особливостях і 

сучасних тенденціях. Становлення системи вищої освіти Франції означено 

п’ятьма етапами: ХІІ-ХV ст. – виникнення і розвиток університетів під егідою 

церкви, ХV-ХVІІІ ст. – створення світських вищих навчальних закладів і 
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занепад університетів, 1789-1896 рр. – створення єдиного Імператорського 

університету та вищих шкіл в його межах, 1896-середина ХХ ст. – відродження 

університетів згідно закону від 10.06.1896 р., 1968 р. –  дотепер – перманентна 

модернізації вищої школи країни, зокрема, освітня реформа 2013 р. й 

відтворення досконалої Школи Республіки. Варто зазначити, що освітні 

реформи у Франції відбувалися майже кожне десятиріччя (1959, 1963, 1975, 

1985, 1989, 2008, 2014 рр.) і були спрямовані на вдосконалення як системи 

освіти в цілому, так і її окремих складників.  

У результаті перегляду традиційної системи освіти з метою пов’язати 

навчання з реальною дійсністю, підпорядкувати його вимогам життя, досягти 

необхідної спеціалізації нового імпульсу до розвитку набули вищі інженерні 

школи. Паралельно з державними закладами освіти за ініціативою 

фермерських профспілок, Спілки сільськогосподарських виробників Франції 

та релігійної спільноти (ордену Єзуїтів) були започатковані приватні заклади 

вищої аграрної освіти, які й досі залишаються лідерами сучасної аграрно-

інженерної освіти (Політехнічний інститут ЛяСаль Бове (UniLaSalle), Вища 

аграрна школа Анже (l’ESA d’Angers) і Вища Інженерна школа Пюрпан (INP-

EI Purpan, Тулуза). 

Сучасна освітня система Франції є неоднорідною розгалуженою 

мережею закладів вищої освіти, різноманіття якої зумовлено історичним 

розвитком, і яка охоплює: наукові заклади (Колеж де Франс, Практична школа 

вищої освіти), що концентруються на дослідницькій роботі; Вищі школи, 

програми та форми навчання яких визначаються попитом виробництва; 

університети, поділені на факультети, які були і є тільки освітніми закладами; 

приватні вищі інженерні школи аграрного профілю. 

Проаналізовано найважливіші підходи до розуміння сутності  аграрно-

інженерної освіти у Франції, її організаційної структури і функцій. Інженерна 

освіта на сучасному етапі є елітним складником системи вищої освіти Франції, 

яка дієво реагує на потреби суспільства і держави щодо вирішення науко-
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технологічних, екологічних, економічних, освітніх і моральних проблем. Їй 

притаманна децентралізована автономна система управління з урахуванням 

загальнодержавних, регіональних і місцевих пріоритетів. 

Констатовано, що у Франції на законодавчому рівні державна вища 

аграрна освіта розглядається як інноваційний і стратегічний складник. 

Визначено, що її місією є: забезпечення основного та післядипломного 

навчання інженерів, викладачів, фахівців, службовців, що спеціалізуються на 

сільському господарстві та видах діяльності, пов’язаних з ним; участь у 

фундаментальних та прикладних дослідженнях, що проводяться 

лабораторіями та відділами освіти; впровадження політики наукового і 

технічного міжнародного співробітництва. 

Визначено основні тенденції освітянської системи Франції, зокрема, й 

аграрно-інженерної, а саме: постійний розвиток розгалуженої і 

диференційованої освітньої системи закладів аграрної освіти; практичний 

зв'язок між усіма рівнями аграрної освіти ‒ від  професійної підготовки до 

підвищення кваліфікації або професійної перепідготовки дорослих; 

відповідальність перед суспільством і відносна автономія кожної освітньої 

інституції, завдяки балансу загальнодержавних, регіональних і місцевих 

освітніх програм; формування нового природоохоронного світогляду, 

високоморальної і гідної громадянської позиції кожного суб'єкта учіння; 

прагнення до постійного наукового пошуку, формування  аналітичного і 

водночас творчого мислення студентів інженерних спеціальностей аграрного 

профілю; інноваційність в різних сферах освітньої й професійної діяльності.  

 Таким чином, у Франції створені й успішно функціонують нові типи 

закладів освіти, що здійснюють багаторівневу і багатофункціональну фахову 

підготовку інженерів аграрного профілю, які оптимально забезпечують 

інтереси особистості та кадрові потреби підприємств і територіальних громад. 

 Матеріали першого розділу висвітлено в авторських публікаціях: 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ 

ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ 

АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ФРАНЦІЇ 

2.1. Професійна підготовка інженерів у Франції на законодавчому й 

освітянському рівнях  

 

 Загальна концепція формування особистості сучасного інженера і його 

професійна підготовка передбачає актуалізацію таких понять як «професія», 

«професійна підготовка», – які є багатопланові, мають багато визначень. 

 Конкретизуємо основні поняття професійної педагогіки, які є базовими 

для нашого дослідження – професія, спеціальність, кваліфікація, 

компетентність, компетенція.  

 Професія (лат. professio від profiteоr – повідомляю своєю справою) – це 

обумовлений суспільним поділом праці рід постійної діяльності, що 

погоджується з нормами загальнолюдської моралі, базується на ексцентричній 

екологічній свідомості і є джерелом матеріального забезпечення людини. 

Поняття «професія» і відповідний термін склалися давно. У процесі 

диференціації праці виникла необхідність у терміні, що відображає поділ праці 

в рамках професії. У ряді професій, як результат поділу праці, виділяють 

окремі спеціальності. 

 Спеціальність є різновидом професійної діяльності, що охоплює 

порівняно вузьке коло робіт у професійній праці. Крім спеціальностей в 

окремих видах професійної діяльності виділяють спеціалізації. У такий спосіб 

стає зрозумілим, що спеціальність – це більш вузьке поняття, ніж професія, а 

спеціалізація – більш вузьке поняття, ніж спеціальність.  
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Кваліфікація – це рівень підготовленості людини до виконання того чи 

іншого виду професійно-трудової діяльності. Можна також сказати, що 

кваліфікація – це ступінь оволодіння професією.  

 В Україні активно ведеться активна робота по розробці і затвердженню 

стандартів: професійних, освітніх і стандартів оцінювання, а також доступу до 

професії на основі сертифікації/ліцензування. Так у 2020 році урядом був 

запропонован проєкт „Про затвердження Порядку розроблення, введення в 

дію та перегляду професійних стандартів” (Проєкт постанови Кабінету 

Міністрів України: Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та 

перегляду професійних стандартів, 2020). Адже, як зазначено у пояснювальній 

записці до проєкту, що саме професійний стандарт і визначені їм 

компетентності слугують основою для формування професійних кваліфікацій 

і дають підставу для професійної діяльності фахівця (Пояснювальна записка 

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження 

Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів”, 

2020). Саме тому, чітке розуміння суті певної професії, вимог ринку праці на 

конкретні кваліфікації,  залучення до процесу розробки всіх зацікавлених 

сторін дозволить отримати високу якість такого професійного стандарту. 

 Компетенція визначає коло повноважень посадової особи, у межах якого 

вона повинна мати необхідні знання і має право приймати відповідальні 

рішення.  Компетентність означає здатність працівника кваліфіковано 

виконувати певні види робіт у рамках конкретної професії, домагаючись 

високих кількісних і якісних результатів праці на основі наявних у нього 

професійних знань, умінь і навичок; Компетенція і компетентність 

співвідносяться як належне і наявне. Компетенція належить посаді, а 

компетентність – конкретному працівнику. 

 Професійна компетентність є характеристикою, яка відображає ділові та 

особистісні якості фахівця, рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для того, 

щоб досягти мети в певному виді професійної діяльності, а також моральну 
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позицію фахівця (Кремень, 2008, с. 722). Професійна підготовка – процес 

формування сукупності фахових знань, умінь і навичок, атрибутів, трудового 

досвіду й норм поведінки, що забезпечують можливість успішної професійної 

діяльності (Ничкало, 2000, 54–80). Традиційно професійні компетентності 

підрозділяють на чотири види (спеціальну, соціальну, особистісну, 

індивідуальну) і визначають в них чотири блоки: професійні знання; 

професійні вміння; фахові психологічні позиції, установки, обумовлені 

професією; особистісні особливості, які забезпечують оволодіння особою 

фаховими знаннями і вміннями. 

 У свою чергу професійне становлення особистості фахівця теж має свої 

етапи розвитку. З огляду на поетапність професійної підготовки інженерів 

аграрного профіля, важливо врахувати п’ять стадій професійного становлення 

фахівця,  які виокремлюють науковці: 

- оптація – формування професійних намірів, усвідомлений вибір 

професії на основі врахування індивідуальних психофізіологічних 

особливостей людини; 

- професійна підготовка – формування системи професійних знань, 

умінь і навичок, а також професійно важливих і соціально значимих якостей 

особистості, набуття досвіду рішення типових професійних задач, формування 

професійної спрямованості особистості; 

- професійна адаптація – освоєння нової соціальної ролі, пов’язаної 

з професією, професійне самовизначення, актуалізація професійно важливих і 

соціально значимих якостей особистості, а також набуття досвіду 

самостійного виконання професійної діяльності; 

- професіоналізація – формування професійної позиції, інтеграція 

професійно важливих якостей і умінь у відносно стійкі професійно значущі 

констеляції (утворення), кваліфіковане виконання професійної діяльності; 

- професійна майстерність – повна реалізація особистості у творчій 

професійній діяльності на основі рухливих інтегральних психологічних і 
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інтелектуальних новотворів, формування так званої авторської системи 

діяльності (АСД) (Зеер, 2003). 

 Таким чином, професіоналізм інженера – це інтегральна характеристика 

фахівця, що виявляється в компетентній професійній діяльності, реалізації 

позитивних стосунків у колективі, і розвивається завдяки професійній 

мотивації, системі ціннісних і морально-етичних орієнтацій, сенсу життя. 

 Отже, враховуючи складні процеси формування професійної 

особистості, вимоги до професійного рівня сучасного інженера, стратегічну 

важливість харчової безпеки держави, відповідальність перед прийдешнім 

поколінням, стає очевидним, що саме професійна підготовка є ключовим 

питанням у становленні інженерів аграрного профілю.  на ринку праці чітко 

відслідковується тенденція щодо переходу від монопрофесіоналізму до 

поліпрофесіоналізму (багатофункціональності, полівалентності – від фр. 

polyvalence), що вимагає від особистості опановування не одним фахом, а 

кількома суміжними (Волощук, 2014, с. 34–38). 

 Розуміючи важливість агропромислової сфери не тільки на 

національному, але й на світовому рівнях, стратегічні фактори харчової 

безпеки держави, а також екологічні й економічні виклики сьогодення, у 

системі французької освіти приділяється виключна увага якісній професійній 

підготовці інженерів аграрного профілю. Як вже зазначалось, основи 

поліпрофесіоналізму в аграрній освіті були закладені ще з появою приватних 

інженерних шкіл наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, а вже починаючи 

з 70-х років, майже в усіх вищих аграрно-інженерних школах Франції у 

професійній підготовці майбутніх інженерів акцент робився на вирішенні двох 

задач: прийнятті кваліфікованих рішень як технічних, так і економічних,  та 

управління людськими ресурсами (Dufour, 1998, c. 38). Не зупинився цей процес і 

сьогодні, але до нього була додана важлива екологічно-етична компонента 

сталого розвитку французького суспільства. 
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 Отже, керівники держави, розуміючи важливість і актуальність аграрної 

освіти, розробили і затвердили відповідний закон, «Закон про майбутнє 

сільського господарства, продовольства і лісівництва». У квітні 2014 року він 

був схвалений Сенатом. У цьому законі вирішальну роль відводять розвитку 

аграрної освіти. Вона має стати ключовим елементом у розвитку саме 

агроекологічного напрямку, особливо його практичного втілення з подвійною 

характеристикою: економічною і природоохоронною (Ministére de 

L’Agriculture et de L’Alimentation, 2014). 

 За ініціативою Міністерства сільського господарства та продовольства 

було створено Національну раду з питань державної аграрної освіти (Conseil 

national de l'enseignement agricole), головним завданням якої є визначення та 

пропозиція заходів для забезпечення постійної адаптації цієї освіти до 

технічних, економічних, соціальних змін в сільському господарстві та до 

потреб нації. Міністр сільського господарства проводить консультації з Радою 

щодо всіх проєктів законів чи регламенту, що стосуються аграрної освіти.  

Президентом Ради є міністр сільського господарства. Віце-президентом 

директор департаменту освіти та дорадництва. Рада збирається, як мінімум, 

раз на рік. Скликається вона президентом Ради. На засіданні заслуховується 

звіт міністра про розвиток аграрної освіти. До складу Ради входить також 

технічна комісія з 24 осіб, склад якої визначається постановою міністра 

сільського господарства, очолює її віце-президент Ради. Ця комісія надає 

пропозиції щодо державної аграрної освіти. Вона ділиться на секції за різними 

видами освіти: середньої, вищої, підвищення кваліфікації. 

 Для забезпечення постійного органічного зв’язку і координування дій 

між службами, що займаються питаннями освіти Міністерства сільського 

господарства і продовольства та Міністерством освіти  створено Паритетний 

технічний комітет (Comité Technique Paritaire Central), куди входять 

представники обох міністерств та Державного секретаріату при університетах. 

Він надає консультації зі спільних питань, а саме: відповідність дипломів, 
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спільні педагогічні питання, заходи, що дозволяють орієнтувати та 

переорієнтовувати студентів між різними видами освіти, встановлення 

шкільної карти, звільнення персоналу, додаткова освіта та підвищення 

кваліфікації одним міністерством працівників, які підпорядковані іншому, 

проєкти створення закладів вищих освіти, підпорядкованих міністерству 

освіти, створення центрів третього циклу навчання.  

 Третьою важливою структурою в системі аграрної освіти Франції є 

Регіональні комітети з питань аграрної освіти (Comité régional de 

l’enseignement agricole). Повноваження комітету поширюються на всі заклади 

аграрної освіти і центри регіону, що забезпечують: професійну аграрну освіту 

у поєднання з загальною, професійну аграрну освіту, технічну аграрну освіту, 

підвищення кваліфікації. Регіональний комітет з питань аграрної освітити 

очолюється префектом регіону або його представником. 

 Приватні заклади вищої аграрної освіти, асоціація яких або 

відповідальна організація, підписали контракт з державою, також надають 

освітні послуги. Вони підпорядковані Міністерству сільського господарства і 

продовольства. Навчання в них здійснюється з дотриманням принципів 

свободи переконань, вільного доступу до всіх видів освіти та її вільного 

вибору, що також означає право кожного закладу на свою власну ініціативу.  

Визнання приватного закладу вищої аграрної освіти відбувається після 

консультації Міністра з Радою з питань сільськогосподарської освіти. Міністр 

приймає рішення: 1) визнати заклад освіти;  2) надати попереднє визнання, 

якщо заклад функціонує ще мало часу, щоб представити своїх студентів на 

державні іспити (це попереднє визнання надає ті ж переваги і накладає ті ж 

обов’язки, що і постійне визнання); 3) визнати заклад в принципі, якщо 

йдеться про проєкт, це визнання в принципі дає змогу отримати кредит на 

купівлю обладнання, право ж на субсидії отримується лише після повного або 

попереднього визнання; 4) відхилити заявку. Рішення міністра передається 

зацікавленим установам. 
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 Керуючись «Законом про майбутнє сільського господарства, 

продовольства і лісівництва» (Ministére de L’Agriculture et de L’Alimentation, 

2014)., а також  усвідомлюючи важливість інженерної аграрної освіти в якості 

стратегічного важеля для забезпечення харчової і екологічної безпеки нації, 

французький уряд прийняв постанову про створення Інституту агрономії та 

ветеринарії Франції  (Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France 

(IAVFF)) як загальнонаціонального координаційного органу, що має 

відповідати на нагальні виклики сьогодення шляхом об'єднання і спрямування 

потенціалу наукових досліджень, усіх інституцій вищої освіти  навколо 

проблем у галузі агрономії, харчової промисловості, лісового господарства і 

ветеринарії. Цей інститут об'єднує заклади аграрної і ветеринарної вищої 

освіти,  науково-дослідні організації цієї галузі та інші структури вищої освіти. 

Першочерговою задачею його є підготовка викладачів та педагогічного 

персоналу, враховуючи нові освітні пріоритети, зазначені у законі. Це також 

дозволяє краще координувати надання освітніх послуг і зміцнює зв'язки між 

вищою аграрною освітою і наукою.  

 Ще одна інституція, яка є своєрідним законодавцем саме для інженерної 

освіти і стоїть на сторожі високоякістих освітніх і професійних стандартів, це 

‒ Комісія з акредитації інженерних кадрів. Комісія з акредитації інженерних 

кадрів (ступенів) (Commission des Titres d’Ingénieur, СТІ) – незалежна 

інституція, створена у 1934 році Законом Французької республіки для 

акредитації всіх навчальних інженерних програм з метою розвитку якісної 

освіти, підтримки високого іміджу професії інженера як у Франції, так і за 

кордоном. 

 Як координуючий орган, вона має такі функції: експертне оцінювання й 

акредитація всіх інженерних освітніх програм і французьких вищих шкіл, які 

вповноважені видавати диплом інженера. Згідно з рекомендацією Комісії з 

акредитації інженерних кадрів відповідне міністерство (або міністерства) 

видає підтвердження про успішну акредитацію державного або приватного 
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освітнього закладу.  за проханням вищих шкіл Комісія з акредитації 

інженерних кадрів проводить експертизу й акредитацію іноземних закладів 

інженерної освіти, яка має бути затверджена міністром вищої освіти. розробка 

критеріїв та процедури з контролю якості інженерної освіти, розробка 

механізмів її перманентного покращення й інтеграції в європейський та 

міжнародний простір (CTI - Commission des Titres d’Ingénieur, nd). 

 Згідно з законом і в рамках своїх повноважень Комісія з акредитації 

інженерних кадрів може проводити внутрішнє розслідування в закладах вищої 

інженерної освіти. Виконуючи ретельно всі свої функції, вона здійснює 

регулярні візити до вищих шкіл з метою забезпечення гарантії якості 

академічної і професійної інженерної освіти на національному і міжнародному 

рівнях. Але при цьому вона не займається індивідуальною сертифікацією і 

врученням диплому інженера, не визначає рейтинг вищих шкіл.  

 Аграрна інженерна вища освіта є невід'ємним складником повноважень 

Комісії з акредитації інженерних кадрів. Саме тому всі освітні програми 

аграрних інженерних закладів вищої освіти затверджені Комісією з 

акредитації інженерних кадрів. 

  У Франції немає єдиної загальної національної програми для інженерів 

аграрного профілю. Кожна вища інженерна школа, державна або приватна, 

розроблює свою освітню програму на основі своїх історично-наукових, 

навчальних і професійних особливостей, яка затверджується (акредитується) і 

інспектується Комісією з акредитації інженерних кадрів. Усі освітні програми 

складають Національний реєстр професійних сертифікацій (сертифікацій 

професій) (Répertoire National des Certifications Professionnelles). Так, 

наприклад, Національна Вища Агрономічна Школа м.Тулузи (L’Ecole 

Nationale Superieure Agronomique de Toulouse, ENSAT), заклад публічної 

освіти, підпорядкований Міністерству освіти і Міністерству сільського 

господарства і продовольства, харчування і лісівництва, на базі якого 

проводилось наше дослідження, має свою навчальну програму, яка входить до 
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Національного реєстру професійних сертифікацій і акредитована Комісією з 

акредитації інженерних кадрів. 

Подібну систему особистісно-орієнтованого і компетентісного підходів 

до інженерної освіти аграрного профілю пропонує приватна Вища аграрна 

школа м. Пюрпан, яка була заснована у 1919 році фермерами, інженерами і 

вчителями католицького ордену освітян і місіонерів (єзуїтів) і по сьогодні має 

репутацію елітної інженерної школи. Важливою особливістю Аграрної Школи 

Пюрпан є п'ятирічне навчання (з 1 по 10 семестри) й її стратегічне бачення, 

яке включає: розвиток особистості інженера в основі реалізації інженерного 

проєкту; міжнародний досвід студентів: ступінь (модель) досконалості 

фахівця; важливість навчальних практик і стажувань як ключ до 

професіоналізації; маєток де Ламот як педагогічна модель і дослідження 

аграрної системи; елітна вища школа з тісними відносинами з підприємствами 

і агробізнесом (Purpan, 2016). 

 Необхідно зауважити, що навчальна програма з підготовки інженерів 

аграрного профілю є достатньо гнучкою і динамічною компонентою 

освітнього процесу. Вона достатньо швидко реагує на виклики сьогодення в 

аграрному секторі і обов'язком враховує пропозиції роботодавців завдяки Раді 

з розвитку (Сonseil de perfectionnement) кожної інженерної школи аграрного 

профілю. Вона збирається щорічно (1-2 рази на рік) і складається з групи 

експертів, фахівців провідних сільськогосподарських переробних чи 

агропідприємств (в тому числі закордонних), консалтингових, наукових 

установ, представників викладацько-професорського складу  і студентства. 

Рада корегує або дає рекомендації щодо: адаптації практичного чи 

теоретичного змісту навчання до змін, які спостерігаються на ринку праці, 

науці або в суспільстві в цілому; впровадження нових навчальних модулів; 

організації нових спеціалізацій і курсів відповідно до потреб ринку; перевірки 

процедури відбору студентів, навчальних планів і педагогічних технологій; 
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підтримки Адміністративної Ради вищої школи (Conseil d’Ecole) (École 

Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT, nd). 

 Так, наприклад, членами Ради з розвитку Національної Вищої 

Агрономічної Школи м.Тулузи є :повноважний представник Національного 

інституту агрономічних досліджень, керівник відділу колективної наукової 

експертизи перспективних досліджень; директор Інституту агрономії, 

ветеринарії та лісового господарства Франції; Agreenium; президент Інституту 

тисячоліття (Millennium Institute), США; віце-президент Генеральної ради з 

продовольства, сільського господарства та розвитку місцевих територій, 

Генеральний інспектор сільського господарства; професор університету 

м.Монреаль, керівник наукової лабораторії GeoTop, Канада; повноважний 

представник департаменту з розвитку компанії Veolia Eau; директор 

Національної конфедерації буряководів; директор з наукових досліджень 

корпорації In vivo. 

Щоб інтегрувати багатореферентність знань та різноманітність освітніх 

форм, французькі дослідники побудували концепцію дидактичної 

конфігурації, яка аналізує навчання у трьох площинах: 

− атрибути знань: універсальні, множинні (відносні парадигми), 

заангажовані (суперечки з невизначеними значеннями), 

контекстуалізовані (місцеві посилання); 

− епістемологічне  підґрунтя  всіх акторів освітнього процесу: 

позитивістське, утилітарне, критичне чи релятивістське; 

− дидактична, магістральна, конструктивна та проблематизуюча стратегія, і 

в той же час критична через дебати, практична через діяльнісний підхід. В 

останній частині цього досьє розглядаються практичні методи реалізації 

цих стратегій (Gibert, 2019). 

В аграрній освіті існують різні підходи, які дозволяють перетворювати 

теоретичні знання у практичні дії, а згодом і навички: навчальні проєкти в 

освітньому процесі, стажування на підприємствах, навчальні практики на 



101 

 

фермі або практичні роботи під керівництвом викладача на навчально-

виробничому комбінаті інженерної школи. Представники ділових кіл беруть 

участь в управлінні аграрною освітою через Ради з розвитку, у розробці 

освітніх стандартів, а також організуючи стажування майбутніх інженерів 

аграрного профілю на своїх підприємствах. Саме під час стажування та 

професійних проєктів будується «професійна еталонна модель» (Métral et al., 

2016)  

Реформа, яка була запланована на 2020 рік, турбує профспілки 

викладачів, які, з одного боку, побоюються, що панівне місце,  відведене 

професійним навичкам, не дозволить подальшої гуманізації освіти і виконання 

соціальних зобов’язань, а з іншого боку, менша кількість годин, відведених на 

час аудиторних занять, призводить до перегрупування навчальних та 

позакласних занять, тоді як студенти не мають однакових ритмів. 

Принципи побудови професійних дипломів і процесу сертифікації. 

Нещодавні соціологічні дослідження освітніх програм показали, що в багатьох 

країнах спостерігається зміщення освітніх програм, зосереджених на 

теоретичних дисциплінах, до міждисциплінарних освітніх курикулумів, які є 

необхідними при такому швидкому розвитку суспільства і постійних 

трансформаціях  та «оцінюються на основі їх перформативності,  (реалізації 

реальних дій, що змінюють нагальну ситуацію) та їх обмінної вартості на 

ринку праці» (Gibert, 2019). 

Як зазначає у своїх дослідженнях  Ніколя Ерве (Hervé N., 2014), цей 

«перехід від знань до навичок відображає підйом економічної сфери на 

противагу академічним знанням середньої школи. Навчання має передбачати 

майбутнє працевлаштування. За дослідженнями Превостa (Prévost, Métral, 

Simonneaux, Cancian, Chrétien, David,  & Olry, 2018), сутність побудови 

навчальної програми полягає у формулюванні професійних ситуацій та 

наукових знань.  



102 

 

Таким чином, завдання оновлення сектору аграрно-інженерної освіти 

базується на побудові професійних стандартів, які повинні перебувати у 

мінливих локальних та глобальних умовах. 

Визначення модулів детально описує частку кожної з складових 

дисциплін та професійні, культурні та соціальні цілі знань, яких слід досягти, 

згруповані разом під загальною освітньою метою, зосередженою на розумінні 

професійного контексту, розумінні соціальні та культурні реалії сучасного 

світу та набуття професійних навичок. Для того, щоб забезпечити спільне 

викладання в мультидисциплінарних нішах, існує подвоєння годин 

викладання у порівнянні із студентськими годинами. 

Прослідкуємо місце міждисциплінарності у різні періоди: 

− уже в 1971 р. – Навчальна програма короткого інженерного циклу 

молодшого техніка  з управління сільськогосподарським підприємством 

включала 320 годин міждисциплінарної роботи із  960 годин загальних та 

спеціальних дисциплін; 

− у 2013 році в освітню програму короткого інженерного циклу 

спеціалізації «управління сільськогосподарським підприємством» було 

включено декілька міждисциплінарних компонентів: модуль «Культурні 

факти сучасного світу», якій складався із 12 годин (французька мова, 

документація, соціокультурне виховання), 70 годин модуля «Ландшафтна 

діагностика», що представляють єдність 5 дисциплін з основним напрямком 

наук про життя, сільськогосподарські технології та обладнання; 

− у 2019 році для професійних бакалаврів було заплановано 120 

годин мультидисциплінарності із загальних 1680 годин. Крім того, існують 

також місцеві ініціативи у співпраці з освітніми установами. 

Обов’язковою для майбутніх інженерів аграрного профілю є робота в 

команді та за проєктом. Соціально важливі питання представляють три рівні: 

у суспільстві, в опорних знаннях та в шкільній освіті. Вони характеризуються 
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своєю складністю, безліччю відповідних експертних знань, своєю 

відкритістю, оскільки немає єдиної правильної відповіді та висвітлення у ЗМІ.  

Соціальні науки дають змогу вирішити нагальні питання, що стоять 

перед фермерами і підприємцями сьогодні. Вони викреслюються в діалозі між 

експертами та громадянами, при співпраці всіх акторів ринку праці і 

професійними сільськогосподарськими дорадчими установами (аграрні 

палати, асоціації, спілки), та сприяють посиленню демократичних процесів 

прийняття рішень з цих питань. Виховання в умовах невизначеності стимулює 

трансформаційний погляд на освіту, стимулює когнітивні стратегії, увагу, 

пильність, допитливість, занепокоєння.  

Починаючи із «Закону про сільськогосподарську орієнтацію» (1999 р.), 

який  передбачав розвиток наскрізних навичок та «м’яких» навичок, держава 

опікувалася вихованням молодих фахівців аграрного профілю, які мали б 

спільну наукову культуру і були б здатні щодо критичного мислення і 

детального судження у суспільних дебатах (Coquidé, & Cohen, 2016) з питань, 

що мають етичні та політичні наслідки (Garnier, 2018). 

Знання, що стосуються інформаційно-документальних дисциплін, 

включені до міждисциплінарного модуля професійного 

сільськогосподарського бакалаврату і дозволяють «сприяти розвитку 

інформаційної культури, яка може бути реактивована в інших дисциплінах» 

(Fauré, Gardiès, & Marcel, 2017). «Щоб виробляти інакше, щоб мислити та діяти 

у професійній ситуації, потрібні знання, і не лише дисциплінарні.  Необхідно 

враховувати психосоціальні фактори тих, хто навчається» (Simonneaux, & 

Cancian, 2013) Зокрема, цей аргумент спрямований на сприяння розвитку 

критичного мислення. Його інтеграція у викладання дає змогу працювати над 

різними вимірами:  

− соціальний вимір, враховуючи той факт, що розглянуті теми нагальними 

для вирішення. Підготовка вчителів з епістемології, тобто з наукового 
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пізнання і методів побудови знань, що стосуються цих предметів, сприяє 

їх вивченню та засвоєнню; 

− когнітивний вимір: дидактичний підхід інтегрує уявлення інженерів 

аграрного профілю, логічні міркування, мовні навички, критичне 

мислення;  

− психолого-етичний вимір: аргументація інтегрує мотивацію, впливає та 

інтереси студентів та розвиває комунікативні навички, такі як вміння 

слухати та позитивна схильність до конфліктних ситуацій. 

Спроможність майбутніх інженерів до інновацій оцінюється згідно з 

такими трьома критеріями: вони чутливі та уважні до потреб людей, 

суспільства, а також потреб компаній; вони демонструють критичне мислення 

та креативність для розвитку оригінальних та нових ідей (технічних, 

методологічних чи комерційних інновацій) та нових технологій. вони 

визначають правила інтелектуальної власності та умови їх застосування. 

У наступному підрозділі проаналізуємо структуру і зміст професійної 

підготовки інженерів аграрного профілю. 

 

2.2 Структура і зміст професійної підготовки інженерів аграрного 

профілю 

  

Французькі вчені П. Пастре (Pastré, 2004) Р. Віторский (Wittorski, 2012), 

Ж.-Ф. Метраль (Métral, 2014), П. Майен (Mayen, 2009), Б. Фрайс (Fraysse, 

2006), Е. Верен (Verin, 1998),  Н. Ослум, які вивчають проблему 

професіоналізації вищої аграрно-інженерної освіти, наполягають на 

дотриманні основного принципу: сучасна професійна підготовка базується на 

формуванні фахових, економічних, управлінських, екологічних і морально-

етичних компетентностей інженерів аграрного профілю.  

Поняття професійної компетентності охоплює ділові та особистісні 

якості фахівця, рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для того, щоб досягти 
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мети в певному виді професійної діяльності, а також моральну позицію 

фахівця (Кремень, 2008). 

Компетентність – професійна готовність, здатність і бажання діяти, а 

компетентності – це складники професійної компетентності фахівця, що 

інтегрують в собі знання, уміння, навички, досвід і особистісні властивості, які 

обумовлюють прагнення, здатність і готовність розв’язувати професійні 

проблеми і задачі,  усвідомлюючи відповідальність за результати діяльності.  

У контексті нашого дослідження важливим є розуміння поняття 

«виробнича компетентність фахівця аграрно-інженерного напряму», яке 

обґрунтував Дуганець В.І. (2016). Це поняття розглядається як «професійно 

значуща інтегративна якість фахівця, яка формується в процесі виробничого 

навчання у вищому аграрному навчальному закладі, враховує специфіку і 

характер виробництва аграрно-промислового комплексу, набуває подальшого 

розвитку в процесі професійної виробничої діяльності та відображає мотиви 

до виробничої діяльності, знання, вміння, навички, досвід, цінності, 

професійно значущі якості, які фахівець цілісно виявляє у процесі виробничої 

діяльності». Цей перелік доповнюють М.М. Козяр, Г.О. Райковська (2019), 

наголошуючи на надзвичайно важливій ролі інформаційних технологій у 

підготовці сучасних інженерно-технічних фахівців. 

Слушною є також думка І.В. Родигіної (2005), яка зазначає, що 

«розуміння філософської єдності цих понять зумовлює адекватне розв’язання 

цього питання. Адже можна в цілому підкреслити професійну компетентність 

людини, а можна виокремити конкретні складові, які найбільшою мірою її 

визначають» (c. 21). 

 Дослідимо, які саме професійні компетентності, вміння, знання є 

важливими для формування сучасного інженера аграрного профілю у Франції. 

До загальних компетентностей віднесені: здатність до абстрактного 

(концептуального) моделювання; інноваційний і науковий пошук; аналіз 

ситуацій і синтез рішень; вміння мобілізувати отримані теоретичні і практичні 
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інженерні знання для оцінки професійної ситуації і прийняття рішення;  

опанування методами інженерної діяльності; вміння інтегруватися і 

працювати в команді, управляти і мотивувати колектив до розвитку; вміння з 

точністю і відповідальністю виконувати професійні дії; вміння абстрагуватися 

і подивитися на проблему з іншої сторони, зробити крок назад; комунікативні 

вміння як потенціал для забезпечення зв'язку (усне спілкування, письмові 

комунікації, знання іноземних мов); вміння керувати і вести проєкт; володіти 

якостями успішного менеджера: уміння чітко організовувати справу: 

дотримуватися плану і графіка проєкту, регламенту роботи тощо; уміння 

приймати самостійні відповідальні рішення, виявляти ініціативу; уміння 

домагатися результатів, бути наполегливим; уміння сприймати та 

стимулювати підлеглих (Métral, 2014). 

 Характеризуючи загальні компетентності інженерів аграрного профілю, 

варто зазначити, що вони не є сталими і змінюються (зі зміною тенденцій 

світових ринків, технологій, із зміною критеріїв успішного підприємництва, 

екологічного і морально-етичного стану суспільства). 

 Компетентності мають діяльнісний характер, зокрема, інженер бути здатним: 

ідентифікувати проблему, ситуацію; узагальнити і поєднати вже набутий 

професійний обсяг знань, наукових і інноваційних пошуків в конкретних 

галузях (ситуаціях); дати адекватну оцінку певній ситуації;здійснити вибір 

рішення, побудувати алгоритм, моделюючи і прогнозуючи наслідки; 

мотивувати себе і команду до досконалості і саморозвитку. 

 Для того, щоб краще розкрити сутність поняття «сучасний інженер» у 

французькій освіті, розглянемо результати дослідження Жана-Франсуа 

Метраля (Métral, 2014) «Хто такий «інженер»? Чому нас вчить досвід 

оцінювання професійної компетентності інженерів?». Дослідник представляє 

професійні компетентності інженерів аграрного профілю в ієрархічному 

порядку, визначеному кадровими журі з оцінювання професійної 

компетентності інженерів. 
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 Насамперед, компетентності, які сформовані завдяки вмінню 

мобілізувати теоретичні, включаючи наукові, і практичні інженерні знання для 

прийняття відповідального рішення, були найбільш важливим критерієм 

оцінювання рівня професійності інженера для журі. Цей факт також 

зазначений в Національному реєстрі професійних сертифікацій (сертифікацій 

професій). За ними йдуть вміння абстрагуватися і подивитися на проблему з 

іншої сторони, зробити крок назад, щоб зрозуміти можливі наслідки і 

прийняти виважене рішення. І на третьому місті компетентності, пов’язані з 

аналітичним мисленням: аналіз ситуацій та синтез відповідальних рішень 

(див. табл 2.1, 2.2).  

У свою чергу навчальні програми (curriculum d’enseignement ou de 

formation) Вищих шкіл базуються на формуванні необхідних компетентностей 

сучасного інженера, з урахуванням новітніх інноваційних технологій та 

процесів у світі агробізнесу. Перелік останніх оперативно корегується, завдяки  

координації Адміністративній Раді вищої школи, яка враховує рекомендації на 

державному рівні (Інституту агрономії та ветеринарії Франції або  Комісії з 

акредитації інженерних кадрів (ступенів), а також  пропозиції роботодавців в 

особі Ради з розвитку (Сonseil de perfectionnement) кожної інженерної школи 

аграрного профілю і асоціації випускників освітнього закладу. 

 Такий тісний взаємозв'язок дозволяє Вищим аграрно-інженерним 

школам  бути лідерами в освітній галузі, а їх випускникам бути 

висококласними і компетентними інженерами, застребуваними на ринку 

праці, про що саме свідчить індекс працевлаштування випускників кожної 

інженерної школи. 

Таким чином, проаналізувавши основні компетентності сучасного 

французького  інженера аграрного профілю, можна стверджувати що, цей 

фахівець має бути багатофункціональним і різностороннє освіченим 

(polyvalent) управлінцем.  

Таблиця 2.1 
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Види компетентностей в ієрархічному порядку, визначеному кадровими 

журі з оцінювання професійної компетентності інженерів 

Вид компетентності 

Загальна 

кількість 

застосування 

даної 

компетентності 

при оцінці рівня 

професіоналізму 

інженера  

Кількість 

журі, які 

викорис-

товували 

даний 

критерій  

 

Кількість застосування даного 

критерію кожним журі 

Жур

і 1 

Журі 

2 

Жур

і 3 

Жур

і 4 

Жу

рі 

5 

Вміння мобілізувати 

теоретичні і практичні 

інженерні знання для 

оцінки професійної 

ситуації і прийняття 

рішення 

81 5 7 17 39 17 1 

Вміння абстрагуватися і 

подивитися на проблему з 

іншої сторони, зробити 

крок назад 

64 5 15 10 15 9 15 

Аналітичне мислення: 

аналіз ситуацій і синтез 

рішень 
36 5 13 10 6 3 4 

Володіння  методикою і 

методами інженерної 

діяльності; 
25 5 5 6 7 5 2 

Здатність до абстрактного 

(концептуального) 

моделювання 
18 4 7 2 6 3 0 

Вміння керувати і вести 

проект 
18 4 7 6 4 0 1 

Володіння якостями 

успішного менеджера 
16 5 3 2 5 3 3 

 

Звідси і складові сучасного інженера аграрного профілю у Франції: 

1) проєктувально-дослідницька: генерування нових ідей, ноу-хау, 

удосконалення виробничого процесу, прогнозування розвитку 

біотехнологічних систем; 
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2) 2) суспільно-комунікативна: лідерські якості і організаційні 

вміння у команді, плідні відносини із замовниками, володіння іноземними 

мовами, мобільність і здатність до навчання впродовж усього життя; 

Таблиця 2.2 

Перелік основних загальних професійних ситуацій інженера аграрного 

профілю і їх цілі, які були виокремлені журі з оцінювання професійної 

компетентності інженерів (VAE) 

Загальні професійні 

ситуації 
Цілі загальних професійних ситуацій 

Загальні професійні ситуації, пов’язані з управлінням проєктів  

1. Концепція проєкту Створити умови, небхідні для реалізації проєкту 

2. Управління проектом 

(етапи реалізації проєкту) 

Розробити план, oрганізувати і виконати, дотримуючись 

розробленого плану дій і реалізації проєкту 

3 Управління інноваційним 

проєктом 

Скласти і реалізувати експериментальний протокол, включаючи 

науково-технічні інновації, з метою відповіді на запит замовників, 

постійний контроль за виконанням експерименту, прогнозування 

методу перенесення очікуваних результатів в практичну площину   

Загальні професійні ситуації, пов’язані з менеджментом і керівництвом колективу 

4. Керівництво командою 

Забезпечити щоденне  і тривале керівництво командою з кількох 

робітників які, в свою чергу, мають ієрархічну відповідальність, і 

розвивати  їх мотивацію спільної роботи на результат, за 

необхідністю провести фахову перевірку і реорганізацію команди. 

5.  Поточна організація 

команди 

Встановити відповідну організацію діяльності членів команди (в 

рамках функцій, штатних місць, проєкту)  

Загальні професійні ситуації, пов’язані з іншими функціями інженера 

6. Управління якістю: 

- технічна складова, 

- поточний процес, 

- партнери, 

- обслуговуючий персонал. 

Розробка, впровадження та управління щоденне і стратегічне,  

заощадження необхідних коштів для гарантування і поліпшення 

якості високого рівня як відповідь на вимоги клієнтів, партнерів;  

одночасно необхідність внеску в  інші стратегічні цілі компанії 

(продуктивність, комерційні та економічні аспекти, збереження 

майна і обладнання тощо). 

Загальні професійні ситуації, які ідентифікуються, але не є конструктивними (додаткові) 

7. Управління виробництвом (здійснення виробничого процесу).  

8. Адміністративний і фінансовий менеджмент (пошук коштів, використання фондів, 

бухгалтерський облік, управління).  

9. Дорадництво, популяризація. 

10. Розробка, концепція і реалізація комерційної стратегії компанії. 
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3) інженерно-професійна: знання технологій, технічний нагляд і 

супровід інженерних процесів, координація і реалізація технічних рішень, 

тощо; 

4) економічна: комерційні здібності, цілісні знання про ринкові, 

макроекономічні і інноваційні механізми країни. 

5) екологічна: обґрунтування і впровадження природоохоронних 

заходів, забезпечення харчової безпеки  суспільства, реалізація принципів 

сталого розвитку і якості життя; 

6) моральна: бажання пізнання Істини,  гармонії природи, 

наполегливість у запобіганні руйнівним процесам в природі і в суспільстві, 

почуття особливої відповідальності перед прийдешнім поколінням. Адже 

духовність наділяє людину здатністю піднятися над сьогоденням, поточними 

повсякденними потребами і корисливими інтересами та зосередитися на 

майбутньому. 

На загальноєвропейському рівні ключовим документом для 

застосування компетентнісного підходу є Європейська рамка кваліфікацій для 

навчання впродовж життя (ЄРК) (EC, 2008) 

 Кожна Вища аграрна інженерна школа намагається бути лідером у 

науково-освітньому професійному секторі Франції. Адже 

конкурентоспроможність країни напряму залежить від якісної професійної 

підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю як у Франції, так і в 

Україні, зауважуючи на схожість економічно-ринкових формацій наших країн. 

Саме тому вона займає надважливе місце в їхньому навчальному процесі.  

 Як вже було зазначено, інноваційний характер аграрно-інженерної 

освіти відображений і в суто професійному компетентністному підході в 

системі навчання, який дозволяє досягати високопрофесійності молодого 

фахівця завдяки комплексній і цільовій спрямованості всього навчання на 
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опанування студентом під час навчального курсу певної системи професійних 

компетентностей, як практичних, так і теоретичних. 

 Саме тому презентація курикулума освітньо-професійного рівня 

аграрно-інженерної спеціальності складається із своєрідного навчально-

методичного комплексу: 

1. опису визначених фахівцями професійних компетентностей 

майбутнього інженера; 

2. обсягу і розподіленню навчального навантаження; 

3. вимог щодо необхідних результатів навчання; 

4. змісту і умов сертифікації рівнів професійної підготовки. 

Такий підхід сприяє також можливості існування конкуренції вищих 

інженерних шкіл, порівняння освітніх програм і відповідності освітнім 

стандартам на національному та міжнародному рівнях.   

Для підвищення якості освіти й ефективності диплому у додатку йдуть 

супровідні документи: 

− Перелік професійно необхідних навичок з поміткою «компетентності». 

− Довідники для реалізації начальної і професійної підготовки або перелік 

специфічних характеристик для розробки системи оцінювання. 

− Компетентності, які передбачають опис професійних ресурсів та ситуацій, 

які є необхідними для освоєння спеціальності. Вони тематично розподілені 

на:  

− ключові професійні ситуації; 

− цілі; 

− відповідальність / автономія; 

− професійне середовище; 

− показники успіху; 

− ноу-хау; 

− базові знання; 

− інновації через набутий професійний досвід; 
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− професійна поведінка фахівця  

Розглянемо зміст і призначення супровідних документів. 

Професійний довідник – це опис  необхідних професійних 

компетентностей для отримання диплому. Він презентує фахові 

компетентності і потенційні можливості працевлаштування як для 

роботодавця, так і для випускника з цим дипломом, завдяки переліку набутих 

компетентностей, в тому числі і вузькоспеціалізованих навичок і специфічних 

компетентностей для деяких спеціалізацій. Підхід з урахуванням 

компетентностей дозволяє оцінити рівень володіння навичками, необхідними 

для конкретної роботи, а також виявити важливі професійні ситуації. 

Професійний довідник складається з чотирьох частин: 

1) соціально-економічні елементи професійної сфери; 

2) робочі місця, які охоплюються дипломом;  

3) перелік заходів, описовий довідник навичок; 

4) перелік ключових професійних ситуацій, які визнані фахівцями та 

дослідниками як безпосередньо пов'язані з набуванням професійних 

компетентностей. 

Фахівець, який легко знаходить вихід з таких ситуацій, володіє 

достатньою кількістю навичок для здійснення професійної діяльності. 

Сертифікаційний довідник містить критерії оцінювання, які 

підтверджують наявність загальних та професійних навичок. У цьому 

документі перераховані здібності, необхідні для отримання диплому. Він 

також визначає механізми для оцінки ступеня і необхідного рівня.  

Сертифікаційний довідник складається із трьох частин: 

1. перелік необхідних навичок, оцінених і сертифікованих, для отримання 

ступеня; 

2. структури всіх іспитів, необхідних для сертифікації; 

3. системи оцінювання (характер випробувань, термін, коефіцієнт тощо), 

необхідних для отримання конкретного ступеня (модульні UC APL). 
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Довідник для навчання ретельно пояснює цілі і зміст навчальних 

ситуацій, які дозволяють набути загальних і професійних компетентностей. 

Він синтезує різні елементи, які стосуються освітнього процесу: 

− загальна презентація навчальної програми;  

− послідовність професійної підготовки;  

− розклад; 

− структура; 

− презентація одиниць або модулів навчання; 

− організаційно-виховні елементи тощо. 

 Саме такий системний компетентністний підхід в аграрно-інженерній 

освіті спрямований на забезпечення професійної самореалізації особистості, 

формування її кваліфікаційного рівня, створення соціально активної, 

високоморальної  національної еліти Франції. 

 За французькими стандартами професійна підготовка майбутніх 

інженерів аграрного профілю передбачає формування конкурентоспроможних 

мобільних фахівців з високим рівнем професійних, економічних, 

природозахисних знань, умінь, навичок, шляхом професіоналізації всього 

курсу навчання, а саме: 

− набуття фахових компетентностей на практиці з використанням 

теоретичної бази знань; 

− комплексний аналіз вже набутих практичних компетентностей на основі 

опанованого теоретичного матеріалу; 

− функціональна інтегрованість навчання і міждисциплінарна діяльність; 

− реалізація студентами комплексних проєктів на підприємстві або 

дослідних установах, зважаючи на інноваційний і екологічний аспекти їх 

роботи (Fraysse, 2006). 

Французькі дослідники виокремлюють три основні принципи успішної 

професіоналізації студентів: 
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1) педагогічна інноваційність (як навчити майбутнього фахівця мислити і 

діяти інноваційно і професійно);  

2) поєднання під час навчання досвіду академічного викладацького складу 

і фахівців-професіоналів;  

3) тісне співробітництво інженерних шкіл з професійними колами 

(Wittorski, 2012) 

В основі вищезгаданих методичних прийомах забезпечення професійної 

підготовки інженерів аграрного профілю лежать три головних поняття: освітні 

інновації, змішані цільові групи, партнерство з професіоналами. 

 Під час навчання опанування дефініціями і явищами, теоретична 

ідентифікація проблем аграрно-інженерної діяльності, розробка типових 

моделей функціонування біологічних і інженерних систем виявляються 

недостатніми для успішної професійної діяльності, навіть з урахуванням 

численних практик і стажування.  Саме тому Річард Віторський (Wittorski, 

2008) і його наукова школа запропонували діяльнісний аспект професійної 

підготовки інженерів Франції (с. 105–117). Діяльнісний аспект 

професіоналізації узагальнено в табл 2.3. 

Під час підготовки до професійної діяльності індивідуальні знання, уміння і 

навички мають велике значення у навчанні студента. Пошук найкращого 

вирішення проблеми є безперервним. Тим не менше, професійний світ віддає 

перевагу не тільки цим характеристикам майбутнього фахівця  і способу 

мислення, а й колективним. Адже, на підприємстві багато людей повинні діяти 

для загального інтересу. Саме ефективність групи (команди) матеріалізується, 

наприклад, у покращенні фінансових результатів підприємства або ж 

відкриттям нових ринків. Звичайно, ефективність групи залежить і від 

індивідуальних компетентностей та зусиль.  Проте, колективний успіх 

залежить також від уміння правильно розподілити ролі, бути достатньо 

інформованим і відповідальним співробітником, уміння молодого фахівця 

швидко інтегруватися і працювати в команді. І, нарешті, кожен член групи або 
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ж підприємства повинен мати користь від злагодженої роботи групи і, в свою 

чергу, використовувати (в залежності від його ролі) колективний успіх. 

Таблиця 2.3 

Діяльнісний аспект професіоналізації 

 Навчальна діяльність 

студента 

Професійна діяльність 

інженера 

Навчання + професійна 

діяльність 

Побудова 

середовища 

для вивчення 

системи, 

професійних 

дій або аналізу 

ситуацій і дій 

Побудова 

теоретичного 

середовища для 

майбутньої дії 

 
 
 
Вивчення/аналіз 

професійних ситуацій 

Організація і 

управління 

професійним 

середовищем, діями 
 
 
 

Організація 

результативних дій  

Концептуалізація 

професійних ситуацій, 

що реалізуються 

студентами 

 
 
 

Безперервний аналіз і 

участь у професійній 

діяльності 

Місце суб’єкта 

по відношенню 

до дії 

Спостереження дії 

 
 

Дослідник є поза дією 

Реалізація 

професійних актів 

 
Професіонал є 

виконуючим дії 

Інноваційні рішення 

обмірковуються і 

реалізуються в дії. 

Дослідник і 

професіонал в дії, і 

аналіз професійних дій. 

 

 У освітньому процесі вищих інженерних шкіл аграрного профілю 

активно використовують міждисциплінарні модулі і колективні методики 

навчання, починаючи від елементарних і закінчуючи реальними інженерними 

проєктами на підприємствах. 

Оскільки головною прикметою нашого часу є загальносвітовий 

глобалізаційний процес, то в сучасних умовах розвитку для Франції як однієї 

із країн Європейського Союзу постають нові цілі освіти – єдине співіснування, 

яке не обмежує особистої свободи та ініціативи кожного, стверджує 

демократичні принципи розвитку суспільств та загальнолюдські цінності, 

сприяє консолідації зусиль для подальшого підвищення добробуту і 

подолання світових економічних проблем сучасного періоду. Тільки 

досвідченні фахівці і активні особистості, консолідуючи свої зусилля, зможуть 

вирішити нагальні потреби людства, особливо в аграрній сфері, де як ніколи 
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гостро стоїть проблема якісного і здорового харчування суспільства. І 

володіння іноземними мовами є важливим фактором в реалізації об’єднання 

міжнародних зусиль для досягнення цієї мети.  

 Інтеграційні тенденції, що набувають сили в освіті європейських країн, 

і в першу чергу країн-учасниць Болонського процесу, базуються на спільних 

вимогах, критеріях та стандартах національних систем вищої освіти. В усьому 

світі науковці почали пошуки нових підходів до створення концепцій оцінки 

протистояння і взаємодії соціальних, політичних, економічних, 

інтелектуальних сил у глобальному масштабі (Ніколаєнко, 2007). 

Франція вже сьогодні докладає чимало зусиль для накопичення міцного 

«мовного» потенціалу для майбутніх поколінь. Необхідно зазначити, що 

французький уряд приділяє особливу увагу стану і розвитку національної і 

вивченню іноземних мов. Сучасна мовна політика Франції здійснюється на 

внутрішньодержавному, європейському і міжнародному рівнях. Питаннями 

внутрішнього і зовнішнього розвитку мовної політики займається Верховна 

рада з питань французької мови, яку очолює Голова Ради міністрів. Практична 

діяльність здійснюється Генеральною Делегацією з питань французької мови. 

Франція сприяє проведенню політики багатомовності в Європі, роблячи 

ставку на те, що однією з іноземних мов, котрі вивчатимуть європейці, буде 

французька.  

 Французька система освіти завжди приділяла особливу увагу вивченню 

закономірностей пізнавального процесу, особливостей ментальної діяльності 

тих, хто навчається та урахуванню цих чинників у процесі педагогічної 

діяльності. Когнітивний принцип професійно-лінгвістичної підготовки 

фахівців реалізується в оптимальній організації їхніх пізнавальних дій, через 

формування поняття «концептуалізації знань». Утворення концепту 

(лінгвістичного знання) здійснюється завжди визначеним шляхом. Сутність 

когнітивного принципу полягає в тому, що організація навчального процесу 
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на етапі усвідомлення нового повинна співпадати з природним шляхом 

пізнання, який притаманний психіці людини (Щепилова, 2003, с. 5).  

 У французькій педагогічній практиці прийнято не порушувати існуючі 

константи процесу оволодіння лінгвістичними знаннями. 

 На практиці когнітивний підхід виявляється в тому, що викладач 

повинен забезпечити проходження студентами природних стадій 

пізнавального процесу. У цілому він включає:  

– аналіз або пригадування попередніх знань,  

– спостереження нового,  

– виявлення протиріччя, яке виражається в констатації неадекватності 

здобутих знань,  

– постановку задачі або задач,  

– висування гіпотези,  

– концептуалізацію нового знання за допомогою напрацьованих стратегій, 

– експериментальне використання нових знань і новий виток їх 

корекції (Щепилова, 2003, с. 6). 

 Когнітивний підхід до професійно-лінгвістичної підготовки фахівців-

аграрїїв полягає в не нав’язуванні лінгвістичних знань, а в допомозі їх 

утворення і розвитку. Вони повинні з’являтися з потреби в спілкуванні і 

самовияву. Саме тому перевага надається створенню таких потреб, стимуляції 

інтересу до навчання. Процес лінгвістичної підготовки здійснюється через 

відкриття французької мови, її дослідження і практичне використання (PEI, 

2000, с. 112). 

 Використовуючи на практиці когнітивний підхід і активізуючи 

педагогічний процес підготовки франкомовних кадрів для аграрного сектору, 

було започатковане франко-українське співробітництво у галузі викладання 

фахової французької мови для майбутніх аграріїв, яке втілилося в цикл 

науково-методичних семінарів для викладачів французької мови аграрних 

закладів освіти України. Ці заходи були проведені за ініціативою і при 
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підтримці посольства Франції в Україні і Міністерства сільського 

господарства та рибальства Франції.  

 Під час роботи семінарів були визначені такі проблеми у викладанні 

французької мови: 

− недостатність франкомовної наукової і навчально-методичної 

інформації (ресурсів) з аграрного профілю; 

− обмежена кількість аудиторних годин, відведених для вивчення 

іноземної мови в аграрних вузах; 

− комунікативний рівень студентів із фахової французької мови не 

відповідає вимогам роботодавців та інше. 

 Розвиток сучасної освіти забезпечується завдяки  вмінням як викладача, 

так і студента постійно підвищувати свою професійну компетентність і як 

найкраще орієнтуватися в розмаїтті  наукової, навчально-методичної і 

соціокультурної інформації.  

 Дотримуючись когнітивного підходу, користувачі опановують 

інформаційні ресурси сайтів, завдяки розгалуженій базі даних, працюють над 

створенням нових розділів і обговорюють перспективи розвитку і діяльності 

як сайту,  так і співробітництва.  

 Цінним компонентом франко-українського співробітництва є створення 

інтерактивної методики з вивчення фахової французької мови «Агрішкола». 

Ця методика була розроблена французькими викладачами Вищої 

Національної Школи Агрономічної Освіти (ENFA). За мету вона має вивчення 

французької мови із специфічними (фаховими) цілями. В даному випадку – 

французька мова для аграріїв, включаючи весь широкий спектр сучасного 

сільського господарства: від поля або загону до споживача. Опанувавши цю 

методику в комплексі з навчальною програмою ЗВО, студент набуває як 

професійних, так і соціокультурних компетентностей.  
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Методика може застосовуватися як для самостійної роботи, так і для 

використання під час занять; враховуючи різні рівні володіння, активізувати 

вивчений лексичний, граматичний, фаховий матеріал. 

 З приводу того, що останні роки характеризуються інтенсивними 

науковими і педагогічними пошуками форм та методів, які забезпечують 

якісне засвоєння мовного матеріалу, у французькій педагогічній практиці 

професійно-лінгвістичної підготовки іноземних фахівців спостерігається 

повернення інтересу до шляхів інтенсифікації навчання і використання 

прихованих психічних резервів оволодіння французькою мовою. Активно 

запроваджується рефлекторний підхід, який дозволяє більш виважено 

підходити до процесу опанування мови. Переважно такий підхід здійснюють 

викладачі, які поєднують навчання з практичними дослідженнями (Рудницька, 

2010а). 

Методичний аналіз структури і змісту «Агрішколи» дає підстави 

стверджувати, що ця методика сприяє професійно-лінгвістичній підготовці з 

активним використанням сучасних технологій навчання французької мови і 

опануванням наступних важливих підходів: комунікативно-когнітивного, 

диференційованого, рефлекторного, компетентнісного: 

1) Навчальний фільм-посібник обсягом 25 хвилин, поділений на 

тематичні уривки. Фільм має субтитри і дубльований французькою і 

українською мовами, вибір мови надається на розсуд того, хто вивчає. 

2) Система гіперпосилань скеровує до різних сторінок, 

представлених 3 довідниками: 

– комунікативним довідником; 

– граматичним довідником, збагаченим різноманітними 

інтерактивними вправами; 

– технічним довідником, рубрики якого містять інформацію з аграрної 

та соціокультурної сфер, що в свою чергу спонукає до тренування, 



120 

 

дослідження та читання. Усі довідники продубльованні звуковими 

файлами як в українській, так і у французькій версіях. 

3) Інтерактивні вправи. 

4) Відповіді і ключі до вправ. 

 По відношенню до когнітивних можливостей студентів діяльність 

викладача зводиться до спрямування їх на використання стратегій, 

оптимальних для вирішення поставленої задачі, на забезпечення можливості 

добути максимум із запропонованої інформації (Raynal, F., & Rieunier, 1997, 

с. 36).  

Увага приділяється застосуванню педагогічних прийомів навчання 

відповідно до можливостей тих, хто навчається. Їм пропонується така 

взаємодія різних прийомів, яка забезпечує найбільш сприятливий перехід до 

більш досконалої стадії набуття професійної компетентності з іноземної мови. 

Ще однією формою організації вивчення фахової французької мови може 

стати використання у навчальному процесі матеріалів французького веб-сайту 

«Аграрне телебачення» («La télévision agricole») (La téléagricole.net, nd). 

Цей ресурс поділяється на декілька тематичних розділів, включаючи 

навчальні фахові відео сюжети (до 5-10 хвилин), і телевізійні новини, що 

містять актуальну інформацію про стан і розвиток сучасного французького 

сільського господарства. Інтегрувавши матеріали зазначеного інформаційного 

джерела (La téléagricole.net, nd) викладач може:  

1. Збагатити студентів сучасною фаховою лексикою, відкрити для них 

практичну складову їх майбутньої професії і полегшити процес адаптації 

студентів у професійному середовищі.   

2. Виробляти критичне мислення шляхом порівняння різних джерел 

інформації та формувати активних, ініциативних і відповідальних 

громадян. 

3. Розвивати дух толерантності, здатності сприймати аргументи один 

одного, що є необхідним елементом роботи у команді професіоналів. 
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4. Запроваджувати динамічні педагогічні інновації, які стосуються 

навчальних закладів усіх рівнів. 

5. Посилити взаємодію теорії з практикою шляхом установлення тісних 

контактів із життєвими реаліями. 

6. Активно користуватися перевагою специфічних форм аудіо-візуальної 

інформації сучасного аграрного сектору Франції. 

7. Підняти рівень мотивації поглиблено вивчати фахову французьку мову, 

здійснити навчально-професійне стажування на с/г підприємствах 

Франції і застосувати набуті професійні знання і навички в 

агропромисловому комплексі України. 

 Необхідно зазначити, що на сайті «Аgrosvita» у розділі «Бібліотека» 

знаходяться методичні розробки занять з французької мови на базі 

відеоматеріалів вищезазначеного сайту. 

 Таким чином, від активності і відповідальності викладача, застосування 

ним новітніх інформаційних технологій і форм педагогічного процесу 

залежить ефективність викладання іноземної мови, соціокультурний, 

інтелектуальний і мовний розвиток учасників навчального процесу 

(L'enseignement  supérieur agricole, nd).  

 Отже, вивчення і застосування нових форм організації педагогічного 

процесу для підготовки фахівців-аграріїв з фахової французької мови, 

включаючи активне використання матеріалів українсько-французького веб-

сайту аграрної освіти та інших інформаційних джерел буде сприяти і 

дозволятиме: 

− самостійно як викладачам, так і студентам підвищувати професійну і 

соціокультурну компетентності на основі інформації, що міститься на сайті; 

− за допомогою Інтернет проводити дистанційне навчання студентів; 

− отримувати інформацію про новітні європейські педагогічні технології і 

науково-методичні розробки; 

− застосовувати сучасні навчальні програми і програмне забезпечення; 
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− отримувати інформацію щодо конференцій, конкурсів, пропозицій для 

стажування студентів, відправляти заявки на участь в них; 

− опубліковувати свої науково-методичні розробки, наукові роботи і 

обмінюватися досвідом в інтерактивному режимі; 

− бути в тісному контакті і творчій співпраці зі своїми українськими і 

французькими колегами. 

 У наступному підрозділ проаналізуємо методи і форми 

професіоналізації навчання інженерів аграрного профілю. 

 

2.3. Методи і форми професіоналізації навчання інженерів 

аграрного профілю 

  

Робота в групі у освітньому процесі закладу вищої освіти полягає у 

вирішенні спільними зусиллями кількох студентів певної проблематики або 

поставленої задачі, розробки інноваційних ідей (навички комунікації). 

Отриманий результат має бути результатом роботи кожного (навички 

солідарності). Саме тому зазвичай оцінювання здійснюється на рівні групи. 

 Такий вид соціальної форми навчальної діяльності не є точним 

відображенням роботи на підприємстві, адже на підприємстві, окрім спільних 

нарад (нарад директорів, нарад координаційної групи тощо), більша частина 

роботи виконується індивідуально кожним співробітником (принцип 

розподілу роботи). Тим не менше індивідуальна робота повинна бути у 

синергитичному  зв'язку з колективними цілями.  

Методи  професіоналізації навчання відображено у табл. 2.4. 

Саме тому, метою групової роботи студентів під час навчального 

процесу є як найшвидше розвинути навички колективної та індивідуальної 

роботи задля спільного результату. Такий методичний підхід сприяє розвитку 

необхідних професійних умінь майбутнього фахівця  на підприємстві. 



123 

 

Узагальнену характеристику вмінь студентів, набутих завдяки роботі у 

команді, представлено нижче: 

Таблиця 2.4 

 Методи професіоналізації навчання 

Мета Покращити рівень 

знань 

Покращити свої професійні навики 

Метод Індивідуальна робота + 

Пошук точного 

вирішення проблеми 

Робота в групі 

+ 

Пошук задовільного вирішенні проблеми 

Педагогічні 

ресурси 

Мотивуюча лекція 

+  

Вправи 

- Прийняття рішення «в дії». 

- «Зразкові приклади» 

- Гра в підприємство 

- Міждисциплінарні модулі 

- Тьюторний проєкт  

- Стажування (практика) 

- Одночасне навчання  в інженерній 

школі і професійній структурі (дуальна 

форма навчання) 

 

- Здатність вислуховувати інших. Співробітники з інших відділів 

підприємства мають свої цілі та способи досягнення, їх мислення може 

відрізнятися від нашого. Саме тому задля досягнення спільної мети треба  

брати до уваги кожну думку та намагатися зрозуміти її. 

- Здатність відстоювати свої ідеї. Кожен учасник групи може 

вважати, що його запропоновані ідеї є більш оригінальними, більш 

конструктивними. Він не повинен піддатися тиску іншого учасника, котрий 

відстоює свої ідеї «голосніше». Тому необхідно проявити завзятість та 

стійкість, щоб не залишити свою ідею при першій спробі критики іншими. 

Водночас треба бути гнучким, щоб у разі сильніших аргументів з боку інших 

учасників, вміти відмовитись від своїх ідей. 

- Здатність бути солідарним. Кожен учасник групи повинен 

прикласти максимум волі та зусиль, але в той же час не очікувати на 

всезагальне визнання та подяку. Його визнання знаходиться у якості вчасної 

та якісної виконаної групою роботи. 
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 Однак, робота в групі запропонована в навчальному закладі має також 

деякі невідповідності, порівнюючи з професійними реаліями, а саме:  

- Одноманітність студентів та різноманітність співробітників. 

Можливі труднощі з інтеграцією в команду на підприємстві. 

- Професійні цілі студентів є менш пріоритетними, порівнюючи з 

роботою на підприємстві. Необхідний вагомий індивідуальний внесок в 

роботу команди на підприємстві, проте присутність конкуренції та 

конфіденційність інформації  також є складовими професійної робочої групи. 

- Фізичні наради не є систематичними на підприємстві. Час 

розповсюдження інформації є довшим на підприємстві, необхідність чіткої 

координації дій. 

- Часовий простір. Обмежений у навчальному процесі. 

 Отже, інженерні школи аграрного профілю впроваджують у навчальний 

процес й інші методики з розвитку також інших навичок студентів і способів 

мислення. 

 Методика «задовільних рішень» спрямована  на професійну підготовку 

майбутніх управлінців. Наприклад, вправи на обчислення: обсяг субсидій на 

амортизацію, винагорода співробітника або ж планування розвитку продукту. 

Кожного разу необхідно знайти точне рішення проблеми, яке пов'язано із 

урахуванням всіх параметрів. У разі недостатнього засвоєння попередніх 

лекції, обчислення буде неточним. Але реальне життя управлінця знаходиться 

в змінному середовищі, яке іноді характеризується недостатньою інформацією 

та різноманітністю наявних цілей. Саме тому роль управлінця полягає не 

тільки у пошуку «точних рішень», але й «задовільних рішень». 

 Методика «рішення в дії». Аналіз «зразкових прикладів» має недолік. 

Адже він полягає в тому, щоб студент «оцінював» рішення проблеми, а не 

«уявляв і пропонував» їх, тоді як вивчення прийняття рішення та гра в 

підприємство мають на меті саме останнє. Вивчення прийняття «рішення в дії» 

складається з розгляду документу, що вміщає в себе інформацію про 
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підприємство (або його сервіс) та його середовище. В залежності від 

поставленої мети, оперуючи цими даними, студенти повинні запропонувати 

свої рішення або ідеї, студент при цьому репрезентує себе як керівник 

підприємства чи начальник сервісного центру або ж незалежний консультант. 

Вирішення проблеми включає в себе кілька етапів і формує у студентів 

професійні компетентності, які так необхідні будуть для них у професійному 

житті (Рудницька, 2015b). 

Етапи реалізації рішень нами згруповано у табл 2.5. 

Вирішення проблеми полягає в першу чергу в дотриманні принципу «не 

приймати рішення нашвидкуруч». Адже дуже часто вивчення проблеми 

забезпечує виявлення причин проблеми та їх вирішення. Методика полягає в 

тому, щоб йти  «маленькими кроками» до вирішення проблеми і гарно 

обдумувати рішення перед тим, як його радити. Поступове вирішення 

проблеми необхідне, адже інші рішення можуть бути цікавішими для 

розмірковування, а також аналіз інших рішень може трансформувати першу 

інтуїцію в переконання. 

 Переконання є особливо важливим, якщо методи управління не 

базуються на авторитарному принципі, а на необхідності прийняття до уваги  

відчуття і переконань  інших співробітників-виконавців. 

Необхідно зазначити, що метою роботи  в групі є також розвиток 

креативності студентів, завдяки їх взаємозв’язків з ідеями різних учасників, а 

також здібність на самокритику. 

Необхідно зазначити, що метою роботи  в групі є також розвиток креативності 

студентів, завдяки їх взаємозв’язків з ідеями різних учасників, а також 

здібність на самокритику. 

 Що стосується оцінювання викладачем цієї форми роботи студентів, 

воно базується на здатності його переконання завдяки виконаній роботі (усній 

або письмовій). При цьому у плані існує схожість між розвиненими навичками 

студентами та реаліями управлінця на підприємстві. 
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Таблиця 2.5 

Етап реалізації рішень в дії 

Етап реалізації 

вправи «Рішення 

в дії» 

Задачі, які необхідно 

вирішити 

Розвинені здібності 

Визначити основну 

проблему 

підприємства або 

сервісу 

Вивчити проблему та 

визначити її чинники 

Бути об’єктивним: не плутати чинники 

проблеми та її джерела  

Провести 

діагностику 

ситуації 

Визначити чинники, 

які сприяють 

проблемі (внутрішні 

слабкості або 

зовнішнє середовище) 

Визначити фактори, 

які потенційно здібні 

вирішити проблему 

(переваги та зовнішні 

можливості) 

Бути зібраним і методичним, щоб 

розподілити по категоріям інформацію 

представлену в документі. 

Бути здібним не брати до уваги тільки 

необхідну інформацію наявну в документі 

(залежно від її відношенню до проблеми та її 

достовірності). 

Додати необхідну інформацію якщо вона не 

наведена в документі. 

Провести частковий синтез проблеми, 

зважаючи на переваги-слабкості-

можливості-загрози, що мають відношення 

до визначеної проблеми 

Запропонувати 

кілька можливих 

сценарії вирішення 

проблеми 

Уявити вирішення. 

Описати для кожного 

сценарію переваги, 

ризики і недоліки (з 

точки зору 

фінансового, 

комерційного  або ж 

соціального плану) 

Бути креативним у пошуці рішень проблеми 

і не зупинятись на першій ідеї. 

Здатність аналізувати кожне можливе 

вирішення проблеми. 

Бути здатним на самокритику, щоб побачити 

недоліки запропонованого вирішення 

проблеми. 

Комунікація з іншими, щоб відстояти свої 

ідеї, але також прийняти критику інших. 

Обрати вирішення 

проблеми 

Класифікувати 

рішення згідно 

пріоритетів і 

основних цілей 

Здатність вирішувати: навіть якщо жодне з 

запропонованих рішень не є повністю 

задовольняє поставлені цілі. 

Вміти пояснювати своє рішення, щоб 

мотивувати тих, хто буде його виконувати. 

Показати  себе впевненим у рішенні, але 

прийняти відносність обраного рішення. 

Передбачити систему контролю прийнятого 

рішення, адже обране рішення може 

виявитися незадовільним і тому має бути 

безперервно переглянуте. 

  

 Управлінець має постійно покладатись на своїх  співробітників  або 

зовнішніх консультанті і довіряти їм завдання з вивчення ситуації та 
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пропозиції вирішення проблеми. Але те, що, швидше за все, «переконує його», 

базується на: 

‒ правильному розумінні поставленої проблеми; 

‒ точності виконаної діагностики; 

‒ «вичерпність» запропонованих рішень й проведення чіткого 

критичного аналізу, щодо цих пропозицій; 

‒ наявність вагомих аргументацій задля пояснення обраного 

вирішення проблеми. 

 Викладач повинен реагувати як «управлінець», оцінюючи 

переконливість та аргументацію доповіді. Ось чому, у разі, якщо дві групи 

студентів рекомендують одне і те ж рішення, їх оцінки можуть бути різними, 

в залежності від доцільності висунутих аргументів у їхніх відповідних 

доповідях (письмових  або усних). 

 Ініціативність, здатність міркувати і критикувати кожне рішення, тобто 

перехід від аналізу до рішення, усвідомлення відносності кожного рішення є 

специфічними для даного підходу. Ці навички є необхідними для 

репрезентації роботодавцям. 

 Інженерний проєкт під керівництвом тьютора – це ще одна інноваційна 

методика, яка дає ефективні результати і готує до конкретних професійних 

реалій. Ця методика полягає в тому, щоб група студентів (4-6 чоловік) 

виконала реальний професійний проєкт на підприємстві, реалізація якого 

зазвичай вимагає багатьох місяців (при частковій зайнятості). 

 Інженерний проєкт під керівництвом тьютора має за мету ранню 

професійну орієнтацію і підготовку майбутнього інженера аграрного профілю 

завдяки взаємозв’язку студента з професійними колами і дозволяє йому 

отримати перші фахові результати своєї діяльності.  

 Тьюторське керівництво проєктом ведеться одночасно викладачем та 

представником професійної сфери. Метою викладача є супровід і організація 
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роботи групи студентів зі сторони інженерної школи, тоді як інша сторона 

відповідає за організацію роботи студента в професійній установі.  

 Цей проєкт є доповненням до стажувань студента, які розподілені 

впродовж навчального курсу, і дозволяє йому професійно підготуватися і 

усвідомити масштаби перспектив щодо майбутнього фаху. 

 У рамках інженерного проєкту під керівництвом тьютора у студента 

буде можливість офіційно отримати перший досвід на підприємстві в рамках 

договору між студентом, вищою інженерною школою та професійною 

організацією. Представник останньої має поясними проблематику роботи, а 

також свої побажання щодо отриманого результату. В цьому випадку можна 

говорити про тристоронні переваги проекту  (див рис 2.1). 

Методика реалізації інженерного проєкту під керівництвом тьютора. 

Проєкт складається з навчального циклу (менеджмент проєкту і комунікація), 

особистого дослідження, роботи в групі і проблематики, яка вирішується в 

професійній установі (підприємство, орган місцевого самоврядування, 

професійне сільськогосподарське об’єднання, дослідницька організація або ж 

фізична особа тощо).  

 При цьому основною метою інженерного проєкту під керівництвом 

тьютора з педагогічної точки зору є супровід студентів в ситуації виконавців 

комплексної професійної проблематики, а також за допомогою методики 

управління проєкту розвиток необхідних компетентностей для реалізації 

проєкту. 
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Рис 2.1 Етапи проєкту під керівництвом тьютора 

 Виконання інженерного проєкту під керівництвом тьютора дозволяє 

студенту набути наступних компетентностей: чітко аналізувати предмет 

діяльності підприємства; використовуючи знання з методики управління 

проєктом,  отримувати результати роботи групи, незважаючи на обмежені 

терміни виконання або можливості; організувати ефективну роботу в команді; 

складати письмові колективні звіти, які є необхідним елементом для 

оцінювання роботи та синтезу отриманих результатів для замовника. Саме 

тому ці звіти мають подвійне значення: педагогічне та операційне.   

 Крім того інженерний проєкт під керівництвом тьютора має більш 

загальні цілі: опанування теоретичних знань на практиці під час розробки 

проєкта, відповідальна робота в групі кожного фахівця, пізнання професійного 

  

 
зважаючи на зацікавлення кожного; 

4-6 студентів в кожній групі  
1. Організація груп 

студентів 

 
кандидатура, запропонована студентами або 

призначена відповідальним за проект, залежно від 
тематики викладача. 

 
2. Вибір викладача 

тьютора 

 
база даних підприємств-партнерів, персональні 

звернення підприємств; самостійний пошук 
студентами 

 
3. Вибір 

приймаючої 
структури 

 
перевірка можливості виконання проекту 

(зважаючи на терміни, наявні ресурси та 
відповідність навчальному плану, підписання угоди 
або контракту). 

 
4. Переговори щодо 

проєкту (зі згоди 
підприємства) 

 
мінімум три наради мають бути організованим 

протягом шостого семестру і як мінімум п’ять 
протягом сьомого. 

 
5. Проведення 
робочих нарад 

 
оцінка роботи і презентація замовнику отриманих 

результатів.  6. Написання звіту 

 
публічний захист перед журі (викладач-тьютор, 

тьютор із підприємства і незалежний викладач-
експерт).  

 7. Захист 
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світу, поглиблення власного професійного проєкту та діяльнісна 

профорієнтація для вибору більш вузької спеціалізації у восьмому семестрі. 

Характеризуючи зміст і практичну складову частину професійної 

підготовки студентів, зауважимо щодо їхньої відносної автономності при 

виборі методів і прийнятті рішень щодо реалізації цього проєкту.  

 Після того, як студенти визначились з групами та обрали відповідну 

сферу діяльності, вони звертаються за допомогою до викладача-тьютора, мета 

якого у шостому семестрі є супровід групи при виборі підприємства (перший 

контакт тощо), теми проєкту (перевірити чи запропонована тема студентами, 

підприємством або ж іншими викладачами відповідає вимогам проєкту, а саме 

наявністю чітко поставлених цілей, управління ресурсами, програми дій та 

реальності виконання проєкту з точки зору ресурсів та строків виконання 

проекту) і складання офіційного листа (дорожньої карти або ПЗ). Що 

стосується сьомого семестру, то викладач супроводжує виконання проєкту 

(супровід в організації робочих нарад, у розподілі обов’язків між студентами 

та контроль за виконанням поставлених цілей на кожному етапі роботи). Він 

також оцінює проєкт та входить до складу журі на захисті. 

 Крім того, викладач має подбати про розробку переліку обов’язків 

студентів приймаючого стороною. Це допоможе визначити якомога чіткіше 

поставлені задачі перед студентами. Тема або проблематика, запронована 

підприємством, має бути представлена в розгорнутому вигляді, щоб група 

студентів змогла оцінити, чи це відповідає їхнім сподіванням. Проблематика, 

цілі підприємства, мета проєкту, технічне завдання та технічні умови при 

виконанні, засоби для реалізації проєкту та очікувані результати мають бути 

чітко розписані у листі-зобов’язанні (3-4 сторінки), який додається до 

договору про стажування.  

 Під час роботи над проєктом група студентів і викладач-тьютор 

складають планування зібрань робочих груп, щоб звітувати про етапи 

вирішення поставлених задач, нагальних питань або труднощів, а також 
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оцінити можливість досягнення цілі на кожному етапі. Для цього студенти 

можуть використовувати програмні засоби управління проектами (GANTT, 

PERT).  

Таблиця 2.6 

Орієнтовна тематика нарад 

Назва Цілі Коли 

Зібрання на 

початку проекту 

(шостий семестр) 

Забезпечити супровід студентів у їх 

виборі приймаючої структури і 

проекту. 

Після налагодження 

контакту з тьютором 

Зібрання щодо 

визначення 

проекту 

Забезпечити супровід студентів у 

визначенні проекту 

Після вибору 

структури і проекту 

(неостаточного) 

студентами 

Зібрання для 

обговорень 

Забезпечити супровід студентів в 

домовленості з підприємством щодо 

умов виконання задачі  

Перед підписом листа-

зобов’язання 

Зібрання на 

початку проекту 

(сьомий семестр)  

Скласти розклад роботи, зважаючи на 

1ий період на підприємстві та час, 

призначений для проекту в 

навчальному процесі 

 

3-5 зібрань 

контролю 

Звіт про виконану роботу. Пояснити 

невідповідності (якщо такі є) між 

запланованим таймінгом і 

результатом. Вирішення нагальний 

проблем (якщо такі є).  

Підготовка звіту. 

Зібрання після 

кожного тижня, 

присвяченого 

виконанню роботи. 

Зібрання перед здачею 

проекту. 

Заключне зібрання Оцінка роботи групи студентами. 

Отримані навики завдяки проекту. 

Пропозиції щодо покращення 

модулю. 

Перед здачею 

проекту. Перед 

захистом. 

Як мінімум три наради мають бути організовані протягом шостого 

семестру і як мінімум п’ять протягом сьомого. У таблиці 2.6 наведено можливі 

тематики нарад. 

Оцінювання студентів викладачем здійснюється протягом шостого 

(Модуль «Управління проектом») і сьомого (Модуль «Інженерний проект під 

керівництвом тьютора») семестрів. Оцінка шостого семестру стосується 

практичного застосування знань протягом проекту під керівництвом тьютора, 



132 

 

отриманих під час навчання. Вона складається з оцінки викладачів модулю та 

оцінки викладача-тьютора (див. табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Оцінювання студентів викладачем 

Оцінка в залежності від: Хто? Коефіцієнт 

Незалежність роботи групи Викладач-тьютор 1 

Якість взаємозв’язку з тьюторами Викладач-тьютор 1 

Оцінка листа-зобов’язання (цілі, задачі) Викладач-тьютор 

 

1 

Оцінка листа-зобов’язання 

(організаційні питання, методика) 

Викладачі модулю 3 

Участь у лекціях та практичних 

роботах 

Викладачі модулю 1 

 

 Оцінювання навчальної діяльності студентів у сьомому семестрі 

базується на результатах всього проекту і затверджується журі (викладачами 

навчального модулю, представником підприємства і тьютором) згідно 

методики оцінювання: методологія управління проектом (20% оцінки) ; 

результат для підприємства (30%) ; результат письмово звіту для навчального 

закладу (30%) ; усний захист (20%). 

Усвідомлюючи, що інженер аграрного профілю є перед усім 

полівалентним  фахівцем, студент повинен чітко дослідити стратегію 

підприємства і мати комплексний підхід до вирішення задач. Адже саме він 

покликаний управляти колективом і приймати рішення. Разом з тим він не є 

спеціалістом, але має необхідні наукові знання з різних дисциплін в обраній 

сфері. Саме управління проєктами є у центрі професії інженера. А це означає, 

що він має володіти компетентностями керівника й організатора колективу, 

але також можливість передбачувати і успішно реалізувати професійні 

ситуації перед тим, як діяти. Передбачувати, планувати, складати сценарії, 

ставити гіпотези є частиною професії інженера. Саме ці навички має 
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розвинути студент за допомогою інженерного проєкту під керівництвом 

тьютора. 

Методика реалізації тьюторного проекту спрямована на формування 

компетентностей, наведених вище і реалізації рішень в дії. Отже, сформована  

група студентів самостійно контактує з виробничими структурами і 

домовляється про можливість виконання проєкту під їх керівництвом. Під 

керівництвом викладача-тьютора студенти  обговорюють зміст проєкту, 

можливіть його виконання, шукаючи методи реалізації, а також зазначають у 

дорожній карті проєкту етапи і умови його виконання (зокрема, необхідні 

ресурси, фінансування та терміни).  

 Проведення нарад є також частиною навчального процесу. Тому ролі 

студентів протягом цих нарад повинні змінюватись: кожен по черзі повинен 

спробувати себе у ролі ведучого, секретаря або учасника. Ведучий відповідає 

за підготовку зустрічі: він обирає нагальне питання, місце, час і день зустрічі, 

а також резервує зал для наради і інформує кожного щодо цього. Після кожної  

зустрічі секретар складає звіт, який повинен бути відправлений протягом 

наступних 48 годин всім учасникам наради. 

 Після реалізації проекту студенти зобов’язані надати звіт проєкту, який 

складається з 20-40 сторінок (А4) і включає в себе вступ, проблематику 

роботи, цілі підприємства, методологію роботи, використані засоби 

управління проєктом (його покрокове планування (WBS, work breakdown 

structure) і складання діаграми GANTT), а також обрання засобів супроводу 

проєкту (відповідність поставленим цілям протягом проєкту, розподіл 

обов’язків, управління зібраннями), отримані результати, аналіз і критичне 

обговорення цих результатів, перспективи, критичний аналіз роботи групи (за 

допомогою аналізу SWOT), лист-зобов’язання. Цей проєкт повинен бути 

спочатку відправлений викладачу-тьютору перед остаточною здачею проєкту. 
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 Крім того, отримані позитивні результати цього проєкту мають бути 

представлені на захист в усному вигляді (25 хвилин) перед аудиторією та журі 

(викладач-тьютор, тьютор-підприємець і незалежний викладач-експерт).  

 Як було зазначено, ефективність взаємодії трикутника «освіта – наука – 

виробництво» багато залежить від готовності підприємств підтримувати 

розвиток освіти, адже під час виконання студентами тьюторного проєкту 

найважливі роль і функція належать підприємству.  

Основною метою підприємства при цьому є не тільки виконання або 

дослідження певної проблематики, але й залучення внутрішніх ресурсів, часу 

теж необхідно передбачити. Протягом чотирьох місяців студенти будуть 

виконувати поставлену задачу. Загалом три тижні у розкладі їхніх занять 

присвячені виконанню проекту. Крім того, один день на тиждень буде 

присвячений цьому проєкту (для економічних, технічних або стратегічних 

досліджень, наукових оглядів або вивчення законодавства чи проведення 

досліджень). Проєкт здійснюється під супроводом викладача-тьютора, який 

забезпечує наукову та методичну підтримку студентів. Він є об’єктом 

офіційного договору між підприємством, закладом освіти та студентам. При 

всьому цьому саме підприємство визначає тему дослідження, яка є важливою 

для нього, формує наукові, технічні або стратегічні питання (ТУ і ТЗ). 

 Погоджуючись взяти участь у проєкті тьютора, підприємство 

зобов’язується прийняти до своєї команди студентів, надаючи їм всі необхідні 

ресурси для виконання проєкту.  Представник підприємства має бути 

назначений у ролі керівника проєкту з боку приймаючої сторони і 

забезпечувати контроль на підтримку студентів. 

 Необхідно зазначити, що проєкт під керівництвом вимагає від студентів 

та від приймаючого підприємства деяких витрат (переїзди, поселення, телефон 

тощо). Ці витрати повинні бути повністю покриті приймаючою професійною 

структурою. Студенти, у свою чергу, не мають винагороди, але є звільненими 

від будь-яких витрат, пов’язаних з проєктом. 
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 Отже, вибір теми і проблематики проєкту є важливим для мотивації і 

професіоналізації студентів. Більш того, краще, якщо групи студентів 

формуються, залежно від зацікавлень однією й тією ж проблематикою. Вибір 

теми – це початок спеціалізації студента, можливість отримати необхідні 

знання і досвід, які можуть бути найрізноманітнішими, навіть якщо студенти 

отримають один і той же диплом. 

 Збір інформації полягає в огляді наукових джерел з аграрно-інженерної 

проблематики: що вже було зроблено, ким і, загалом, досконало вивчити це 

питання. Це дозволяє знайти питання, які повинні бути розглянуті. 

 Фаза виконання мобілізує колективну енергію групи на конкретну 

реалізацію проєкту. Це вимагає хорошої координації зусиль всередині 

команди і «відкритості вищої школи в зовнішній професійний світ». 

 Завдяки такому інженерному проєкту під керівництвом тьютора студент 

отримує відносне відображення своєї реальної вартості на ринку праці. Він 

розвиває професійні здібності і досвід: оцінювання особистої професійної 

придатності; усвідомлення реальності (нерівномірний розподіл обов’язків в 

групі, необхідність отримання результат, не зважаючи на законодавчі, 

фінансові або часові рамки); контакт з зовнішнім світом: манера поведінки, 

організація і ведення переговорів, зустрічей, вміння переконувати, 

необхідність дотримання поставлених цілей (конкретні результати роботи, 

конфіденційність); навички самоорганізації або організації групи: планування 

і координація дій у довготривалому часовому просторі; адекватне реагування 

на непередбачувані  ситуації; перший досвід професійної спеціалізації; 

доцільність наукового огляду джерел (Рудницька, 2015b) 

 Необхідно додати, що оцінювання такого виду роботи не може 

базуватись лише  на оцінці якості результату. Воно повинно враховувати 

зусилля групи для подолання труднощів,  прийняття рішень з урахуванням 

аспектів охорони навколишнього середовища і сталого розвитку, позитивна 
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оцінка роботи студентів професійним замовником, організований захід на 

честь отриманих результатів, інформація в місцевій пресі тощо. 

 Отже, у французьких вищих інженерних школах професіоналізація 

навчання (професійна підготовка) вийшла із лінійної логіки накопичення 

знань (як практичних, так і теоретичних) і перейшла в багатовимірну площину 

одночасної і комплексної реалізації професійних проектів і досліджень. Це 

вимога сучасних роботодавців і запорука успішного працевлаштування 

молодих фахівців, а в глобальному масштабі стабільного розвитку 

суспільства. Ці результати досягаються шляхом запровадження ІН методик, а 

відповідність якості освіти і високопрофесійної підготовки студентів 

підтверджується достатньо високим показником індексу працевлаштування 

випускників інженерних шкіл аграрного профілю. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Встановлено, що у Франції немає єдиної загальної національної 

програми для інженерів аграрного профілю. Кожна вища інженерна школа, 

державна або приватна, розробляє свою освітню програму на основі своїх 

історично-наукових, навчальних і професійних особливостей, яка 

затверджується (акредитується) і інспектується Комісією з акредитації 

інженерних кадрів. Усі освітні програми складають Національний реєстр 

професійних сертифікацій (Répertoire National des Certifications 

Professionnelles). Необхідно зауважити, що навчальна програма з підготовки 

інженерів аграрного профілю є досить гнучким і динамічним елементом 

навчального процесу. Вона швидко реагує на виклики сьогодення в аграрному 

секторі і обов'язково враховує пропозиції роботодавців завдяки Раді з розвитку 

(Сonseil de perfectionnement) кожної інженерної школи аграрного профілю.  

У свою чергу навчальні програми (curriculum d’enseignement ou de 

formation) Вищих шкіл базуються на формуванні необхідних компетентностей 
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сучасного інженера, з урахуванням новітніх інноваційних технологій та 

процесів у світі агробізнесу. Їх перелік оперативно коригується завдяки 

координації Адміністративній Раді вищої школи, яка враховує рекомендації на 

державному рівні (Інституту агрономії та ветеринарії Франції або  Комісії з 

акредитації інженерних кадрів (ступенів), а також  пропозиції роботодавців в 

особі Ради з розвитку (Сonseil de perfectionnement) кожної інженерної школи 

аграрного профілю і асоціації випускників освітнього закладу. Такий тісний 

взаємозв'язок дозволяє Вищим аграрно-інженерним школам бути лідерами в 

освітній галузі, а їх випускникам – висококласними і компетентними 

інженерами, затребуваними на ринку праці, про що саме свідчить індекс 

працевлаштування випускників кожної інженерної школи. 

З’ясовано, що найбільш затребуваними для подальшої кар'єри серед 

майбутніх інженерів аграрного профілю є такі спеціалізації, як сільське 

господарство (в широкому розумінні), рибальство, озеленення, переробка 

сільськогосподарської продукції і комунальне обслуговування. 

 Доведено, що зміст французької аграрно-інженерної освіти значною 

мірою пов'язаний із її виключною роллю у реалізації концепції «Світової 

зеленої економіки» в контексті сталого розвитку та подолання бідності і 

зосереджений на таких важливих темах, як відновлювані джерела енергії, 

забезпечення високого рівня екологічної безпеки, органічне сільське 

господарство, збереження ґрунтів і біорозмаїття, раціональне управління 

водними ресурсами, переробка відходів, інновації, соціально-духовний 

розвиток і якість життя. 

Державна концепція Франції щодо розбудови вищої аграрної освіти, 

інженерної зокрема, обґрунтовує виключну важливість ролі інженера-

професіонала у суспільному прогресі; акцентує на необхідності навчати його 

для подолання екологічних, суспільних, економічних, технологічних викликів 

сучасного світу; наголошує на поліпрофільності й багатофункціональності 

інженера аграрного профілю. 
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Отже, інженер, згідно з визначенням Комісії з акредитації інженерних 

кадрів (ступенів), – це фахівець, який здатний ефективно й інноваційно 

створювати, вивчати, розв'язувати комплексні задачі чи проекти, пов'язані із 

концептуальною розробкою, реалізацією, впровадженням та контролем якості 

конкурентоспроможної продукції, інженерних систем чи послуг, відповідно 

до сучасної фінансової, економічної і маркетингової ситуації на ринку товарів 

чи послуг.  Він має з усією відповідальністю дбати про екологічний захист 

життя людини і навколишнього середовища, створюючи тим самим високий 

рівень якості життя суспільства. Діяльність кваліфікованого інженера має 

також за мету мобілізувати людські ресурси, технічні та фінансові засоби для 

створення умов розвитку, конкурентоспроможності його підприємства, 

компанії на  міжнародному рівні, дотримуючись при  цьому професійної, 

економічної, екологічної і соціальної відповідальності управлінця. 

На основі аналізу й узагальнення досвіду французьких вищих 

інженерних шкіл щодо професійної підготовки інженерів аграрного профілю 

виокремлено такі складники його готовності до професійної діяльності: 

інженерно-професійна (знання технологій, технічний нагляд і супровід 

інженерних процесів, координація і реалізація технічних рішень), 

проєктувально-дослідницька (генерування нових ідей, ноу-хау, 

удосконалення виробничого процесу, прогнозування розвитку 

біотехнологічних систем), суспільно-комунікативна (лідерські якості і 

організаційні вміння роботи у команді, плідні відносини із замовниками, 

володіння іноземними мовами, мобільність і здатність до навчання впродовж 

усього життя), економічна (комерційні здатності; комплекс знань про ринкові, 

макроекономічні і інноваційні механізми країни), екологічна (обґрунтування і 

впровадження природоохоронних заходів, забезпечення харчової безпеки  

суспільства, реалізація принципів сталого розвитку і якості життя), духовна 

(бажання пізнання Істини, гармонії природи, наполегливість у запобіганні 
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руйнівним процесам в природі і в суспільстві, почуття особливої 

відповідальності перед прийдешнім поколінням).  
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РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ ТА 

ФРАНЦІЇ 

 

3.1 Порівняння особливостей професійної підготовки інженерів 

аграрного профілю у Франції й Україні 

 

За даними рейтингу QS Higher Education System Strength Rankings, який 

визначає країни із найсильнішими в світі системами вищої освіти Україна 

посіла 44-те місце із 50 досліджуваних країн (Міністерство освіти і науки 

України, 2020) 

За останні роки нормативно-правове забезпечення аграрно-інженерної 

вищої освіти стало ще більш наближеним до Європейського простору вищої 

освіти. Стратегічні цілі, концептуальні ідеї розвитку вищої аграрно-

інженерної освіти України визначаються низкою державних законодавчих та 

нормативних документів, а саме Законом України «Про вищу освіту» (2014), 

Законом України «Про освіту» (2017), Постановою Кабінету Міністрів №266 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами) (2015), Наказом 

МОН №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266» (2015), Національним класифікатором України: «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010 (2010), Наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України № 1361 «Про затвердження зміни до національного 

класифікатора України ДК 003:2010» (зміна № 2) (2016),  Наказом 

Міністерства освіти і науки  України № 600 (у редакції наказу  Міністерства  

освіти  і  науки   України від  21 грудня 2017 р.  № 1648) «Про затвердження 

та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 



146 

 

вищої освіти» (2016) і, звичайно, Стандартом вищої освіти України першого 

(бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 

20 Аграрні науки та продовольство спеціальності – 208 Агроінженерія, 

затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

№ 1340 (2018) і Стандартом вищої освіти України другого (магістерського) 

рівня освіти, ступеня вищої освіти – магістр, галузі знань – 20 Аграрні науки 

та продовольство спеціальності – 208 Агроінженерія, затвердженого та 

введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України № 965. (2019) 

Він був перед цим розглянутий Міністерством аграрної політики та 

продовольства України і Федерацією роботодавців України, робочою групи 

підкомісії  208 Агроінженерія, науково-методичної комісії 11 з аграрних наук 

та ветеринарії щодо врахування пропозицій і зауважень фахової та 

методологічної експертизи і узгодження з Міністерством аграрної політики та 

продовольства України і Федерацією роботодавців України (2018), 

погоджений рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти від 26.06.2019 р., протокол № 6.  

Необхідно зауважити, що професійний стандарт з агроінженерії поки ще 

знаходиться у стадії розробки. 

Застосування нових стандартів, які відповідно до настанов Болонського 

процесу базуються на компетентнісному підході, орієнтує викладачів та 

студентів на досягнення конкретних результатів, залишаючи їм високий 

рівень самостійності у визначенні шляхів їх досягнення. 

 Згідно з даними бази ЄДЕБО станом на 1 жовтня 2020 року в Україні 

налічувалося 1 065 143 здобувачі вищої освіти всіх ступенів, з них за 

спеціальністю 208 Агроінженерія − 9 628 студентів (Єдина державна 

електронна база з питань освіти, nd). 

Натомість, за статистичними даними Міністерства  сільського 

господарства та продовольства, у 2019 році налічувалось 168 226 здобувачів у 

Вищих інженерних школах, з них  2 600 – це майбутні інженери аграрного 
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профілю (Portrait de l’enseignement agricole, 2020; Ministére de L’Agriculture et 

de L’Alimentation, 2020) 

До закладів вищої освіти України, що здійснюють підготовку в галузі 

знань 20 «Аграрні науки та продовольство», включаючи спеціальність 208 

«Агроінженерія» належать: Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Бережанський агротехнічний інститут НУБіП, 

Вінницький національний аграрний університет,  Дніпровський державний 

аграрно-економічний університет, Житомирський національний 

агроекологічний університет, Луганський національний аграрний університет, 

Луцький національний технічний університет, Львівський аграрний 

університет, Миколаївський національний аграрний університет, Ніжинський 

агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Нікопольський коледж Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету, Одеський державний 

аграрний університет, Подільський державний аграрно-технічний 

університет, Сумський національний аграрний університет, Таврійський 

державний агротехнологічний університет, Уманський національний 

університет садівництва, Харківській національний технічний університет 

сільського господарства ім. Василенка, Хмельницький національний 

університет (Освіта.ua, nd). 

Проведемо порівняльний аналіз за історичним (див. розділ 1), 

структурно-організаційним та змістово-процесуальними критеріями. 

 З метою  визначення особливостей  професійної орієнтації  і вибору  

учнями спеціальностей аграрного профілю в Україні було проведено  

анкетування студентів, які навчалися у провідних аграрних  університетах 

України. 

У дослідженні взяли участь 159 студентів з чотирьох провідних аграрних 

закладів вищої освіти України:  
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1) Сумського національного аграрного університету (СумНАУ) – 

40,86 % респондентів;  

2) Харківського національного технічного університету сільського 

господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ ім. П. Василенка) – 38,99  % 

респондентів;  

3) Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (НУБіП України) – 18,86 % респондентів;  

4) Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ) – 1,26 % 

респондентів.  

У анкетуванні взяли участь також 127 французьких студентів 

французьких вищих аграрно-інженерних шкіл: Національної вищої 

агрономічної школа Тулузи, Вищої інженерної школи «Національний інститут 

прикладних наук Тулузи», Інженерної школи Пюрпан. 

Дослідження проходило у формі анкетування. Метою анкетування було 

визначити пріоритетні мотиви студентів у обранні майбутньої професії,  

ефективні підходи до сучасної професійної підготовки майбутніх інженерів 

аграрного профілю, види стажувань,  проєктів, мобільності. 

 Варто зазначити, що українські студенти перших (63 особи або 39,62%) 

та других курсів (41 особа, 25,79%) проявили найвищу активність (близько 

65,00%) під час анкетування, тож їхня думка має вагомий вплив на оцінку 

мотиваційної складової частини в освітньому процесі.  

 Розподіл респондентів за курсами у закладах вищої аграрної освіти 

зображено на рис. 3.1. 



149 

 

 

Рис. 3.1. Розподіл  навчання  студентів за курсами у закладах вищої 

аграрної освіти 

 

Варто зазначити, що близько половини 72 (45,28%) студентів обрали 

спеціальність в аграрній сфері, будучи ще учнями середніх класів школи  у віці 

15–16 років. Прислухавшись до порад батьків, вони вбачають себе 

компетентними фахівцями в сільському господарстві і вважають даний  

напрямок перспективним для власного кар’єрного зростання. 

 Під час  анкетування студентів щодо факторів впливу на вибір закладу 

освіти отримано такий розподіл за  кількістю відповідей (див. рис. 3.2). 

Встановлено, що 76 (47,79%) студентів зробили свій вибір вже в 

випускних класах закладів середньої освіти, керуючись факторами 

престижності, перспективністю роботи за кордоном, досвідом роботи батьків 

і бажанням продовжувати сімейну стежину. Цікавим є те, що 20,13% всіх 

респондентів ще з дитинства мріяли працювати в сфері сільського 

господарства. 
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Рис. 3.2. Розподіл відповідей щодо факторів впливу на вибір закладу 

освіти. 

 Отримані у ході анкетування дані свідчать проте, що вибір майбутньої 

професії   студентами  українських  аграрних університетів був 

детермінований перспективністю майбутньої професійної діяльності 

(визначили 28,30% респондентів) та порадами батьків (11,32% респондентів). 

 За даними досліджень французьких науковців Е. Пікард, T. Роше, 

Н.Доне (Picard, Rocher, &  Le Donné, 2012) професійна орієнтація, зокрема й 

щодо інженерної освіти у закладах шкільної освіти Франції відбувається 

досить рано. З цією метою запроваджено п’ять різновидів ліцеїв: загальні, 

військові, професійні, технологічні, аграрні. Уже в 14 років учні мають 

починати визначатися зі своїм професійним напрямом, проходять двотижневе 

стажування за потенційно обраним фахом під час навчання на двох останніх 

роках колежу.   Загальна схема підготовки майбутніх інженерів аграрного 

профілю у Франції представлена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Схема підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю у Франції 

 

На відміну від французьких шкіл, профорієнтація в  українських закладах 

середньої освіти, хоч і здійснюється у різних формах, але не передбачає 

безпосередньо навчання за обраним напрямом, у тому числі технічним чи 

аграрним. 

З метою визначення актуальних тенденцій щодо професійної підготовки 

інженерів аграрного профілю в Україні було проведено анкетування гарантів 
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і викладачів освітньої програми «Агроінженерія» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти Львівського національного аграрного університету, 

Сумського національного аграрного університету, Харківського 

національного технічного університету сільського господарства ім. Петра 

Василенка, Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Дослідження показали, що в українських університетах, які готують 

вищезазначених фахівців успішно використовуються методи і форми, які теж 

притаманні і французьким вищим інженерним школам, а саме: проблемні 

лекції, практичні роботи під керівництвом викладача, міждисциплінарні 

модулі, навчальні візити на аграрно-переробні і сільськогосподарські 

підприємства, інженерні проєктні технології, реалізація інженерного 

дипломного проекту, участь у благодійних й екологічних заходах з розвитку 

місцевих регіонів, організація кар'єрних форумів, наукових конференцій, 

експозицій, тощо. 

Проте, порівняно з французькою системою професійної підготовки 

відсутня циклічність навчально-виробничої практики на фермерському 

господарстві, кількість тижнів практики є значно меншою, відсутній 

наскрізний інженерний проект на підприємстві під керівництвом тьютора, не 

є обов'язковими вивчення двох іноземних мов і стажування за кордоном, 

також можливість  навчання студентів за обраною спеціалізацією у 

партнерських ЗВО є лише у деяких університетах, а міждисциплінарним 

модулям приділяється значно менша увага ніж у Франції.  

Позитивним спільним явищем є також організація тісної співпраці з 

роботодавцями щодо розвитку і подальшої професіоналізації освітніх 

програм, впровадження професійних вимог ринку праці через Ради 

роботодавців університетів й асоціації випускників аграрно-інженерних 

спеціальностей, а також  викладання навчальних дисциплін провідними 

фахівцями галузі. 
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Проте вимогою часу є розширення можливостей неформальної освіти, а 

саме: учнівства, дуальної системи навчання, подальшого розвитку неперервної 

і дистанційної освіти, запровадженням альтернативної системи оцінювання з 

подальшою сертифікацією набутих фахівцем компетентностей і професійного 

досвіду (La Validation des Acquis de l'Expérience, VAE, nd). 

Порівняємо значення виробничих практик  у процесі підготовки 

інженерів аграрного профілю у Франції й Україні. При цьому зазначимо, що 

для освітньої французької системи у нашому дослідженні на ряду із поняттям 

«практика» використовується тотожне поняття «стажування», яке в 

українських реаліях має дещо інший семантичний відтінок.  

Проаналізувавши графік освітнього процесу підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 року вступу спеціальності 

208 «Агроінженерія», освітньо-професійної програми «Агроінженерія» 

НУБіП України, можна зазначити, що на 1 і 2 курсах студенти мають пройти 

7 тижнів (лише влітку: червень, липень) навчальну практику, а на 3 курсі у той 

же самий літній період реалізувати 7 тижнів виробничої практики. На 4 курсі 

передбачено лише тиждень виробничої практики і 2 тижня для підготовка 

кваліфікаційної (бакалаврської) роботи. Для магістрів першого року навчання 

необхідно пройти 5 тижнів виробничої практики, а вже на другому курсі 

магістратури заплановано 10 тижнів (з вересня по листопад) переддипломної 

практики. Натомість, у вищих аграрних школах Франції передбачено перше 

циклічне стажування на фермерському господарстві (3 рази по 2 тижня у різні 

кліматичні періоди); закордонне стажування за обраним фахом (20 тижнів); 

підсумкове стажування (20–24 тижні) (AgroSup Dijon, nd).   

Сучасне модернізоване суспільство, в якому народжуються нові знання 

і технології, характеризується швидкою інформацією і трансформацією 

людини в ході вирішення життєвих криз, роботі в команді, соціальних 

викликів, на які необхідно швидко і правильно реагувати. Саме тому в освітній 

діяльності виникає потреба в особливих міждисциплінарних модулях, 



154 

 

проєктах, які орієнтовані на розв’язання практичних задач у різних сферах 

інженерної діяльності. Також з'являється необхідність у полівалентних 

аграрних інженерах, фахівцях з технологічних процесів у сільському 

господарстві, з агрономії, з переробки продукції АПК, будівництва, логістики, 

екології і етики. 

 Досліджено, що стажування студентів французьких аграрно-інженерних  

закладів вищої освіти в середньому складає 46-50 тижнів і є невід'ємним 

компонентом навчальної програми, життєво значущим для майбутніх 

фахівців. Воно багато в чому визначає успішність діяльності молодого фахівця 

на ринку праці. Адже внутрішня мотивація фахівця спонукає його до 

компетентної професійної діяльності. 

Отже, ефективність реалізації практик майбутніх інженерів повинна 

стати «сильною позицією» в професійній підготовці, здійснюваної в ЗВО. У 

процесі самостійної діяльності «проявляється творча мотивація студента, 

індивідуалізація стилю навчальної та навчально-дослідницької діяльності, 

самоактуалізація, самоконтроль, самоврядування, саморозвиток і інші 

особистісні якості майбутнього фахівця» (Андреев, 2008, с. 43). 

 Наші дослідження показують, що 72% випускників аграрних 

інженерних шкіл проходили циклічну практику (більше 3-х місяців) на 

приватних фермах і підприємствах, а 28% в адміністраціях і державних 

структурах. Цікавим показником є той факт, що з них: 42% практикантів 

пройшли стажування високого рівня з повним професійним супроводом 

керівника стажування від підприємства (maître de stage) і отримали при цьому 

грошову винагороду; 10% студентів-практикантів проходили стажування в 

більш автономному режимі; 35% мали короткі і низькооплачувані стажування; 

13% мали стажування, далеку від своєї професійної специфіки (Васенко, & 

Дубічинський, 2008). 

Надважливим для майбутнього інженера аграрного профілю є 

шестимісячне стажування на підприємстві перед отриманням диплому 
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інженера. Престижність підприємства та якість його проходження 

здебільшого і будуть визначати майбутню професійну кар’єру інженера.   

Схеми періодів циклічних стажувань дозволяють студентам, які ще 

навчаються, працювати в компаніях за своєю спеціалізацією короткий період 

часу, розвиваючи свої професійні і особистісні якості. З іншого боку 

роботодавці використовують відносно недорогу робочу силу і оцінюють 

потенційних кандидатів. 

 У свою чергу, заклади вищої освіти також отримують підтвердження 

ефективності підготовки молодих фахівців, відстежуючи подальшу 

професійну кар'єру своїх випускників, при цьому створюючи зворотний 

зв'язок з метою удосконалення результатів своєї освітньої діяльності, 

підвищуючи свій рейтинг і конкурентоспроможність серед інших ЗВО, і 

мотивуючи наступне покоління випускників бути ще більш успішними, 

професійними, компетентними.  

При цьому студенти-практиканти через мережу контактів асоціації 

випускників вищого закладу освіту отримують гарну можливість знайти 

відповідне для них місце практики і професійний супровід колишніх 

випускників.  

 Отже, проаналізуємо специфіку, зміст, методологію та оцінювання 

практичної підготовки майбутніх інженерів на прикладі вищої агроінженерної 

школи м. Діжон.  Практичне навчання у професійному середовищі дозволяють 

майбутнім інженерам аграрного профілю  визначитися зі спеціалізацією свого 

професійного проєкту, набути професійних компетентностей. Система 

професійної підготовки також передбачає вивчення і встановлення зв'язків  з 

реальними акторами ринку аграрної і харчової індустрій (циклу «від лану до 

столу»), навколишнього середовища, розширення практики іноземних мов.  

 Так, навчальна програма Вищого національного інституту 

агрономічних, харчових та екологічних наук (AgroSup Dijon), за весь 

трьохрічний курс навчання передбачає три різних види стажувань – 
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виробниче, міжнародне, підсумкове. Наприклад, освітня програма 

спеціальності «Агрономія» зобов’язує студента реалізувати стажування на 

фермерському господарстві (3 рази по 2 тижня); закордонне стажування за 

обраним фахом (20 тижнів); підсумкове стажування (20–24 тижні).  Для 

спеціальності «Агрохарчування» теж є обов’язковим  стажування на 

підприємстві харчової промисловості (5 тижнів); стажування за кордоном (20 

тижнів); стажування підсумкове у кінці навчання (20–24 тижні) (AgroSup 

Dijon, nd). 

Агросюп Діжон також пропонує навчання за дуальною формою (par 

apprentissage) на підставі контракту з підприємством, при цьому навчання 

чергується із періодами практики на підприємстві. За три роки 1800 годин 

викладання передбачають 103 тижні в практичної підготовки в компанії та 

53 тижні теоретичної у вищій інженерній школі. Ця освітня програма також є  

габілітованою Комісією з інженерних кадрів (Commission des Titres d’Ingénieur, 

CTI) (AgroSup Dijon, nda). 

У закладах вищої освіти Франції одним із показником ефективності і 

якості підготовки фахівців є успішні індивідуальні професійні траєкторії її 

випускників, завдячуючи їхнім професійним компетентностям і особистим 

якостям  (trajectoire professionnelle) на основі індексу працевлаштування за 6 

місяців, за 1 рік після закінчення освітнього закладу (APECITA, 2021). 

  Аналізуючи інформацію на сайтах закладів вищої аграрної освіти і 

представлену там індивідуальну професійну траєкторію фахівців (випускників 

цих закладів), студенти чітко визначають цілі, шляхи успішної реалізації 

наявних очікувань, потреб, мотивів, вибір способів навчання, оцінюючи і 

коригуючі свою навчальну і практичну діяльність. При цьому відбувається 

аналіз умов досягнення мети по відношенню до себе як до особистості, 

прогнозування результатів становлення успішного компетентного і 

конкурентоспроможного фахівця. 
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Як вже було зазначено у кожній освітній програмі вищих інженерних 

шкіл Франції затверджено обов'язкове щорічне стажування,  яке може тривати 

від 4–6 місяців. Таке «занурення» студента у професійне середовище є 

основою практико-орієнтованого навчання.  

Одним з видів оцінювання стажування студента є усний захист звіту про 

практику (rapport de stage) і письмовий проєкт звіту, що складається з: 

титульного листа із зазначенням імені стажиста, групи, назви навчального 

закладу, термінів стажування, назви компанії з логотипом, імені керівника; 

змісту; вступу, що включає в себе: цілі та завдання, методи, гіпотези і шляхи 

їх підтвердження, визначення цілей проекту, прогнозовані результати; 

презентації організаційної структури компанії, характеру діяльності, штату, 

специфіки виробництва; розробки і впровадження проєкту, запропонованого 

стажистом, враховуючи обмеження, конкретні ризики і його переваги; 

самоаналізу професійно-особистісних досягнень стажиста під час практики на 

основі професіограми і професійних компетентностей; висновків майбутнього 

фахівця про свою професійну і психологічну готовності, перспективи, 

подальший вибір кар'єри; оцінки для викладача. 

 Комплексна професійна підготовка інженерів передбачає також разом із 

стажуваннями й інші аспекти навчального циклу, а саме, відвідування 

підприємств, кар'єрні і науково-професійні форуми, викладання навчальних 

дисциплін провідними фахівцями галузі, міждисциплінарні модулі, а також 

супровід у працевлаштуванні. І нарешті, 20% студентів аграрно-інженерної 

школи можуть взяти рік перерви (l’année de césure), щоб поглибити свої знання 

та досвід відносно власного професійного проекту, навіть за кордоном. 

Визначимо види практик під час навчання у агроінженерній школі. 

1. Практика на сільськогосподарському підприємстві (протягом 

першого навчального року, розподілена на три періоди  по два тижні кожен: 

восени, навесні і влітку) дає змогу познайомитись з сільськогосподарським 

середовищем і спостерігати особливості виробничого циклу підприємства. Ця 
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практика підкріплена відповідними лекціями, і її результат представлений 

виконанням звітів і усними доповідями (зокрема після двох перших періодів), 

які складають вправи комунікації. Таким чином, ця практика повністю 

відповідає навчальному циклу і слугує основою для досягнення різних цілей 

викладацької діяльності: 

- 1-ий період: вивчення функціонування сільськогосподарського 

підприємства, сільської місцевості і їх різноманіття; 

- 2-ий період: технічне, економічне та комерційне вивчення 

сільськогосподарського виробництва; порівняльний аналіз результатів, 

діагностика впливу на навколишнє середовище; 

- 3-ій період: поглиблення попередніх робіт і набуття навичок для 

економічного та фінансового аналізу підприємства. 

2. Виробнича практика наприкінці 2 року (мінімум 10 тижнів) 

покликана дозволити кожному студенту поглибити свої знання завдяки 

досвіду в професійній організації (підприємстві, лабораторії, неурядовій 

організації, тощо). Крім цього, студент має обрати одну з таких опцій: пізнати 

і отримати досвід в певному виді діяльності, на підприємстві або посаді для 

поглиблення свого професійного проєкту; виконати свій інженерний проєкт на 

підприємстві, в дослідницькій лабораторії, в неурядових організаціях. 

 Тобто можливості вибору спеціалізації цього стажування є досить 

широкими: ця практика може бути типу «дослідження», якщо студент має 

чітку тему своєї практики, або ж типу «посада», якщо студент має за мету 

взяти участь в певному виді діяльності підприємства (без чіткого дослідження 

питання). В будь-якому разі студент має здати звіт, про структуру якого було 

зазначено вище. 

3. Закордонне стажування на підприємстві, у міжнародній установі, 

лабораторії або дослідному центрі має за мету: досвід майбутньої професії у 

глобалізаційному середовищі; розширити світогляд, цінності, методи роботи; 

покращити володіння іноземною мовою; ознайомитись з іншими методами 
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викладання; побудувати нові професійні відносини; здобути певні 

спеціальності, які не існують у Франції, для підвищення своєї 

конкурентоспроможності. 

4.  Підсумкове стажування на 3 році навчання (6 місяців: з березня 

по  вересень) має за мету виконання навчального проекту під керівництвом 

підприємства і навчального закладу.  

Відмітимо також, що всі студенти протягом навчання у вищій інженерній 

школі мають отримати досвід мінімум тримісячного перебування за кордоном. 

Він може мати різні форми: виробнича практика на 2 курсі, переддипломна 

практика на 3 курсі. Також передбачена можливість взяти рік перерви або ж 

поїхати на навчання за кордоном протягом цих двох курсів. 

 Більшість студентів, які роблять рік перерви, використовують цей час 

саме для того, щоб отримати досвід за кордоном. 

Крім цього, в залежності від обраної спеціалізації на третьому курсі, 

студент може обрати опцію «навчання за допомогою дослідження». Адже 

майже всі викладачі вищих інженерних шкіл є дослідниками. Отже, студенти 

можуть бути долучені до наукової діяльності на 2 і 3 курсах. Упродовж цього 

досвіду вони можуть познайомитись з методологією та проблематикою 

досліджень лабораторій. Здобувачі освіти, які зацікавлені у написанні 

докторської роботи, мають можливість навчатись також паралельно на 

магістерській програмі протягом третього навчального року. Нагадаймо, що 

поряд з освітою, інновації є провідною місією французької держави і в цілому, 

і в середині регіонів та територій. 

Специфікою є те, що про необхідність виконання міжнародного проєкту  

наголошується під час зборів ще на 1 або 2 році навчання, запрошуючи на них  

студентів, які вже отримали такий успішний досвід. Термін «проєкт» 

вживається не випадково, адже цим самим увага акцентується на важливості 

методичної побудови цього досвіду та персональній відповідальності за його 

виконання. Важливо зазначити, що при планування цього проєкту необхідно 
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враховувати специфіку, бюджет та джерела його наповнення. Інколи (у разі 

року перерви) проєкт має бути представлений на розгляд журі. Міжнародний 

відділ вищої агроінженерної школи забезпечує супровід студентів у 

плануванні та реалізації цього проекту.  

 Завдяки грантовій підтримці мобільності студентів, вони мають 

можливість навчатися у закордонному освітньому закладі-партнері. Таким 

студентам приймаюча сторона зараховує свої модулі. Діють також програми 

подвійного диплому. У такому разі навчання за кордоном здійснюється  

впродовж пре-спеціалізації або спеціалізації. Студент може обрати напрями, 

які пропонує інженерна школа або й здобути специфічну спеціалізацію, яка 

повинна залишитись в рамках агрономії, наприклад: аквакультура, морська 

біологія, конярство, тропічний сільське господарство тощо). 

  Для того, щоб навчання за кордоном було зараховане, необхідно 

затвердити індивідуальний навчальний план перед від’їздом. Навчальний курс 

має  відповідати від 26 до 30 ECTS за семестр. Можна розпочати навчання вже 

на 2 курсі з 4 семестру (1 семестр), а на 3 курсі це може бути навіть цілий рік.  

Географія навчання досить широка і залежить від міжнародних зв'язків 

Вищих аграрних інженерних шкіл. Так, наприклад, студенти ЕНСАТ можуть 

скористатися програмами обміну між інженерними школами Франції і 

Бразилії, Аргентини і Мексики, а також університетами-партнерами з 

Австралії, Аргентини, Південної Африки, США, Квебеку, Нової Зеландії, 

Мексики. Щоб знайти стажування за кордоном, студенти активно 

використовують базу даних асоціації випускників вишу. Договір про 

стажування має бути підписаний всіма сторонами: Вищою інженерною 

школою, студентом, підприємством і отримати узгодження Ради департаменту 

з працевлаштування. 

На нашу думку, з огляду щодо розширення можливостей неформальної 

освіти України буде достатньо раціонально використати також досвід 

французьких вищих інженерних шкіл щодо процесу оцінювання і валідації 
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професійного досвіду інженерів аграрного профілю у Франції (з подальшою 

сертифікацією набутих фахівцем компетентностей. 

Розглянемо систему оцінювання і сертифікації професійного досвіду 

фахівців аграрної сфери Франції як один із альтернативних підходів 

забезпечення професійної підготовки фахівців-аграріїв (La Validation des 

Acquis de l'Expérience, VAE, nd).  

Необхідність компетентнісного підходу в освіті визначається зміною 

освітньої парадигми – сукупності переконань, цінностей, технічних засобів 

тощо. Європейські науковці (М. Альге, М. Дебесс, Ф. Мар’є) трактують 

професійну компетентність як сукупність потенційних емоційних, 

пізнавальних та психомоторних дій ефективної діяльності. Заслуговує на 

увагу концепція «інтегрованого розвитку компетентності», розроблена 

шведськими й американськими вченими (В. Чапанат, Г. Вайлер, Я. Лефстед). 

Розвиток компетентності спеціаліста вони пов’язують з інтеграцією 

інтелектуальних, моральних, соціальних, естетичних, політичних аспектів 

знань та умінь. Професійна компетентність у контексті зазначеної концепції 

включає знання й уміння з різних сфер життєдіяльності людини, які необхідні 

для формування умінь і навичок здійснення діяльності творчого рівня (VAE, 

2018). 

В освітній французькій системі оцінювання професійного досвіду 

фахівців з метою його подальшої сертифікації і отримання відповідного рівня 

диплому (VAE – Validation des acquis de l'expérience) було започатковано ще в 

1985 р. Ця процедура дозволяє встановити деякий паритет між фахівцями, які 

отримали класичну освіту, і тими, хто здобув свої професійні навички і 

компетентності самотужки або в альтернативних освітніх установах. 

Кандидат на отримання такого диплому повинен мати не менше 3 років 

безперервного професійного стажу і підтвердити свої фахові компетенції, 

пройшовши встановлену законом процедуру. Цей диплом є державним і 
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записаний в Національному каталозі професійної сертифікації (RNCP & RS, 

nd). 

Ця система оцінювання є важливою для всіх учасників ринку праці: 

1) для підприємств, які таким чином отримують дипломованого 

високопрофесійного інструктора чи викладача; це також є спосіб скоротити 

час і витрати на навчання персоналу; водночас, котирування  підприємства на 

основі визнання кваліфікації своїх співробітників; а також є вагомим 

інструментом кадрової служби професійних компетенцій підприємства; 

2) для фахівців і службовців, – завдяки офіційному визнанню їхніх 

професійного досвіду та навичок, вони отримують відповідний документ, що 

допомагає їм досягти подальшого кар’єрного зросту і відповідних премій та 

соціальних виплат,  зекономити  час, приватні інвестиції та фінанси.  

Дві сторони цього процесу взаємно погоджуються про визнання періоду 

успішної роботи не менше трьох років. 

 Відзначимо, що у 2002 р. система оцінювання професійного досвіду 

фахівців (далі ОПД) була дещо модернізована та розширено сферу її дії (VAE, 

2021). Вона дозволяє кандидатам отримати дипломи державного зразка І-V 

рівнів акредитації. Мета ОПД полягає в адаптації професійного навчання до 

кваліфікаційних вимог виробничих організацій, установ, сприянні адаптації на 

ринку праці та свободі руху робочої сили, поширенні системи навчання 

протягом життя. Саме з цих причин вона відіграє вкрай важливу роль у 

трудовому та освітньому вимірах  

Реалізація ОПД передбачає такі етапи для кандидата: 

1. Збір інформації, консультації відповідних довідкових відділів, 

орієнтацію рівня диплому через консультанта. 

2. Заповнення офіційної заяви, стисла презентація особистісно-

професійного досвіду для подальшого його оцінювання, співвідношення його 

з Національним каталогом професійних кваліфікацій та каталогом державних 

дипломів. 
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3. Очікування результатів оцінювання конкурсним журі на протязі 

двох місяців (у разі відмови відповіді не буде). 

4. Подання професійного досьє, методичний супровід професіонала-

консультанта на протязі 30 днів. 

5. Захист професійних компетентностей перед журі, створення 

фахових ситуацій, які дозволяють зробити функціональний аналіз 

професійного досвіду кандидата; визначити кваліфікаційний рівень 

кандидата. 

6. У разі необхідності кандидату пропонується пройти додаткові 

курси або модулі за певною фаховою спрямованістю і на протязі року 

повторно підтвердити свої фахові компетенції перед журі. 

7. Вручення державного диплому за умов відповідності професійних 

компетентностей кандидата національним професійним кваліфікаціям. 

Таким чином, на державному рівні було розроблено і затверджено нову 

систему оцінювання професійного досвіду, мета якої полягає у сертифікації 

професійної кваліфікації фахівця, незалежно від того, яким шляхом вона 

здобувається. Головне, щоб інженер довів набуті знання, свої професійні 

компетентності перед державним журі. 

Отже, інженер, згідно з визначенням Комісії з акредитації інженерних 

кадрів (ступенів), – це фахівець, який здатний ефективно й інноваційно 

створювати, вивчати, розв'язувати комплексні задачі чи проекти, пов'язані із 

концептуальною розробкою, реалізацією, впровадженням та контролем якості 

конкурентоспроможної продукції, інженерних систем чи послуг, відповідно 

до сучасної фінансової, економічної і маркетингової ситуації на ринку товарів 

чи послуг.  Він має з усією відповідальністю дбати про екологічний захист 

життя людини і навколишнього середовища, створюючи тим самим високий 

рівень якості життя суспільства. Діяльність кваліфікованого інженера має 

також за мету мобілізувати людські ресурси, технічні та фінансові засоби для 

створення умов розвитку, конкурентоспроможності та укріпленню його 



164 

 

підприємства, компанії чи установи на  міжнародному рівні, дотримуючись 

при  цьому професійної, економічної, екологічної і соціальної відповідальності 

управлінця. 

 Формування полівалентних (багатофункціональних) інженерів, які 

здатні стимулювати інноваційні процеси як в суспільстві, так і на 

підприємстві, розробляти і впроваджувати нові конкурентоспроможні 

технології, товари, послуги від ідеї до її реалізації, застосовуючи свої 

управлінські і креативні здібності, є першочерговим завданням, як для системи 

аграрної освіти в цілому, так і для кожної вищої інженерної школи (Rudnytska, 

2021). 

 Саме Рада з розвитку (Сonseil de perfectionnement) кожної інженерної 

школи аграрного профілю окреслює очікування роботодавців щодо 

компетентності і рівня професіоналізму молодого інженера, а саме: 

динамічність; здатність застосувати інноваційні розробки і технології; 

полівалентність; операційна готовність і професійна компетентність; здатність 

до швидкої адаптації в колективі й автономність; ініціативність і пошук 

оптимальних рішень або розробка проектів; спроможність до самоаналізу і 

критиці; комунікативність, вміння переконувати і направляти людей; 

доступність і лідерство у команді; наявність високоморальних пріоритетів; 

допитливість, відкритість, наполегливість; наявність харизми; вміння брати на 

себе відповідальність; здатність керувати командою, проектом, конфліктами; 

вміння будувати довіру у колективі та делегувати повноваження у разі 

необхідності (Rapiau, Rimlinger, & Stephan (Apecita), 2008, с. 198). 

 Таким чином, завдячуючи Раді з розвитку, кожна вища інженерна школа 

аграрного профілю розробляє і затверджує основні напрями, пріоритети 

розвитку дослідження, інноваційні проекти, а також і перелік необхідних 

компетентностей сучасного фахівця для розробки або корегування 

модернізованого навчального курсу (див. табл. 3.1). 
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Отже, аналізуючи зміст набутих під час навчання компетентностей, ми 

бачимо, що французький інженер аграрного профілю ‒ це, насамперед, 

управлінець з інноваційним мисленням, компетентний у фахових 

технологічних процесах вирощування, виробництва, переробки продукції 

АПК, інноваційно-технологічних, економічних, юридичних, екологічних, 

етичних питаннях, який вільно володіє іноземними мовами, отримав досвід 

роботи на міжнародному рівні завдяки закордонному стажуванню. 

  Таблиця 3.1 

Компетентності дипломованого інженера вищої інженерної школи 

АгроСюпДіжон 

Технологічні Методологічні Соціально-

гуманітарні 

1. Знання біологічних 

механізмів і технологічних 

процесів, а також методів їх 

покращення з метою: 

‒ - вирощування або 

розведення живих 

організмів рослинного і 

тваринного походження; 

‒ - переробки цієї продукції 

для харчових та інших 

цілей. 

Здатність мобілізувати 

інформаційні ресурси широкого 

кола фундаментальних наук. 

1. Вміння інтегруватися в 

організацію, управляти і 

мотивувати до розвитку 

колектив: 

відповідальність і 

лідерство, менеджмент 

проектів, скерованість 

трудовою угодою, 

налагодження 

комунікативного зв'язку 

як з фахівцями, так і  

неспеціалістами даної 

галузі. 

2. Вміння розуміти, керувати і 

проектувати технологічні 

процеси виробництва ‒ 

переробки продукції АПК  

на засадах збереження 

місцевого біофізичного 

середовища (ґрунту, води, 

повітря, клімату, 

біорозмаїття, корисних 

копалин): 

‒ застосування; 

‒ захист; 

‒ відновлення. 

2. Знання і розуміння наукової і 

технічної складових 

спеціальності. 

3. Вміння працювати на 

міжнародному рівні: 

володіння іноземними 

мовами, надійність, 

економічна і 

соціокультурна 

обізнаність, досвід 

роботи за кордоном.  

3. Опанування інституційним, 

економічним, політичним, 

соціологічним, юридичним 

аспектами 

4. Опанування методами і 

засобами інженерної діяльності 

(ідентифікація і розв'язання 

проблем, навіть чітко не 

Дотримання і 

збереження моральних і 

суспільних цінностей: 

знання і побудова 
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сільськогосподарської 

діяльності, а також 

елементами агро-

переробного виробництва на 

різних рівнях: 

національному 

(французькому), 

європейському і світовому.  

 

окреслених, збір і обробка 

даних, використання 

інформаційних новітніх 

програм і технологій, аналіз і 

концепція комплексних систем, 

експериментування, тощо). 

відносин у суспільстві, 

сталий розвиток і 

збереження 

навколишнього 

середовища, етика 

4. Знання і розуміння 

специфічних механізмів і 

економічних процесів 

функціонування аграрних 

ринків і економічної 

політики конкретного 

агросектору на 

національному 

(французькому), 

європейському і світовому 

рівнях.  

 

5. Аналіз і врахування наслідків 

промислових, економічних і 

професійних ситуацій: 

конкурентоспроможність і 

виробництво, інновації, 

інтелектуальна і індустріальна 

власність, дотримання системи 

якості, безпеки. 

 

 5. Вміння (Здатність) виконувати 

дослідні і наукові пошуки. 

 

 6. Вміння діагностувати і 

аналізувати пропозиції з точки 

зору комплексної проблематики 

(технологічної, економічної, 

гуманітарної, юридичної, 

екологічної) виробничого циклу 

«виробництво-переробка-

споживання» на рівні 

підприємства, галузі і розвитку 

місцевої території 

 

 

Зрозуміло, що неможливо сформувати фахівця такого рівня без 

високопрофесійної підготовки і професіоналізації навчання. 

 Для остаточного аналізу складників системи професійної підготовки 

майбутніх інженерів аграрного профілю було проаналізовано і навчальну 

програму у Національній Вищій Агрономічній Школі м. Тулузи (ENSAT, nd). 

 Необхідно зауважити, що, як правило, студенти вищих інженерних шкіл 

проходять попередньо 2 роки навчання на підготовчих курсах (Cours 

préparatoires), де інтенсивно вивчають базові дисципліни (Див. додаток Ї) і 

щосуботи складають іспити з них. Наприкінці такої достатньо серйозної 



167 

 

базової освітньої підготовки випускники складають екзамени і отримують 

рейтингові оцінки, які дозволяють їм пройти конкурс для подальшого 

навчання у вищих інженерних школах. 

 Таким чином, студенти розпочинають вчитися на 1 курсі (відповідно 

3 курс в українських закладах вищої освіти), вже маючи достатньо високий 

рівень базових знань і мотивацію отримати престижну спеціальність. 

 Встановлено, що 3 роки навчання у Національній Вищій Агрономічній 

Школі м. Тулузи розподілені на 3 навчальних курси зі своєю специфікою і 

професійним спрямуванням: 

 1 рік навчання ‒ базовий загальний курс (5, 6 семестри), мета якого 

сформувати у студентів наукові, технічні і управлінські навички в широкому 

колі питань з агрономії і агропереробки. Цей курс супроводжується 

стажуванням студента на фермерському господарстві, яке є циклічним і 

розподіленим на 3 частини по 2 тижня протягом року для ознайомлення 

майбутнього інженера з веденням сільського господарства в різні періоди року 

і його зв'язками із різними структурами та підприємствами.  Також в кінці 

цього навчального року студент має знайти підприємство, яке зацікавлене у 

розробці професійного тьюторного інженерного проекту на його базі. 

 2 рік навчання (7 семестр)  ‒ продовження базового курсу і реалізація 

професійного тьюторного інженерного проекту на підприємстві, який є 

складовою частиною модуля з менеджменту проектів, а також 

преспеціалізація (попередня спеціалізація) з 8 семестру, яка готує студента до 

вибору спеціалізації на 3 курсі. Кожний студент має вибрати 5 модулів із 30 

запропонованих, які повністю або частково відповідатимуть його подальшій 

спеціалізації. Також цей рік включає обов'язкове закордонне стажування (від 

3 до 12 місяців) з метою набуття міжнародного досвіду і підвищення рівня 

володіння іноземними мовами. Необхідно зауважити, що студент не зможе 

отримати диплом інженера без знання двох іноземних мов (з англійської не 

менше 550 балів TOEFL). За бажанням він також може використати річну 
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академічну відпустку (année de césure), щоб продовжити своє стажування на 

підприємстві або у науковій лабораторії за кордоном. 

3-й рік навчання ‒ спеціалізація і професійна підготовка, складається із 

5 місяців навчання у вищій школі й 6 місяців дипломної практики на обраному 

підприємстві. Для студентів у цей період є можливість навчатися в іншій 

агрономічній вищий школі, яка спеціалізується на  обраному напрямі або у 

закордонній школі-партнері. Студенти, які планують продовжити навчання в 

аспірантурі (Ecole de doctorat), вибирають диплом Магістра-дослідника і 

стажування в наукових установах. 

Наведемо приклад структури і змісту навчальної програми інженерів в 

Національній Вищий Агрономічної Школи м. Тулузи (ENSAT, nd). Кожний 

навчальний семестр складається із 6-8 юнітів (модулів),  наприкінці кожного 

юніта відбувається контроль набутих знань і компетентностей (savoir-faire). 

Сертифікацію кожного навчального курсу проводить  журі з викладачів всіх 

дисциплін, яке перевіряє ще раз весь опанований студентом матеріал і 

компетентності. Загальні  навчальні години розподілені упродовж трьох  років 

наступним чином: 1000 год. ‒ базові дисципліни;  700 год. ‒ спеціальні 

дисципліни; 220 год. ‒ іноземні мови; 100 год. ‒ фізична культура. 

Базові дисципліни відповідають загальному і міждисциплінарному 

характеру навчання, який базується на трьох наукових галузях: науки про живе 

і технології, пов'язані з ними: агрономія, харчові технології, навколишнє 

середовище; інженерні науки і технології; економічні, соціальні науки і 

менеджмент. Розподіл годин за науковими галузями для базових дисциплін 

узагальнено в табл. 3.2. 

Варто зазначити, що половина навчальних годин в основному 

навчальному плані присвячена інженерним, економічним, соціальним наукам 

та управлінню. Це свідчить про важливість концептуального і  «кадрового» 

підходів у навчанні майбутніх інженерів. Вага економічних, соціальних та 

управлінських наук  відображає важливі економічні, соціальні і екологічні 
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проблеми у суспільстві, які має професійно вирішувати майбутній фахівець, 

працюючи в сільському господарстві, харчовій промисловості або 

природоохоронній сфері. 

Таблиця 3.2 

Базові дисципліни: розподіл годин за науковими галузями 

Наукові галузі Базові дисципліни Годин

и 

Разом, 

год 

Науки про 

живе і 

технології, 

пов'язані з 

ними 

агрономія Фітотехнія (рослинництво) , зоотехнія, 

ґрунтознавство, генетика і покращення 

культур, діагностика системи 

агровиробництва. 

300 480 

харчові 

технології 

Біохімія харчової продукції, 

мікробіологія, харчові технології, 

аналітична хімія, харчування людини і 

безпека харчових продуктів, управління 

якістю, використання непродовольчих 

ресурсів. 

120 

Охорона 

навколиш-

нього 

середовища 

Екологія, основні екологічні проблеми, 

екологічна оцінка, агроекологія, системи 

ведення тваринництва і охорона 

територій. 

60 

Інженерні науки і технології  

 

Науково-технічна інформація, прикладна 

математика (статистика, оптимізація), 

прикладна фізика (механіка рідин та газів, 

теплообмін), комп'ютерні та інформаційні 

системи (алгоритмічні, бази даних та 

технології автоматизації офісу), 

геоматика. 

240 480 

Економічні, соціальні науки 

і менеджмент 

Соціально-економічні проблеми 

розвитку сільського господарства та 

системи АПК, мікроекономіка, 

міжнародна економіка, економіка 

розвитку, бізнес-управління (стратегії, 

бухгалтерський облік, логістика, 

маркетинг, виробництво, людські 

ресурси), комунікації, аграрне і 

адміністративне право, менеджмент 

проектів, соціально-економічні 

дослідження (анкетування, обробка бази 

даних, тощо). 

240 

Всього базові спільні 

дисципліни на першому і 

другому курсах 

  960 
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Реалізація навчальних практик у сільському господарстві, інженерного 

проєкту на підприємстві під керівництвом тьютора під час базового курсу 

викладання дисциплін дають можливість застосувати отримані теоретичні 

знання на практиці: діагностика підприємства і системи 

сільськогосподарського виробництва (під час практики), управління 

проєктами (під час реалізації тьюторного проекту).  

 Таким чином, поступово реалізується профорієнтаційна робота 

протягом перших двох років і виокреслюється спеціалізація, яку кожний 

студент обирає для себе на третьому році навчання. 

 Наведемо приклад освітньої програми «Інженер» у Національній вищий 

агрономічній школі м. Тулузи. 

Кваліфікація інженера (Titre ingénieur): Кваліфікація інженера, 

дипломованого Національною вищою агрономічною школою м. Тулузи 

(ENSAT, nd), яка  входить у склад Національного Політехнічного університету 

Тулузи. 

Орган, відповідальний за сертифікацію: Національна Вища Агрономічна 

Школа Тулузи (ENSAT, nd). 

Орган, відповідальний за розробку і акредитацію програми: Комісія з 

акредитації інженерних кадрів 

Особа, що є відповідальною за підпис сертифікації: Директор 

Національної Вищої Агрономічної Школи Тулузи (ENSAT, nd).  

Рівень і галузь діяльності кваліфікації. 

І (Французька номенклатура, затверджена у 1967) 

7 (Європейська номенклатура професій) 

Коди професій:  

210 полівалентний спеціаліст у галузі агрономії і сільського господарства, 

211 рослинництво, спеціальні культури, захист рослин, 

118 науки про життя. 

 Опис професійної діяльності  
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 Технологічний складник діяльності з охорони навколишнього 

середовища і покращення рівня життя у сільській місцевості вимагає знання і 

з агрономії, і з аграрно-харчових технологій та наук про землю. Насамперед, 

необхідні знання з управління природними  ресурсами (такими як вода, 

ґрунти, біорізноманіття) та аналіз практичної діяльності у біо-фізичному 

середовищі.  

Мета освітньої програми: сформувати високопрофесійних інженерів, 

спроможних якісно і раціонально діяти у галузі виробництва продукції 

тваринного і рослинного походження, використовуючи свої знання з 

біологічних і технологічних дисциплін.   

 Загальні галузі: сільське господарство, агрономія, аграрно-харчові 

технології; науки про землю; біологічна сфера, медична сфера, здоров'я; 

будівництво і промисловість, логістика. 

Наведемо опис набутих і перевірених компетентностей: 

І. Загальні компетентності для сукупності інженерних спеціальностей. 

Сертифікація передбачає перевірку таких професійних умінь 

(компетентностей): 

1. Здатність мобілізувати інформаційні ресурси широкого кола 

фундаментальних наук. 

2. Знання і розуміння наукової і технічної складових спеціальності. 

3. Опанування методами і засобами інженерної діяльності 

(ідентифікація і розв'язання проблем, навіть чітко неокреслених, збір і обробка 

даних, використання інформаційних новітніх програм і технологій, аналіз і 

концепція комплексних систем, експериментування, тощо). 

4. Вміння інтегруватися в організацію, управляти і мотивувати до 

розвитку колективу: відповідальність і лідерство, менеджмент проектів, 

скерованість трудовою угодою, налагодження комунікативного зв'язку як з 

фахівцями, так і  пересічними громадянами. 
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5. Аналіз і врахування наслідків промислових, економічних і 

професійних ситуацій: конкурентоспроможність і виробництво, інновації, 

інтелектуальна і індустріальна власність, дотримання системи якості, безпеки. 

6. Вміння працювати на міжнародному рівні: володіння іноземними 

мовами, надійність, економічна і соціо-культурна обізнаність, досвід роботи 

за кордоном.  

7. Дотримання і збереження моральних і суспільних цінностей: 

знання і побудова відносин у суспільстві, сталий розвиток і збереження 

навколишнього середовища, етика. 

ІІ. Специфічні компетентності, характерні для саме цієї вищої 

агроінженерної школи: 

8. Знання біологічних механізмів і технологічних процесів, а також 

методів їх покращення з метою: вирощування і розведення живих організмів 

рослинного і тваринного походження; переробки цієї продукції для харчових 

та інших цілей. 

9. Уміння розуміти, керувати і проєктувати технологічні процеси 

виробництва ‒ переробки продукції АПК на засадах збереження місцевого біо-

фізичного середовища (ґрунту, води, повітря, клімату, біорозмаїття, корисних 

копалин): застосування; захист; відновлення. 

10. Опанування інституційним, економічним, політичним, 

соціологічним, юридичним аспектами сільськогосподарської діяльності, а 

також елементами аграрно-переробного виробництва на різних рівнях: 

національному (французькому), європейському і світовому.  

11. Знання і розуміння специфічних механізмів та економічних 

процесів функціонування аграрних ринків і економічної політики конкретного 

агросектору на національному (французькому), європейському і світовому 

рівнях.  

12.  Уміння (здатність) виконувати дослідні і наукові пошуки. 
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13.  Уміння діагностувати і аналізувати пропозиції з точки зору 

комплексної проблематики (технологічної, економічної, гуманітарної, 

юридичної, екологічної) виробничого циклу «виробництво-переробка-

споживання» на рівні підприємства, галузі і розвитку місцевої території. 

Сектори діяльності або види професій дипломованих фахівців. Молоді 

дипломовані інженери можуть працювати на агропромислових і переробних 

підприємствах, в кооперативах, в освітньо-технологічних закладах, в 

установах інженерної та науково-дослідної галузей. 

Основні обов'язки дипломованого інженера. Інженер може здійснювати 

свою діяльність в інженерній, освітній, науково-дослідній, технологічно-

дорадницькій галузях. Він є відповідальним за якість, безпеку, ведення або 

експериментальні дослідження на певній ланці виробництва або менеджменту 

господарства. До того ж він є відповідальним за маркетинг і зв'язки із 

клієнтами підприємства. Він також може вести викладацьку і науково-

дослідну діяльність. 

Коди класифікатора професій (Le code ROME et les fiches métiers) 

А1303 Інженерія в сільському господарстві і природному середовищі, 

А1301 Дорадництво і технічна підтримка в сільському господарстві. 

Н1502 Менеджмент і інженерія промислової якості. 

 Таким чином, здійснивши порівняльну характеристику українських і 

французьких освітніх програм, констатуємо, що українську програму 

розробляють на підставі затвердженого Міністерством освіти і науки України 

Стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти 

(Наказ Міністерства освіти і науки України, 2019); а французький курикулум 

розробляється згідно з вимогами Комісії з акредитації інженерних кадрів і 

Ради з розвитку інженерної школи. Їх структурно-логічний зміст і 

компетентісне спрямування достатньо подібне. Саме такі системний і 

компетентнісний підходи в агроінженерній освіті спрямовані на забезпечення 

професійної самореалізації полівалентного інженера вищої категорії, 
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формування його кваліфікаційного рівня, створення соціально активної, 

високоморальної  національної еліти країни. 

Зміст освітньої програми інженерів Національної вищої агрономічної 

школи м. Тулузи складається з трьох основних періодів: 

І. Загальний курс (tronc commun) 1,5 років, який складається з загального 

базового курсу наук про життя і технічних дисциплін: агрономія (300 годин), 

аграрно-харчові технології (150 годин), навколишнє середовище (70 годин), 

засоби і методи інженера (250 годин), підприємство і суспільство (200 годин). 

Уже на цьому етапі стажування студент має опанувати методику аналізу,  

реалізувати управлінсько-діагностичний аналіз господарства і запропонувати 

варіанти вирішення проблемних питань по господарству, а також на початку 

другого курсу реалізувати проєкт на підприємстві (5 тижнів). 

ІІ. Період преспеціалізації (попередньої спеціалізації). ІІ семестр другого 

року закладає освітньо-професійну основу для основної спеціалізації на ІІІ 

курсі. Паралельно йде вивчення загальних дисциплін економічного, 

юридичного і управлінського характеру (60 годин), іноземні мови і фізична 

культура. 

ІІІ. Спеціалізація і професійне становлення майбутнього інженера. І і ІІ 

семестри третього року навчання. Він складається з 5 місяців навчання в 

Школі і 6 місяців стажування на підприємстві, включаючи захист інженерного 

проєкту у вересні.  

Кожний семестр складається з 6-8 навчальних модулів-юнітів (unité 

d'enseignement). Наприкінці кожного навчального року журі, яке складається з 

викладачів, що викладали протягом року, проводить оцінювання 

(сертифікацію) студентів. Оцінювання передбачає атестацію студента за 

кожний навчальний модуль з демонстрацією набутих теоретичних і 

практичних навичок. 

Навчальні модулі розділяються на три типи: 
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I. Модулі інженерного спрямування.  Цикл дисциплін, які вивчають 

методи і засоби інженерної діяльності: інженерні науки і дослідницька 

діяльність; науки про живе у відповідній галузі застосування (рослинництво, 

харчові технологія і якість продукції, годівля, генетика, екологічна генетика і 

генетика рослин); суспільні науки (економіка, управління/менеджмент, право, 

соціологія). 

II.  Модулі з вивчення іноземних мов і фізичного виховання. Кожний 

студент має бути атестований щосеместрово з вивчення двох іноземних мов, 

при чому знання англійської мови підтверджуються сертифікатом рівня В2, 

адже стажування за кордоном обов'язкове. 

III.  Модулі професійного спрямування: стажування; проєкт на 

підприємстві під керівництвом тьютора на основі менеджменту проектів; різні 

проєкти для спеціалізації студентів; дипломний інженерний проєкт (6 місяців); 

закордонний професійний досвід (не менше ніж 3 місяці).  

Такого типу модулі (під час роботи, а також усного захисту звітів про 

стажування, у ході реалізації проєкту тощо) мають за мету перевірити: 

спроможність студентів інтегрувати набуті знання у розв'язання конкретних 

виробничих проблем; опанування механізмів реалізації менеджменту 

проектів; найбільш важливий результат агроінженерної освіти ‒ вміння 

діагностувати комплексні системи і пропонувати комплексні інженерні 

рішення.    

Наведемо статистичні дані Національної Вищої Агрономічної Школи 

Тулузи (ENSAT, nd). Щорічна кількість дипломованих інженерів – 145 особи 

+ 5 іноземців, які розпочали своє навчання з 2 курсу. Для того, щоб стати 

студентом вищої інженерної школи, існує кілька можливостей, але 

конкурсний відбір є обов’язковий: конкурс А: випускники дворічних 

підготовчих курсів біологічного спрямування (квота 90 абітурієнтів); 

підготовчі курси політехнічного циклу (15 абітурієнтів); конкурс за 

дипломами Лісанс (15 абітурієнтів); конкурс С: дипломанти університетсько-
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технологічної освіти (DUT) і техніки вищої категорії (BTS) (15 абітурієнтів); 

конкурс Д: магістри 1 року навчання (15 абітурієнтів). 

 Як вже було зазначено, фактично вибір спеціалізації студентом 

починається з підготовки до реалізації тьюторного проекту, проблематику 

якого ініціює сам студент наприкінці першого року навчання і його реалізація 

продовжується протягом першого семестру другого року. Цей курс 

продовжується з обранням вибіркових дисциплін другого семестру другого 

року, дозволяючи студенту адаптувати своє навчання до свого професійного 

проєкту. Студент продовжує поглиблювати свою спеціалізацію завдяки 

стажуванню, як правило, за кордоном на другому році, прагнучи набути 

професійного досвіду у глобалізованому світі. І нарешті, студент завершує на 

третьому році, який дає можливість кожному зміцнити свої навички, 

формування своєї професійної компетентності зі спеціальності шляхом 

п’ятимісячного навчання і шестимісячної дипломної практики. 

Таким чином, з метою порівняння доцільно відзначити певну спільність 

структури освітньо-професійних програм підготовки фахівців аграрного 

профілю  в українських закладах вищої освіти і курикулумів освітньо-

професійного рівня аграрно-інженерних спеціальностей французьких вищих 

інженерних шкіл. До їх складу входять: опис визначених професійних 

компетентностей майбутнього інженера (однак, у Франції вони визначаються 

виключно фахівцями); відомості щодо обсягу і розподілу навчального 

навантаження, вимог щодо необхідних результатів навчання, змісту і умов 

оцінювання (у французьких – сертифікації) рівнів професійної підготовки. 

 Необхідно зауважити, що, на відміну від українських університетів, як 

правило, студенти вищих інженерних шкіл Франції проходять попередньо два 

роки навчання на підготовчих курсах (Cours préparatoires), де інтенсивно 

вивчають базові дисципліни. Наприкінці цієї підготовки випускники 

складають екзамени і отримують рейтингові оцінки, які дозволяють їм пройти 

конкурс для подальшого навчання у вищих інженерних школах. 
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Потрібно також враховувати різницю у розумінні базових дисциплін для 

аграрно-інженерних спеціальностей у вітчизняних і французьких закладах 

вищої освіти. У Франції базові дисципліни відповідають загальному і 

міждисциплінарному характеру навчання, який базується на трьох наукових 

галузях: науки про життя і технології, пов'язані з ними – агрономія, харчові 

технології, навколишнє середовище; інженерні науки і технології; економічні, 

соціальні науки і менеджмент. 

Порівнюючи модульну систему організації навчання, можна 

констатувати, що попри поділ навчального матеріалу, який опановується 

студентами, на модулі як у французьких, так і в українських закладах вищої 

освіти, між ними є відмінності. Кожен семестр у французьких вищих школах 

складається із 6-8 модулів (юнітів), що значно перевищує їх кількість у 

вітчизняних університетах. Наприкінці кожного юніта відбувається контроль 

набутих знань і компетентностей (savoir-faire). Сертифікацію кожного 

навчального курсу проводить журі з викладачів усіх дисциплін, яке перевіряє 

ще раз весь опанований студентом матеріал і сформованість у нього 

компетентностей. 

Узагальнюючи наведені складники професійної підготовки інженерів 

аграрного профілю, представляємо їх у формі порівняльної таблиці. 

Таблиця 3.3 

Методи і форми (інституційні внутрішні) професійної підготовки інженера 

№ 

 

Вищі агроінженерні 

школи Франції 

Українські університети, 

що готують фахівців за 

спеціальністю 

«Агроінженерія» 

1 Проблемні лекції + + 

2 
Практичні роботи під 

керівництвом викладача 
+ + 

3 
Практичні і лабораторні 

роботи 
+ + 
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4 Міждисциплінарні модулі ≥ 4 ≥ 8 

5 
Інженерний проєкт на 

підприємстві під 

керівництвом тьютора 

обов’язковий немає 

6 

Практики і стажування: 

ОС «Бакалавр» 

1 курс 

‒  (підготовчі курси) 6-7 тижнів, влітку 

2 курс ‒  (підготовчі курси) 6-7 тижнів, влітку 

3 курс 6 тижнів (циклічне) 7 тижнів, влітку 

4 курс 
≥ 10 тижнів за кордоном 1 тиж. вир. пр. + 2 

підготовка бак. роботи 

ОС «Магістратура» 
24 тижні (з березня по 

вересень) 
9 тижнів 

7 
Закордонне стажування обов’язкове від 3 до 12 

місяців 
‒ 

8 

Навчальні візити на аграрно-

переробні і 

сільськогосподарські 

підприємства 

+ + 

9 
Інженерні проєктні 

технології 
+ + 

10 
Семестр навчання у 

спеціалізованих ЗВО 
+ в рамках Еразмус+ 

11 
Інженерний проект на основі 

дипломної практики 
+ + 

12 Дуальна форма освіти + 
в окремих Зво або лише 

її елементи  

13 
Участь у благодійних і 

екологічних заходах з 

розвитку регіонів 

+ 

+ 

Н.: «Голосіївська 

ініціатива» 

14 
Організація кар'єрних 

форумів, наукових 

конференцій, експозицій 

+ + 
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Освітні ресурси (зовнішні), які сприяють професійній підготовці інженера аграрного 

профілю у закладах вищої освіти України і Франції 

№ 

 

Вищі агроінженерні школи 

Франції 

Українські університети, що 

готують фахівців за 

спеціальністю 

«Агроінженерія» 

1 
Юридична підтримка і 

супровід  

«Закон про майбутнє 

сільського господарства, 

продовольства і лісівництва» 

(2014) 

Закон України «Про вищу 

освіту» (2014), Закон 

України «Про освіту» (2017) 

2 

Національний реєстр 

професійних 

сертифікацій 

Європейська рамка 

кваліфікацій 

 

Національна рамка 

кваліфікацій 

Професійний стандарт у 

стадії розробки 

3 
Координуюча інституція 

на державному рівні 

Національна рада з питань 

державної аграрної освіти  

Паритетний технічний комітет 

Інститут агрономії та 

ветеринарії Франції   

Ради з питань розвитку 

вищої освіти  

Рада з питань аграрної 

освіти при МОН України 

Національне агентство із 

забезпечення якості вищої 

освіти 

4 
Державний освітній 

стандарт  

Немає єдиного освітнього 

стандарту, але всі освітні 

програми габілітовані 

Комісією з інженерних кадрів 

Стандарт вищої освіти 

України першого 

(бакалаврського) рівня ОС 

«Бакалавр», галузі знань – 20 

Аграрні науки та 

продовольство спеціальності 

– 208 Агроінженерія 

Стандарт вищої освіти 

України другого 

(магістерського) рівня 

освіти, ОС «Магістр», галузі 

знань – 20 Аграрні науки та 

продовольство спеціальності 

– 208 Агроінженерія 

5 Кластери 

Науково-дослідні центри 

вищої аграрної освіти (PRES) і 

спільноти університетів і 

установ (COMUE) 

Бізнес-інкубатори при 

окремих університетах 

6 

Консультативно-

дорадчий орган освітньої 

установи 

Ради з розвитку 

агроінженерної школи 

Рада роботодавців 

університету 

7 

Зовнішні експерти, 

викладачі, інженери 

Професіонали-практики, які 

викладають  окремі модулі чи 

дисципліни 

Відкриті лекції, виступи на 

конференціях і симпозіуми 

8 

Підприємства-партнери з 

огляду інженерно - 

інноваційної діяльності 

Рада з розвитку, 

дуальна форма освіти 

Кар’єрні форуми, 

бізнес-інкубатори 

Рада роботодавців,  

елементи дуальної форми 

освіти 

Ярмарки вакансій, 

бізнес-інкубатори, 
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зустрічі з працедавцями 

9 
Асоціація випускників 

університету 
Активні зв’язки  Початковий етап 

10 Місцеві органи і асоціації 
Аграрні палати та місцеві 

професійні асоціації 

Волонтерський досвід, 

благодійні асоціації 

11 

Спільні соціально-

екологічні проєкти 

сталого розвитку регіонів 

Проєкти соціальної та 

екологічної відповідальності 

(projet de responsabilité sociale 

et environnementale (RSE))  

Н.: GreenSAT Agrobiopole, 

RSE Paris-Saclay. 

 

Науковий парк НУБіП 

України «Стале 

природокористування та 

якість життя» 

Новаційний центр ЛНАУ 

 

 

Визначено, що система вищої аграрно-інженерної освіти Франції має 

певні істотні відмінності від вітчизняної, а саме: 

− професійна підготовка інженерів аграрного профілю здійснюється 

переважно у вищих інженерних школах; 

− французькі заклади освіти, які здійснюють підготовку інженерів 

аграрного профілю, мають подвійне підпорядкування – Міністерства 

сільського господарства та продовольства і Міністерства вищої освіти, 

досліджень та інновацій Франції, координацію діяльності яких здійснює 

Паритетний комітет; 

− стратегічні напрями аграрно-інженерної освіти визначаються 

Національною радою з питань державної аграрної освіти, до 

повноважень якої належить постійна адаптація цієї освіти до технічних, 

економічних, соціальних змін у аграрній сфері й сільському соціумі; 

− зміст вищої аграрно-інженерної освіти визначається кожним освітнім 

закладом окремо;  

− акредитацію всіх навчальних інженерних програм здійснює Комісія з 

акредитації інженерних кадрів, яка є незалежною інституцією; 

− навчальні програми вищих інженерних шкіл спрямовані на формування 

необхідних компетентностей сучасного інженера, перелік яких визначає 

й коригує Адміністративна рада вищої інженерної школи; 
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− суттєвий вплив на зміст програм вищих інженерних шкіл має Рада з 

розвитку кожної інженерної школи аграрного профілю, до складу якої 

входять роботодавці та представники асоціації випускників освітнього 

закладу; 

− підготовка інженерів аграрного профілю є практико-орієнтованою, що 

відображено у великій кількості практик, їх значній тривалості та 

різноманітності; 

− розуміння сучасного інженера аграрного профілю і сутності його 

професійної діяльності у Франції значно відрізняється від українського, 

а саме в аспекті його професійних функцій (переважання управлінської), 

етичних норм (орієнтація на сталий розвиток) і особистісних якостей 

(прийняття рішень);  

− у вищих інженерних школах здійснюється орієнтація майбутнього 

інженера аграрного профілю на постійне професійне 

самовдосконалення у межах неперервної освіти;  

− для Франції характерною є широка пропозиція варіантів неформальної 

освіти, в результаті якої можливе отримання дипломів і сертифікатів 

державного зразка; 

− майбутній інженер аграрного профілю зобов’язаний володіти двома 

іноземними мовами (з документальним підтвердженням); 

− типовим є використання у процесі навчання майбутнього інженера 

аграрного профілю у французьких вищих інженерних школах методу 

тьюторного інженерного проєкту, який триває весь період навчання і 

реалізується на підприємстві. 

Узагальнюючи, відмітимо, що в результаті порівняльного аналізу 

виявлено подібні й відмінні риси професійної підготовки  інженерів аграрного 

профілю в системах вищих освіт Франції й України. До спільних елементів 

такої підготовки належать: запровадження компетентнісного підходу до 

підготовки сучасного інженера для аграрного виробництва; модульна система 
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організації освітнього процесу у закладах вищої освіти, які здійснюють 

підготовку інженерів аграрного профілю; подібність структури освітньо-

професійних програм підготовки цих фахівців у вітчизняних закладах вищої 

освіти і курикулумів аграрно-інженерних спеціальностей у французьких 

вищих інженерних школах; діяльність рад роботодавців у закладах вищої 

освіти, хоч і з різною мірою участі у освітньому процесі закладу освіти. До 

відмінних елементів  слід віднести акредитацію усіх навчальних інженерних 

програм незалежною з Комісією з акредитації інженерних кадрів; різне 

розуміння переліку базових дисциплін для аграрно-інженерних 

спеціальностей у вітчизняних і французьких закладах вищої освіти; щорічне 

коригування змісту програм вищих інженерних шкіл Радою з розвитку кожної 

інженерної школи аграрного профілю; наявність у навчальному плані 

підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю закордонного стажування; 

вимога щодо обов’язкового володіння двома іноземними мовами, рівень якого 

підтверджується сертифікатами. 

 Таким чином, виявлено спільні й відмінні елементи підготовки 

майбутніх інженерів аграрного профілю Франції та Україні на основі 

порівняльного аналізу змістових і технологічних аспектів цього процесу. 

 У наступному підрозділі сформулюємо рекомендації щодо можливості 

використання французького досвіду в закладах вищої освіти України. 

 

3.2 . Рекомендації щодо можливості використання французького 

досвіду в закладах вищої освіти України 

 

Як було визначено у Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021–

2031 роки, місія вищої освіти України – це забезпечення сталого інноваційного 

розвитку України через підготовку висококваліфікованих фахівців, створення 

та поширення знань, формування інтелектуального, соціального та духовного 
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капіталу суспільства, готового до викликів майбутнього (Міністерство освіти 

і науки України, 2020). 

При цьому французький досвід професійної підготовки фахівців, 

зокрема інженерів аграрного профілю, і системи неперервної освіти становить 

значний інтерес для досліджень, зауважуючи на схожість соціально-

економічних формацій України і Франції. Важливим є і той факт, що, аграрна 

освіта є інноваційним складником  української освітянської системи. Саме 

тому ідеї реформування й оновлення французької освіти необхідно вивчати як 

із метою позитивної інтеграції України у європейську спільноту, так і для 

проведення ефективних освітніх реформ у цьому секторі освіти. 

На нашу думку, необхідно ще раз зауважити, що саме поняття «інженер 

аграрного профілю» у освітній системі Франції для української вищої освіти є 

інноваційним,  адже сучасне розуміння професії французького інженера 

аграрного профілю як управлінця з інноваційним мисленням; компетентного 

у фахових технологічних процесах вирощування, виробництва, переробки 

продукції; обізнаного з інноваційно-технологічними, економічними, 

юридичними, екологічними, етичними аспектами інженерної діяльності у 

межах певної міської громади; з вільним володінням двома іноземними 

мовами і орієнтацією щодо міжнародних стандартів, набутою шляхом 

закордонного стажування, а також виробничим досвідом, отриманим під час 

реалізації власних тьюторного інженерного і дипломного проєктів.  

У Франції чітко відслідковується тісний взаємозв'язок соціально-

економічного розвитку місцевих територій і аграрного сектору країни, його 

інноваційних показників у сфері «зеленої економіки». Велика доля успіху цих 

досягнень належить скоординованій взаємодії і багатофункціональному 

професійному рівню фермерів, інженерів аграрного профілю, як керівників 

підприємств, науковців, державних управлінців.   

Саме тому вищі інженерні школи аграрного профілю приділяють 

особливу увагу практичній підготовці своїх студентів з урахуванням реалій 
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сьогодення, а саме: жорсткій конкуренції на ринку праці і послуг, якості 

продукції і життя, відповідальності за прийняті інженерні рішення перед 

прийдешніми поколіннями. Система багатовекторних набутих 

компетентностей інженера – основа розвитку особистості фахівця, його 

підприємства, регіону, держави, суспільства. 

Отже, французькі інженери аграрного профілю мають поєднувати 

системне проєктувальне мислення, глибокі інженерні знання, інноваційну 

культуру, знання і вміння менеджера проєкту, організатора виробництва в 

умовах сталого розвитку і фасилітатора міжпрофесійної комунікації (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Система компетентностей майбутніх інженерів аграрного 

профілю 

 Інженер, який є менеджером, з’єднує організацію з оточенням, є ланкою, 

яка передає інформацію, відповідає за результати її діяльності. Він офіційно 

представляє свою компанію і самого себе під час проведення офіційних 

заходів. Менеджери є суб'єктами здійснення управлінської діяльності, грають 

низку різноманітних ролей. Для того, щоб досягти успіху у виконанні цих 

ролей вони вміло використовують різноманітні види комунікації, серед яких 
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можна виділити: інформування, передача інформації(виступи, бесіди,  

проведення нарад і зборів); експресивна комунікація; паралінгвістична  

(Рудницька, & Ковтун, 2019). Культуру мовлення менеджера характеризують 

певні ознаки: правильність, ізноманітність тощо  (Тимкова, 2013). 

Таким чином, ділова комунікація менеджера – це вагома частина  

загальної професійної культури фахівця. Професіограма менеджера з позиції 

ділової комунікації – це система комунікативних норм, знань, умінь і 

цінностей, яка реалізується у процесі професійної комунікації і є 

необхідністю, що супроводжує його професійну діяльність у виробничій 

сфері. Сучасний менеджер – це особистість нового типу, яка повинна мати 

нестандартний погляд на речі і при цьому компетентно аргументувати свою 

думку, володіти вмінням емоційно, достатньо гнучко і адаптивно 

комунікувати, щоб переконувати словом і впливати на команду з метою 

досягнення успішних професійних результатів. 

 Як найкраще, на наш погляд, для цього підходить робота над проектом 

«Професійне досьє» майбутнього фахівця. Вона вимагає активного пошуку 

додаткової інформації, спостережень і аналізу набутого досвіду, мотивує до 

нових навичок синтезу навчального матеріалу на іноземній мові (Рудницька, 

2014). Поняття «метод проєкту» визначається науковцями по-різному. Як 

зазначають Є. Полат (2000), Н. Остапенко (2004), метод проєктів є певною 

сукупністю навчально-пізнавальних прийомів, спосом організації процесу 

пізнання, які дозволяють розв’язати ту чи іншу проблему в результаті 

самостійних дій учасників навчального процесу з обов’язковою презентацією 

цих результатів. Л. Кратасюк (2010) зазначає, що головна мета методу проєкту, 

на відміну від традиційних методів, – створити особливе розвивальне 

середовище, яке забезпечить: переконливу мотивацію навчальної діяльності, 

упровадження інтерактивної діяльності на всіх етапах навчання; формування 

вмінь і навичок як самостійної, так і кооперативної роботи на основі 

пошукової діяльності; «ситуацію успіху» (с. 11).   
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Система аграрно-інженерної освіти передбачає суттєву фахову 

підготовку і професійну інтеграцію студента вже з моменту вступу до вищої 

школи. Найважливішим напрямком розвитку інженерної освіти стає органічне 

включення майбутніх інженерів в активну професійну діяльність 

інноваційного характеру, починаючи з навчального модуля «Основи концепції 

«Від лану до столу», міждисциплінарних практико-орієнтованих модулів, 

навчальних візитів на сільськогосподарські та аграрно-переробні 

підприємства, до моделювання власної форми і структури агропідприємства. 

Необхідно також зауважити, що інженерні вищі школи аграрного 

профілю особливо підтримують участь студентів у дослідницькій та 

винахідницькій діяльності, організовуючи численні лабораторні дослідження, 

конференції, симпозіуми, відео дебати, а також можливість вибору наукового 

типу практики в наукових національних центрах і установах.  

Проведений нами аналіз освітнього процесу і професійної підготовки 

зокрема,  вищих агроінженерних шкіл Франції  дозволяє зробити висновок, що 

студент сам усвідомлено обирає галузь спеціалізації і починає будувати свою 

професійну траєкторію, зокрема спочатку вибором місця проходження 

навчально-виробничої практики, вибором тематики інженерного проєкту під 

керівництвом тьютора, навчальних дисциплін 2 курсу з попередньою 

спеціалізацією до остаточного рішення про вибір спеціалізації. 

Це слугує особистісно-орієнтовною основою для підготовки інженера до 

інноваційної інженерної діяльності, яка також передбачає його здатність 

комплексно поєднувати дослідницьку, проектну та підприємницьку 

діяльність, створювати і реалізувати нові конкурентоспроможні проєкти. 

З огляду на вищезазначене, на нашу думку, необхідно посилити також 

міждисциплінарну гуманітарну складову освітньої програми, особливо для ОС 

«Магістр». Адже проєктна діяльність, аналіз ситуацій і синтез рішень; уміння 

мобілізувати отримані теоретичні й практичні інженерні знання для оцінки 

професійної ситуації і прийняття рішення; опанування методологією й 
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методиками інженерної діяльності; уміння інтегруватися і працювати в 

команді, управляти і мотивувати колектив до розвитку; вміння з точністю і 

відповідальністю виконувати професійні дії; вміння абстрагуватися і 

подивитися на проблему з іншого боку; комунікативні вміння як потенціал для 

забезпечення зв'язку (усне спілкування, письмові комунікації, знання двох 

іноземних мов); уміння керувати і вести проєкт; володіння якостями 

успішного менеджера; уміння приймати самостійні відповідальні рішення, 

виявляти ініціативу; вміння домагатися результатів тісно пов'язані із самою 

гносеологією процесів управління і комунікації. Спочатку це чуттєвий рівень 

(перцептивний досвід), потім рівень раціонально-логічного пізнання і, 

нарешті, синтезу знань. Адже саме інженери мають найгострішу потребу в 

теорії пізнання і найкращу ймовірність її створення, оскільки саме вони 

перебувають у ситуації виробництва, проектування та реалізації проектів. 

Міждисциплінарний модуль «Епістемологія і соціальні комунікації»  

ставить за мету відповіді на питання:  Як улаштоване знання? Які механізми 

його об'єктивації і реалізації в науково-теоретичній і практичній діяльності? 

Які бувають типи знань? Які є загальні закони «життя», зміни і розвитку 

знань? Які природні властивості аграрних культур чи тварин, екологічних 

систем можливо використати, так щоб «зрозуміти поля можливостей»? Щоб 

зробити нового і зробити, щоб зрозуміти?» Як при цьому побудувати спільну 

наукову культуру в команді? (Gibert, 2019). 

Такий підхід має навчити інженера сприймати знання не як пошук 

знакового відображення онтологічної реальності, а як пошук відповідного 

способу поведінки та мислення. При цьому інноваційність як характеристика 

нестандартного мислення і сприйняття світу ставить питання не «Чому так?», 

а «Чому б ні?». Адже інженер має мріяти про речі, а згодом і реалізовувати їх 

в проєктах, яких ще немає.  

Спроможність інженерів до інноваційного мислення базується на 3 

критеріях: вони чутливі та уважні до потреб людей, суспільства, і звичайно ж 
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потреб підприємства; вони демонструють критичне мислення та креативність 

для втілення  оригінальних і новітніх ідей (технічних, методологічних чи 

комерційних інновацій) та нових технологій; вони визначають правила 

інтелектуальної власності, етичність рішення та умови його застосування. 

До того ж з цими питаннями теж можуть бути пов’язані і категорії 

цінностей й дослідження поняття «Істини» і релятивності знання в інших 

міждисциплінарних модулях, таких як «Екологічна етика прийняття рішень», 

«Інновації та підприємництво» тощо. 

Осмислення тенденцій розвитку аграрної освіти Франції, ґрунтовний 

порівняльний аналіз організаційно-методичних засад професійної підготовки  

інженерів  аграрного профілю  в системі вищої освіти  уможливило розробку 

рекомендацій  щодо творчого використання  конструктивних ідей 

французького досвіду в розбудові аграрної освіти України в умовах інтеграції 

до європейського освітнього простору. 

Оскільки компаративне дослідження ми здійснювали за історичним, 

структурно-організаційним та змістово-процесуальними критеріями, то 

доречним вважаємо їх використання у розробці рекомендацій на рівні держави 

і закладів освіти. 

Наші розвідки засвідчили, що у Франції історично склалось, що інженер 

є, насамперед, фахівцем-керівником, який здатен організувати 

сільськогосподарське підприємство, отримати прибуток, налагодив 

виробництво або сферу послуг, і при цьому дбайливо і відповідально 

ставитися до навколишнього середовища і кожного суб'єкта суспільства 

зокрема.  

Такий підхід є відмінним від навчання українського інженера, якого 

готували як одного із команди інженерів (інженер-агроном, інженер-механік, 

інженер-зоотехнік тощо) для великих пострадянських господарств. На часі 

деякі  коледжі готують  молодших спеціалістів за спеціальністю «Організація 

і технологія ведення фермерського господарства».  
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Перехід України з функціонального підходу в освіті, який передбачає, 

що професійна навчальна програма пов’язується, як правило, з об’єктами 

(предметами) праці, співвідноситься з їх характеристиками і не свідчить про 

те, які вміння,  знання й ставлення оптимально пов’язані з ефективною 

життєдіяльністю людини у багатьох контекстах. Проте європейська, і 

французька в тому числі, компетентнісна модель підготовки передбачає аналіз 

умінь (компетентностей), якими має володіти фахівець, і пов’язується з 

моделлю майбутньої ефективної роботи, соціальної взаємодії та рівнем 

високої адаптації до багатьох контекстів. 

Необхідно зауважити, що у Франції програма з підготовки інженерів 

аграрного профілю є досить гнучким і динамічним елементом навчального 

процесу. Вона швидко реагує на виклики сьогодення в аграрному секторі і 

обов'язково враховує пропозиції роботодавців завдяки Раді з розвитку (Сonseil 

de perfectionnement) кожної інженерної школи аграрного профілю.  

Рада з розвитку корегує або дає рекомендації щодо: адаптації 

практичного чи теоретичного змісту навчання до змін, які спостерігаються на 

ринку праці, у науці або в суспільстві в цілому; впровадження нових 

навчальних модулів; організації нових спеціалізацій і навчальних курсів 

відповідно до потреб ринку; перевірки процедури відбору студентів, 

навчальних планів і педагогічних технологій. зміст французької аграрно-

інженерної освіти значною мірою пов'язаний із її виключною роллю у 

реалізації концепції «Світової зеленої економіки» в контексті сталого розвитку 

та подолання бідності і зосереджений на таких важливих темах, як 

відновлювані джерела енергії, забезпечення високого рівня екологічної 

безпеки, органічне сільське господарство, збереження ґрунтів і біорозмаїття, 

раціональне управління водними ресурсами, переробка відходів, інновації, 

соціально-духовний розвиток і якість життя. У освітньому процесі вищих 

інженерних шкіл аграрного профілю активно використовують 

міждисциплінарні модулі і колективні методики навчання, починаючи від 
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елементарних і закінчуючи реальними інженерними проектами на 

підприємствах. 

 У контексті дослідження важливим для створення рекомендацій є те, що 

державна концепція Франції щодо розбудови вищої аграрної освіти, 

інженерної зокрема, обґрунтовує виключну важливість ролі інженера-

професіонала у суспільному прогресі; акцентує на необхідності навчати його 

для подолання екологічних, суспільних, економічних, технологічних викликів 

сучасного світу; наголошує на поліпрофільності й багатофункціональності 

інженера аграрного профілю.  

Творче використання прогресивних ідей французького досвіду 

підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю у реформуванні сучасної 

аграрної освіти в Україні  можливо впровадити на національному й 

інституційному рівнях. Так, на національному рівні слід здійснити 

урегулювання нормативно-правового забезпечення з огляду на вимоги 

глобалізаційних впливів процесу підготовки інженерів аграрного профілю;  

здійснити модернізацію технологічного забезпечення закладів вищої аграрної 

освіти; розробити механізми забезпечення якості підготовки сучасного 

інженера для аграрної галузі; удосконалити процедури акредитації освітніх 

програм; сприяти професійній мобільності студентів  та науково-педагогічних 

працівників вищих аграрних закладів. 

 На інституційному рівні слід оновити й  удосконалити зміст підготовки 

інженерів аграрного профілю в Україні згідно з вимогами і потребами 

сучасного суспільства у таких фахівцях і передового зарубіжного досвіду; 

забезпечити варіативність, міждисциплінарність та практичну спрямованість 

навчальних планів і програм; збільшити кількість годин на види практики; 

запровадити  у підготовку інженерів елементи дуальної освіти; активно 

впроваджувати інноваційні форми, методи , технології навчання студентів; 

залучати студентів до активної участі у міжнародних літніх школах, проектах. 

Також було б доцільним рекомендувати включення нових навчальних 



191 

 

дисциплін міждисциплінарного характеру таких як «Епістемологія і соціальні 

комунікації», «Екологічна етика прийняття рішень», «Інновації та 

підприємництво» до освітніх програм підготовки інженерів аграрного 

профілю України.  

Рекомендації щодо використання французького досвіду у професійній 

підготовці інженерів аграрного профілю в Україні. Доцільним є, зокрема: 

розширення можливостей неформальної освіти з подальшою сертифікацією 

набутих фахівцем компетентностей; запровадження внутрішньої і зовнішньої 

мобільності студентів шляхом стажування як обов’язкового складника 

навчального плану; гнучкість програмних компонентів з розширенням 

можливостей щодо спеціалізації студентів в залежності від актуальної ситуації 

на ринку праці й потреб регіону; виконання наскрізного інженерного проекту, 

який охоплював би усі періоди практичного навчання інженерів аграрного 

профілю і був би реалізований на підприємстві. 

Таким чином, окреслено можливості творчого використання 

прогресивних ідей французького досвіду підготовки майбутніх інженерів 

аграрного профілю у реформуванні сучасної аграрної освіти в Україні за двома 

рівнями: національному й інституційному.  

 

Висновки до третього розділу 

 

Виявлено спільні й відмінні елементи підготовки майбутніх інженерів 

аграрного профілю Франції та Україні на основі порівняльного аналізу 

змістових і технологічних аспектів цього процесу.  

Встановлено, що до спільних елементів належать: запровадження 

компетентнісного підходу до підготовки сучасного інженера для аграрного 

виробництва; модульна система організації освітнього процесу у закладах 

вищої освіти, які здійснюють підготовку інженерів аграрного профілю; 

подібність структури освітньо-професійних програм підготовки цих фахівців 
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у вітчизняних закладах вищої освіти і курикулумів аграрно-інженерних 

спеціальностей у французьких вищих інженерних школах; діяльність рад 

роботодавців у закладах вищої освіти, хоч і з різною мірою участі у освітньому 

процесі закладу освіти. 

Доведено, що до відмінних елементів належать: акредитація всіх 

навчальних інженерних програм незалежною з Комісією з акредитації 

інженерних кадрів; різне розуміння переліку базових дисциплін для аграрно-

інженерних спеціальностей у вітчизняних і французьких закладах вищої 

освіти; щорічне коригування змісту програм вищих інженерних шкіл Радою з 

розвитку кожної інженерної школи аграрного профілю; наявність у 

навчальному плані підготовки майбутніх інженерів аграрного профілю 

закордонного стажування; вимога щодо обов’язкового володіння двома 

іноземними мовами, рівень якого підтверджується сертифікатами. 

Визначено можливості імплементації французьких конструктивних ідей 

у освітній процес  українських закладів вищої аграрної освіти на двох рівнях 

(національному й інституціональному) та розроблено рекомендації щодо 

використання французького досвіду у професійній підготовці інженерів 

аграрного профілю в Україні. Доцільним є, зокрема: розширення можливостей 

неформальної освіти з подальшою сертифікацією набутих фахівцем 

компетентностей; запровадження внутрішньої і зовнішньої мобільності 

студентів шляхом стажування як обов’язкового складника навчального плану; 

гнучкість програмних компонентів з розширенням можливостей щодо 

спеціалізації студентів в залежності від актуальної ситуації на ринку праці й 

потреб регіону; включення нових навчальних дисциплін міждисциплінарного 

характеру, виконання наскрізного інженерного проекту, який охоплював би 

усі періоди практичного навчання інженерів аграрного профілю і був би 

реалізований на підприємстві. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки. 

1. На основі вивчення стану й місця аграрно-інженерної освіти як 

складової освітньої системи Франції у діахронічному й синхронічному 

аспектах визначено традиційне й сучасне розуміння професії інженера 

аграрного профілю. Французький інженер аграрного профілю є, насамперед, 

управлінцем з інноваційним мисленням; компетентним у фахових 

технологічних процесах вирощування, виробництва, переробки продукції; 

обізнаним з інноваційно-технологічними, економічними, юридичними, 

екологічними, етичними аспектами інженерної діяльності у межах певної 

сільської громади; з вільним володінням двома іноземними мовами і 

орієнтацією щодо міжнародних стандартів, набутою шляхом закордонного 

стажування, а також виробничим досвідом, отриманим під час реалізації 

власного тьюторного інженерного проєкту. 

У результаті ретроспективного аналізу встановлено, що у процесі 

розвитку системи аграрно-інженерної освіти Франції можна виокремити такі 

етапи: початковий (ХІІ-ХV ст.) – виникнення і розвиток університетів під 

егідою церкви з окремими елементами природничого й інженерно-технічного 

спрямування; суспільно-орієнтований (ХV-ХVІІІ ст.) – створення світських 

вищих навчальних закладів з орієнтацією їх на забезпечення потреб 

суспільства, зокрема й у сфері виробництва сільськогосподарської продукції; 

практико-орієнтований (1789-1896 рр.) – створення вищих шкіл, у тому числі 

й інженерних, максимально орієнтованих на підготовку інженерів-практиків; 

реформаторський (1896 р. – середина ХХ ст.) – розмежування академічної 

орієнтованої (університети) і  практико-орієнтованої освіти (вищі інженерні 

школи), модернізаційний (1968 р. –  дотепер) – перманентна модернізації 

вищої школи з низкою освітніх реформ і перетворення вищої інженерної 

освіти на інноваційний складник освітньої системи Франції. 
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Визначено основні тенденції аграрно-інженерної освіти Франції, 

зумовлені, з одного боку, глобалізаційними освітніми процесами, а, з іншого, 

реформуванням національної освітянської системи. До них віднесено: 

постійна підтримка і розвиток розгалуженої і диференційованої освітньої 

системи; зміцнення зв'язків між усіма рівнями освіти, у тому числі й 

підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки дорослих; проведення 

ранньої активної професійно-особистісної орієнтації учнів з організацією їх 

подальшого навчання за обраним профілем; підвищення рівня автономії 

кожної освітньої інституції й водночас її відповідальності перед суспільством; 

координування й балансування загальнодержавних, регіональних і місцевих 

освітніх програм; інноваційність в усіх сферах освітньої діяльності.  

2. З’ясовано особливості французької системи підготовки інженерів 

аграрного профілю на основі аналізу змісту, форм і методів професійної 

підготовки цих фахівців у закладах вищої освіти Франції, а саме: здійснення 

професійної підготовки інженерів аграрного профілю переважно у вищих 

інженерних школах; тісна співпраця вищих інженерних шкіл і роботодавців у 

процесі розробки професійно-орієнтованих програм, їх постійне оновлення з 

урахуванням передових наукових досягнень і провідних технологій у 

визначеній сфері; пропозиція неформальної освіти з отриманням дипломів і 

сертифікатів державного зразка; реалізація мобільності шляхом обміну 

викладачами і студентами між вищими інженерними школами-партнерами 

країни; активна діяльність асоціацій випускників вищих інженерних шкіл. 

3. Виявлено спільні й відмінні елементи підготовки майбутніх 

інженерів аграрного профілю Франції та Україні. До спільних елементів 

належать: запровадження компетентнісного підходу до підготовки сучасного 

інженера для аграрного виробництва; модульна система організації освітнього 

процесу у закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку інженерів 

аграрного профілю; подібність структури освітньо-професійних програм 

підготовки цих фахівців у вітчизняних закладах вищої освіти і курикулумів 
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аграрно-інженерних спеціальностей у французьких вищих інженерних 

школах; діяльність рад роботодавців у закладах вищої освіти у освітньому 

процесі закладу освіти. До відмінних елементів належать: акредитація всіх 

навчальних інженерних програм незалежною Комісією з акредитації 

інженерних кадрів; різне розуміння переліку базових дисциплін для аграрно-

інженерних спеціальностей у вітчизняних і французьких закладах вищої 

освіти; щорічне коригування змісту програм вищих інженерних шкіл Радою з 

розвитку; наявність у навчальному плані підготовки майбутніх інженерів 

аграрного профілю закордонного стажування; вимога щодо обов’язкового 

володіння двома іноземними мовами з підтвердженням сертифікатами. 

4. Визначено можливості імплементації французьких 

конструктивних ідей у освітній процес вітчизняних закладів вищої аграрної 

освіти та розроблено рекомендації щодо використання французького досвіду 

у професійній підготовці інженерів аграрного профілю в Україні. Доцільним 

є, зокрема: розширення можливостей неформальної освіти з подальшою 

сертифікацією набутих фахівцем компетентностей; запровадження 

внутрішньої і зовнішньої мобільності студентів шляхом стажування як 

обов’язкового складника навчального плану; гнучкість програмних 

компонентів з розширенням можливостей щодо спеціалізації студентів в 

залежності від актуальної ситуації на ринку праці й потреб регіону; виконання 

наскрізного інженерного проєкту, який охоплює усі періоди практичного 

навчання інженерів аграрного профілю і реалізується на підприємстві. 
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Додатки 

Додаток А1
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Додаток Б1 

Категорії вищих навчальних закладів аграрної освіти  Франції 

Вищі державні інженерні школи: 

 5 національних агрономічних вищих шкіл (ENSA: écoles nationales 

supérieures d’agronomie) або асимільованих (змішаних):  

– Національний агрономічний інститут Парі-Гріньон (INA-PG: Institut 

national agronomique de Paris Grignon, AgroParisTech),  

– Вища національна агрономічна школа Монпельє (ENSAM: Ecole 

nationale supérieure agronomique de Montpellier),  

– Вища національна агрономічна школа Ренн (ENSAR: Ecole nationale 

supérieure agronomique de Rennes),  

– Вища національна школа садівництва і ландшафтної архітектури при 

Національному інституті садівництва (ENSHAP: Ecole nationale 

supérieure d’horticulture et d’aménagement du paysage), 

– Вища національна школа сільскогосподарських і харчових технологій 

(ENSIA: Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires). 

 9 вищих інженерно-будівельних шкіл або асимільованих, так звані 

ЕНІТ (ENIT: écoles nationales d’ingénieur des travaux): 

- Вища національна інженерно-будівельна школа Бордо (ENITAB: Ecole 

nationale d’ingénieurs des travaux de Bordeaux), 

- Вища національна інженерно-будівельна школа Клермон-Феран 

(ENITACF: Ecole nationale d’ingénieurs des travaux de Clermont-Ferrand),  

- Вищий національний інститут агрономічних, харчових і екологічних 

наук (Agrosup Dijon: Institut national supérieur des sciences agronomiques, 

de l'alimentation et de l'environnement), який був створений об’єднанням 

Вищої національної агрономічної школи Діжона (ENESAD: 

Établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon) з 
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Вищою національною школою прикладної біології в харчуванні і в 

харчовому забезпеченні (ENSBANA: École nationale supérieure de 

biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation),  

- Вища національна інженерно-технічна школа сільськогосподарських і 

харчових технологій (ENITIAA: Ecole nationale d’ingénieurs des 

techniques des industries agricoles et alimentaires),  

- Вища національна школа механізації сільського господарства, води та 

лісів (ENGREF : Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts), 

- Вищий національний інститут агропромислової освіти, (INSFA: Institut 

national supérieur de formation agroalimentaire), сьогодні Аgrocampus 

ouest (Aнже і Ренн) 

- Вища національна школа інженерів садівництва і ландшафтної 

архітектури при Національному інституті садівництва (ENIHP: Ecole 

nationale des ingénieurs de l’horticulture et du paysage, 

Національний інститут садівництва і ландшафтної архітектури (INHP: 

Institut National d'Horticulture et de Paysage), 

- Вища національна школа водних ресурсів і навколишнього 

середовища Страсбурга (ENGEES: Ecole nationale du génie de l’eau et de 

l’environnement de Strasbourg). 

Приватні інженерні школи, які теж входять у Федерацію вищих 

сільськогосподарських інженерних шкіл (FESIA): 

– Вища сільськогосподарська школа Анже (ЕSА: Ecole supérieure 

d’agriculture d’Angers), 

– Вищий сільськогосподарський інститут Бове (ISAB: Institut supérieur 

agricole de Beauvais, UniLaSalle), 
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– Вища сільськогосподарська школа Пюрпан (ESAP: Ecole supérieure 

d’agriculture de Purpan, 

–  Вищий сільськогосподарський інститут Ліля – Інститут інженерних 

технологій для покращення місцевих територій (ISA-ITIAPE: Institut 

supérieur d’agriculture de Lille – Institut des techniques de l’ingénieur en 

aménagement paysager de l’espace, 

– Вищий сільськогосподарський інститут Рон-Альп (ISARA: Institut 

supérieur d’agriculture de Rhône-Alpes), 

– Вища школа інженерів і технологів сільського господарства 

(ESITPA: Ecole supérieure d’ingénieurs et de techniciens pour 

l’agriculture), 

– Вища школа деревини (ESB: Ecole supérieure du bois). 

Національні ветеринарні школи: 

– Національна ветеринарна школа Альфора (École nationale vétérinaire 

d'Alfort), 

– Національна школа ветеринарії, харчування і продовольчого 

забезпечення Нанта (École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de 

l'alimentation, Nantes-Atlantique, ONIRIS ), 

– Інститут досліджень і вищої освіти в галузі харчування, здоров’я 

тварин, агрономічних наук і навколишнього середовища ВетАгро 

Суп ( VetAgro Sup: Institut d'enseignement supérieur et de recherche en 

alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement 

(Lyon), 

– Національна ветеринарна школа Тулузи  (École nationale vétérinaire 

de Toulouse). 

Школа ландшафтної архітектури Версалю (ENSP: l’École nationale 

supérieure du paysage de Versailles). 

Школа прикладного сільського господарства, в тому числі ветеринарні:  
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– Вища національна школа механізації сільського господарства, води 

та лісів  (ENGREF), 

– Національний центр агрономічної освіти теплих регіонів (CNEARC: 

Centre national d’études agronomiques des régions chaudes), 

– Національна школа ветеринарних послуг (ENSV: Ecole nationale des 

services vétérinaires. 

Освітні центри третього (дослідницького) циклу навчання: 

– Вищий інститут харчування (ISAA: Institut supérieur de 

l’agroalimentaire),  

– Інститут вищої освіти і вивчення виробництва і економіки молочної 

галузі (IESIEL: Institut d’études supérieures d’industrie et d’économie 

laitières). 

Школа підготовки педагогічних кадрів для закладів аграрної освіти: 

– Національна  школа агрономічної освіти Тулузи (ENFA: École 

nationale de formation agronomique de Toulouse). 

  



212 

 

Додаток Б 2 

Склад та функції Національної ради з питань аграрної освіти 

Члени Національної ради з питань аграрної освіти: 

1) Представники Міністерства сільського господарства та рибництва: 

‒ Генеральний директор департаменту освіти та науки або його 

представник (Заступник: заступник директора з питань технологічного 

та професійного навчання або його представник); 

‒ Генеральний адміністративний директор або його представник 

(Заступник: генеральний директор відділу сільських територій та 

лісових угідь або його представник); 

‒ Генеральний директор департаменту продовольства або його 

представник (Заступник: заступник директора відділу науки, інновацій 

та регулювання або його представник); 

‒ Директор відділу соціальної політики та працевлаштування або його 

представник (Заступник: директор відділу економіки та фінансів або 

його представник). 

2) Представники Міністерства освіти, науки та технологій: 

‒ Директор відділу шкільної освіти або його представник (Заступник: 

заступник директора відділу професійної освіти або його представник); 

‒ Директор відділу вищої освіти або його представник (Заступник: 

заступник директора відділу університетських досліджень або його 

представник). 

3) Представники Міністерства економіки, фінансів та промисловості: 

‒ Директор бюджетного відділу або його представник (Заступник: 

Директор сільськогосподарського відділу); 

‒ Директор з питань працевлаштування та професійної освіти або його 

представник (Заступник: Начальник служби Генеральної дирекції з 

питань працевлаштування та професійної освіти або його представник). 

4) Представники регіональних рад.  

5) Представники Сільськогосподарської палати. 

6) Представники державних вищих закладів аграрної освіти (1 представник 

і його заступник з різних закладів).  

7) Представники Національної ради з питань приватної аграрної освіти.  

8) Представники Національного союзу сімейних ферм та виховання 

сільської молоді. 

9) Представники Національного союзу освіти. 

10) Представники Федерації профспілок працівників освіти, науки та 

культури. 

11) Представники національних профспілок Генеральної конфедерації 

робітничих професій Міністерства сільського господарства і рибництва. 

12) Представники Федерації профспілок національної освіти та науки. 
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13) Представники Національної профспілки християнської освіти. 

14) Представники Національної профспілки працівників освітній установ та 

установ з підтримки розвитку сільської місцевості. 

15) Представники Федерації приватної освіти. 

16) Представники національної федерації працівників вільної католицької освіти. 

17) Представники Генеральної агро-продовольчої федерації. 

18) Представники Федерального сільськогосподарського союзу Федерації 

батьків студентів державних аграрних навчальних закладів. 

19) Представники Федерацій рад батьків студентів державних навчальних закладів. 

20) Представники батьків студентів приватних аграрних навчальних 

закладів, що мають державний контракт, встановлений Національною 

федерацією сімей, діти яких навчаються в приватних аграрних навчальних 

закладах. 

21) Представники батьків студентів приватних аграрних навчальних 

закладів, що мають державний контракт, встановлений Національним союзом 

з питань аграрної освіти і підтримки села. 

22) Представники Асоціації сільських сімей. 

23) Представники Національної конфедерації з питань взаємодопомоги, 

кооперації та кредитування сільськогосподарського виробництва. 

24) Представники Національної федерації профспілок фермерів. 

25) Представники Національного центру молодих фермерів. 

26) Представники Конфедерації селян. 

27) Представники Генеральної федерації працівників агро-продовольчого сектору. 

28) Представники Національної федерації працівників агро-продовольчого 

сектору та лісництва. 

29) Представники Федерації працівників сільського господарства, 

продовольства та лісництва. 
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Додаток Б 3 

Кількісний і якісний склад членів Ради з розвитку  

Національної Вищої Агрономічної Школи м.Тулузи  

1) Повноважний представник Національного інституту агрономічних 

досліджень, керівник відділу колективної наукової експертизи 

перспективних досліджень; 

2) Директор Інституту агрономії, ветеринарії та лісового господарства 

Франції; Agreenium; 

3) Президент Інститут тисячоліття (Millennium Institute), США; 

4) Віце-президент Генеральної ради з продовольства, сільського 

господарства та розвитку місцевих територій, Генеральний інспектор 

сільського господарства, ФАО; 

5) Професор університету м.Монреаль, керівник наукової лабораторії 

GeoTop, Канада; 

6) Повноважний представник департаменту з розвитку компанії Veolia 

Eau;  

7) Директор Національної конфедерації буряководів; 

8) Директор з наукових досліджень корпорації In vivo. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Динаміка і умови працевлаштування інженерів вищих навчальних аграрних 

закладів Франції (випуск 2014 року) * 

Постійна робота Змінена робота У пошуках роботи 

Довгостроковий 

контракт (ДсК), % 

Річна зарплатня, 

€ 

ДсК, % Річна зарплатня, 

€ 

ДсК, % Річна 

зарплатня, € 

Працевлаштування інженерів напротязі 6 місяців після закінчення навчання 

лютий 2015 

чоловіки ‒ 76,5 30 650 47,9 29 125 ‒ ‒ 

жінки ‒       64,2 29 050 19,6 26 257 ‒ ‒ 

разом ‒       69,9 29 806 29,1 27 343 ‒ ‒ 

Працевлаштування інженерів протягом 18 місяців після закінчення 

навчання 

лютий 2016 

чоловіки ‒ 89,6 33 669 73,9 32 701 55,9 28 722 

жінки ‒       86,0 30 750 53,0 29 130 56,1 28 228 

разом ‒       87, 6 32 100 59,6 30 251 56,0 28 401 

*Suivi de parcours des ingénieurs agronomes. Promotion 2016  
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Таблиця В. 2 

Розподілення працевлаштування інженерів, випускників 2014 року 

агроінженерних вищих шкіл Франції за галузями аграрної економіки (лютий 2015) * 

Галузь Розпо-

діл, %  

жінки, 

% 

ДсК, % Кадрові 

працівники,% 

Річна 

зарплатня,€ 

Харчова 

промисловість 

24,8 61,6 47,1 54,0 30 697 

Підприємства і 

послуги 

12,7 52,2  77,9 62,9 31 944 

Консультативні  і 

консалтінгові 

служби 

10,7  66,6 46,1 57,2 25 359 

Агрохімія і 

виробництво 

9,0  

 

42,7 62,4 78,5 32 699 

Ландшафтна архі-

тектура і довкілля 

8,8  59,8 41,2 69,0 27 901 

Торгівля 

 

8,5  57,1 70,7 47,3 28 322 

С/г виробництво 

 

8,3  42,5 63,8 55,4 28 232 

Навчання і наука 

 

7,7  71,7 37,9 85,5 23 378 

Адміністрування 

(держ. і тер. 

служби) 

7,3  55,7 52,2 83,8 29 911 

Інше:дозвілля, 

культура, міжна-

родні рганізації) 

2,3  

 

57,0 36,0 22,4 28 983 

Разом 100 57,4  54,7 63,2 29 274 

 

*Іnsertion des diplômes de l’enseignement superieur agronomique, veterinaire et 

du paysage - Enquête 2015 
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Таблиця В. 3 

Співвідношення випускників короткого циклу агроінженерної освіти (BTSA) 

і спеціалізації професійного ліценціату* 

Спеціалізація Кількість 

респондентів 

% 

Математика і природничі науки 14  1,8 

Гуманітарні науки і право 13  1,6 

Спеціалізовані багатопрофільні техвиробництва 15  1,9 

Сільське господарство, рибальство, озеленення 218  27,6 

Комунальне обслуговування населення  176  22,4 

Будівництво і лісівництво 8  1,0 

Переробка с/г продукції 134  17,0 

Управління і інформаційний обмін  201  25,5 

Персональний догляд Services personnes  8 1,0 

Інформатика і комунікації 1 0,1 

Разом 788  100,0 

* Звіт про дослідження щодо розробки методології моніторингу студентів, які підготували професійну 

ліцензію після отримання BTSA 
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Додаток Г 

Види компетентності в ієрархічному порядку, визначеному кадровими журі з 

оцінювання професійної компетентності інженерів 

Зміст компетентності 

Загальна 

кількість 

застосування 

даної 

компетентності 

при оцінці рівня 

професіоналізму 

інженера  

Кількість 

журі, які 

викорис-

товували 

даний 

критерій  

 

Кількість застосування 

даного критерію кожним журі 

жу 

рі 1 

жу

рі 2 

жу

рі 3 

жу

рі 4 

жу

рі 5 

Вміння мобілізувати теоретичні і 

практичні інженерні знання для 

оцінки професійної ситуації і 

прийняття рішення 

81 5 7 17 39 17 1 

Вміння абстрагуватися і 

подивитися на проблему з іншої 

сторони, зробити крок назад 

64 5 15 10 15 9 15 

Аналітичне мислення: аналіз 

ситуацій і синтез рішень 
36 5 13 10 6 3 4 

Володіння  методикою і 

методами інженерної діяльності; 
25 5 5 6 7 5 2 

Здатність до абстрактного 

(концептуального) моделювання 
18 4 7 2 6 3 0 

Вміння керувати і вести проект 18 4 7 6 4 0 1 

Володіння якостями успішного 

менеджера 
16 5 3 2 5 3 3 

Результати підрахунку  цитування даних видів компетентності, 

побудованих журі з оцінювання професійної компетентності інженерів 

(VAE) 
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Додаток Д 

Перелік основних загальних професійних ситуацій інженера аграрного 

профілю і іх цілі, які були виокреслені журі з оцінювання професійної 

компетентності інженерів (VAE) 

Загальні професійні 

ситуації 

Цілі загальних професійних ситуацій 

Загальні професійні ситуації, повязані з управлінням проектів  

1. Концепція 

проекту 

Створити умови небхідні для реалізації проекту. 

2. Управління 

проектом (етапи 

реалізації проекту) 

Розробити план, oрганізувати і виконати, дотримуючись 

розробленого плана дій і реалізації проету. 

3 Управління 

інноваційним 

проектом 

Скласти і реалізувати експериментальний протокол, включаючи 

науково-технічні інноівації, з метою відповіді на запит замовників, 

постійний контроль за виконанням експерименту, прогнозування 

методу перенесення очікуваних результатів в практичну площину   

Загальні професійні ситуації, повязані з менеджментом і керівництвом колективу 

4. Керівництво 

командою 

Забезпечити щодене  і тривале керівництво командою з декількох 

робітників які в свою чергу мають , ієрархічну відповідальність, і 

розвивати  їх мотивацію спільної роботи на результат, за 

необхідністю провести фахову перевірку і реорганізацію команди. 

5.  Поточна 

організація команди 

Встановити відповідну організацію діяльності членів команди (в 

рамках функцій, штатних місць, проекту)  

Загальні професійні ситуації, повязані з іншими функціями інженера 

6. Управління 

якістю: 

- технічна складова, 

- поточний процес, 

- партнери, 

- обслуговуючий 

персонал. 

Розробка, впровадження та управління щоденне і стратегічне,  

заощадження необхідних коштів для гарантування і поліпшення 

якості високого рівня як відповідь на вимоги клієнтів,партнерів;  

одночасно необхідність внескув  інші стратегічні цілі компанії 

(продуктивність, комерційні та економічні аспекти, збереження 

майна і обладнання, тощо). 

Загальні професійні ситуації, які ідентифікуються, але не являються конструктивними 

(додаткові) 

7. Управління виробництвом (здійснення виробничого процесу) ;  

8. Адміністративний і фінансовий менеджмент (пощук коштів, використання фондів, 

бухгалтерський облік, управління)  

9. Дорадництво, популярізація ; 

10. Розробка, концепція і реалізація комерційної стратегії компанії. 
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Додаток Е 

Приклад навчальної програми 

Кваліфікація інженера (Titre ingénieur): Кваліфікація інженера, дипломованого 

Національною Вищою Агрономічною Школою м. Тулузи (НВАШТ (ENSAT)), яка  

входить у склад Національного Політехнічного університету Тулузи. 

Орган, відповідальний за сертифікацію: Національна Вища Агрономічна Школа Тулузи 

(ENSAT), 

Орган, відповідальний за розробку і акредитацію програми: Комісія з акредитації 

інженерних кадрів 

Особа, що є відповідальною за підпис сертифікації: Директор НВАШТ 

Рівень і галузь діяльності кваліфікації 

І (Французька номенклатура, затверджена у 1967) 

7 (Європейська номенклатура професій) 

коди професій:  

210 полівалентний спеціаліст у галузі агрономії і сільського господарства, 

211 рослинництво, спеціальні культури, захист рослин, 

118 науки про життя. 

 Опис професійної діяльності  

 Технологічна складова діяльності з охорони навколишнього середовища і 

покращення рівня життя у сільській місцевості вимагає знання і з агрономії, і з агро-

харчових технологій та наук про землю. Насамперед, необхідні знання з управління 

природними  ресурсами (такими як вода, ґрунти, біорозмаїття) та аналіз практичної 

діяльності у біо-фізичному середовищі. НВАШТ має за мету сформувати 

високопрофесійних інженерів, спроможних якісно і раціонально діяти у галузі виробництва 

продукції тваринного і рослинного походження, використовуючи свої знання з біологічних 

і технологічних дисциплін.   

 Загальні галузі: 

‒ сільське господарство,агрономія, агро-харчові технології; 

‒ науки про землю; 

‒ біологічна сфера, медична сфера, здоров'я; 

‒ будівництво і промисловість, логістіка. 

 6 спеціалізованих галузей: 
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1. Рослинництво (агробіонауковий) аспект: нові технології щодо виробничої рослинної бази 

на основі вивчення вибіркових спеціалізованих модулів: генетика рослин,  захист рослин, 

геноміка і біоінформатика, виробничі цикли продукції рослинного походження. 

2. Агроменеджмент ‒ менеджмент проектів і управління змінами: поглиблене вивчення 

концепції з менеджменту проектів, включаючи стратегічні і гуманістичні аспекти 

управління підприємством. Опанування вибіркових спеціалізованих модулів на основі 

практичних дій у проектах аграрного спрямування і розвитку місцевих територій. 

3. Харчова промисловість ‒ інновації та якість продукції АПК: поглиблене вивчення наукової 

і технічної бази з метою управління процесами переробки і збереження харчової продукції 

на основі раціонального використання живих субстанцій у сільському господарстві. 

4. Тваринництво ‒ специфіка галузі, виробничого циклу і якість продукції тваринного 

походження: вивчення основних напрямків тваринництва у ґенезі: від зоотехнії до 

споживання готової продукції, включаючи процеси переробки і перспективи контролю 

якості виробництва. 

5. Науки про навколишнє середовище мають 2 спеціалізації:  

‒ захист навколишнього середовища: збереження і переробка води, ґрунтів, відходів, тощо; 

‒ якість і управління природними ресурсами: дослідження, практичне застосування і 

управління ресурсами. 

6. Системи виробництва, біосистеми і устрій місцевих територій: агрономічний, економічний 

і соціальний підходи у розбудові агро-екологічних систем. 

 

Опис набутих і перевірених компетенцій  

І. Загальні компетентності для сукупності інженерних спеціальностей. Сертифікація 

передбачає перевірку наступних професійних вмінь (компетентностей): 

1. Здатність мобілізувати інформаційні ресурси широкого кола фундаментальних наук. 

2. Знання і розуміння наукової і технічної складових спеціальності. 

3. Опанування методами і засобами інженерної діяльності (ідентифікація і розв'язання 

проблем, навіть чітко неокреслених, збір і обробка даних, використання 

інформаційних новітніх програм і технологій, аналіз і концепція комплексних 

систем, експериментування, тощо). 

4. Вміння інтегруватися в організацію, управляти і мотивувати до розвитку колектив: 

відповідальність і лідерство, менеджмент проектів, скерованість трудовою угодою, 

налагодження комунікативного зв'язку як з фахівцями, так і  неспеціалістами даної 

галузі. 

5. Аналіз і врахування наслідків промислових, економічних і професійних ситуацій: 

конкурентоспроможність і виробництво, інновації, інтелектуальна і індустріальна 

власність, дотримання системи якості, безпеки. 

6. Вміння працювати на міжнародному рівні: володіння іноземними мовами, 

надійність, економічна і соціокультурна обізнаність, досвід роботи закордоном.  

7. Дотримання і збереження моральних і суспільних цінностей: знання і побудова 

відносин у суспільстві, сталий розвиток і збереження навколишнього середовища, 

етика. 

ІІ. Специфічні компетенції, характерні для саме цієї Школи: 

1. Знання біологічних механізмів і технологічних процесів, а також методів їх 

покращення з метою: 

‒ вирощування або розведення живих організмів рослинного і тваринного 

походження; 

‒ переробки цієї продукції для харчових та інших цілей. 
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2. Вміння розуміти, керувати і проектувати технологічні процеси виробництва ‒ 

переробки продукції АПК на засадах збереження місцевого біо-фізичного 

середовища (ґрунту, води, повітря, клімату, біорозмаїття, корисних копалин): 

‒ застосування; 

‒ захист; 

‒ відновлення. 

3. Опанування інституційним, економічним, політичним, соціологічним, юридичним 

аспектами сільськогосподарської діяльності, а також елементами агро-переробного 

виробництва на різних рівнях: національному (французькому), європейському і 

світовому.  

4. Знання і розуміння специфічних механізмів і економічних процесів функціонування 

аграрних ринків і економічної політики конкретного агросектору на національному 

(французькому), європейському і світовому рівнях.  

5. Вміння (Здатність) виконувати дослідні і наукові пошуки. 

6. Вміння діагностувати і аналізувати пропозиції з точки зору комплексної 

проблематики (технологічної, економічної, гуманітарної, юридичної, екологічної) 

виробничого циклу "виробництво-переробка-споживання" на рівні підприємства, 

галузі і розвитку місцевої території. 

 

Сектори діяльності або види професій дипломованих спеціалістів 

Молоді дипломовані інженери можуть працювати на агропромислових і переробних 

підприємствах, в кооперативах, в освітньо-технологічних закладах, в установах інженерної 

та науково-дослідної галузей. 

Основні обов'язки дипломованого інженера 

Інженер може здійснювати свою діяльність в інженерній, освітній, науково-дослідній, 

технологічно-дорадницькій галузях. Він є відповідальний за якість, безпеку, ведення або 

експериментальні дослідження на ланці виробництва або менеджменту господарства. До 

того ж він є відповідальним за маркетинг і зв'язки із клієнтами підприємства. 

Він також може вести викладацьку і науково-дослідну діяльність. 

 

Коди класифікатора професій (Le code ROME et les fiches métiers) 

А1303 Інженерія в сільському господарстві і природному середовищі, 

А1301 Дорадництво і технічна підтримка в сільському господарстві. 

Н1502 Менеджмент і інженерія промислової якості. 

 

Шляхи досягнення сертифікації інженерів 

Навчання складається з трьох основних періодів: 

1. Загальний курс (tronc commun) 1,5 років, який складається з загального базового курсу наук 

про життя і технічних дисциплін: агрономія (300 годин), агро-харчові технології (150 

годин), навколишнє середовище (70 годин), засоби і методи інженера (250 годин), 

підприємство і суспільство (200 годин). 

Стажування є невід'ємною частиною цього курсу і передбачає 3 періоди двотижневих 

практик в ході якого студент має зробити управлінсько-діагностичний аналіз господарства 

і запропонувати рішення проблемних питань по господарству, а також на початку другого 

курсу ‒ реалізувати проект на підприємстві (5 тижднів). 

2. Період пре-спеціалізації (попередньої). ІІ семестр другого року закладає освітньо-

професійну основу для основної спеціалізації на ІІІ курсі. Паралельно йде вивчення 

загальних дисциплін економічного, юридичного і управлінського характеру (60 годин), 

іноземні мови і фізична культура. 
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3. Третій рік навчання ‒ це рік спеціалізації і професійного становлення майбутнього 

спеціаліста. Він складається з 5 місяців навчання в Школі і 6 місяців стажування на 

підприємстві, із захистом інженерного проекту у вересні місяці. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Семестр складається з 6 - 8 навчальних юнітів (модулів, unité d'enseignement). 

Кожний модуль має закінчитися остаточним засвоєнням теоретичного і практичного 

матеріалу. В кінці кожного навчального року журі, яке складається з освітян, що викладали 

протягом року, проводить оцінювання (сертифікацію) студентів. Оцінювання передбачає 

атестацію студента за кожний навчальний модуль з демонстрацією набутих теоретичних і 

практичних навиків. 

 Навчальні модулі підрозділяються на три типи: 

I. Модулі інженерного спрямування.  Цикл дисциплін, які вивчають методи і засоби 

інженерної діяльності:  

‒ інженерні науки і дослідницька діяльність; 

‒ науки про живе у відповідній галузі застосування (рослинництво, харчові технологія і 

якість продукції, годівля, генетика, екологічна генетика і генетика рослин); 

‒ суспільні науки (економіка, управління/менеджмент, право, соціологія). 

II. Модулі з вивчення іноземних мов і фізичного виховання. Кожний студент має бути 

атестований щосеместрово з вивчення двох іноземних мов, при чому знання англійської 

мови підтверджуються сертифікатом рівня В2, адже стажування закордоном обов'язкове. 

III. Модулі професійного спрямування: 

 стажування; 

 проект на підприємстві під керівництвом тьютора на основі менеджменту проектів; 

 різні проекти для спеціалізації студентів; 

 дипломний інженерний проект (6 місяців); 

 закордонний професійний досвід (не менше ніж 3 місяці).  

Такого типу модулі (під час роботи, а також усного захисту звітів про стажування, у ході 

реалізації проекту, тощо) мають на меті перевірити: 

– спроможність студентів інтегрувати набуті знання у розв'язання конкретних 

виробничих проблем; 

– опанування механізмів реалізації менеджменту проектів; 

– найбільш важливий результат агроінженерної освіти ‒ вміння діагностувати 

комплексні системи і пропонувати комплексні інженерні рішення.    

 

Юридичні референції: 

Оновлення даної навчальної програми передбачено кожні 6 років, починаючи з 2005 року, 

першої дати Державної абілітації, що підтверджується наказом, підписаним міністром 

освіти і науки від 14 грудня 2005 року, розміщеному в офіційній пресі. 

 

Додаткова інформація. 

Відбір студентів здійснюється за: 

1) Конкурс А: випускники дворічних підготовчих курсів біологічного спрямування: 

90 абітурієнтів; 

2) Підготовчі курси політехнічного циклу: 15 абітурієнтів; 

3) Конкурс за дипломами Лісанс: 15 абітурієнтів; 

4) Конкурс С: дипломанти університетсько-технологічної освіти (DUT) і техніки 

вищої категорії (BTS): 15 абітурієнтів; 

5) Конкурс Д: магістри 1 року навчання: 15 абітурієнтів 
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Цикли 

навчальних 

дисциплін 

Навчальні модулі Мета модулю і компетентності 

 

Зміст модулю 

 

ECTS 

ІІІ курс (5 семестри) 
Навчальний блок1: 

Побудова 

професійного 

і персонального 

проекту 

Концепція 

(принцип)"Від лану 

до столу" 

Набуття спільної невідпорної культури 

інженера AgroSup Dijon:  

- висока мотивація до навчання, 

- важливість взаємодій / 

міждисциплінарних зв'язків,  

- знайомство з спільнотою викладачів. 

1. Ввідний курс: соціально-економічний огляд системи 

АПК. Знайомства з випускниками, їх професійним 

ростом. (4 год). 

2. Основні напрямки і проблеми системи АПК: дієві 

заходи, механізми  і вимоги  сучасності (15 год). 

3. Відвідування підприємств за спеціалізаціями (2 год. 

підготовка та день візиту): знайомство та вивчення 

професійних функцій персоналу та  інженерів зокрема.  

. 

4. Аналіз діяльності та моделювання підприємств: 

груповий захист перед аудиторією. 

 

6 

Професійний 

розвиток 

і працевлаштування 

1 

Побудова власного професійного 

проекту, розвиток інженерних здібностей 

і 

Визначення мети навчання в AgroSup 

Dijon 

1.Вступ до навчального модуля "Професійний розвиток 

і працевлаштування», що 

проводиться протягом 3-х років з подальшим наданням 

робочого місця і розвитку кар'єри в галузі 

машинобудування (APECITA, обсерваторія, DEVE), 

участі в бізнес-форумах і Круглому столі бізнесу. 

2. Ввідний курс трудового законодавства (6 годин: 

Закон і юриспруденція. Виклад різних типів правових 

основ укладання контракту і договірної 

відповідальності. Практичне застосування правових 

знань). 

Хімічна безпека 

згідно Принципів 

належної 

лабораторної 

практики. 

Навчання практичним основам у хімічній 

лабораторії, формування знань з фізичної 

хімії. 

Інформування про ризики, пов'язані з 

діяльністю робочого приміщення. 

1.Безпека лабораторії. 

2.Довідкова інформація про нормативний обов’язок: 

гігієнічні стандарти упаковки. 
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Підготовка до 

практики. 

Введення понять для підготовки до 

стажування в компанія. 

3. Здоров'я та безпека в робочих ситуаціях: схильність 

до ризику, профілактика надзвичайних ситуацій, 

алгоритми дій при їх виникненні. 

Технічна підготовка 

до практики на с/г 

господарстві 

Технічна підготовка до праці в 

сільському господарстві 

1.Презентація курсу на фермі офіційними особами 

освітніх і адміністративних органів.  

2. Підготовка курсу з безпеки праці та життєдіяльності. 

3.Семінари на практичну тематику праці в 

сільськогосподарській сфері (підхід до стада, водіння, 

налаштування й обслуговування сільськогосподарської 

техніки, основи фіто санітарної безпеки). 

Практика на с/г 

господарстві (1ий 

період) 

Стажування на фермі - 1 рівень 1.Головна мета курсу стажування в сільському 

господарстві – пристосування студентів протягом 6 

тижнів до повсякденного життя фермера та його сім'ї.  

2.На рівні освіти основними завданнями практики на 

с/г підприємстві є: 

- аналіз загального функціонування бізнесу; 

- діагностика маржинальності й стабільності ферми; 

- вивчення механізму економічного зростання в умовах 

функціонування сільського господарства. 

Навчальний блок 2: 

Вивчення базових 

дисциплін 

Економічні 

механізми 

господарювання 

Мобілізація знань для аналізу процесів і 

участі в економічних механізмах 

функціонування, що лежать в основі 

проблем розвитку 

стабільності й регулювання 

(макроекономічний аналіз). Визначення 

стратегій на корпоративних ринках 

(мікроекономічний аналіз). 

1.Подолання проблеми продовольства механізмом руху 

економічного капіталу: 

- зростання активів, залучення інвестицій; 

- виробництво продовольства і торгівля 

сільськогосподарською продукцією; 

- кризовий стан національної економіки й державне 

регулювання. 

2. Економічні основи стратегічного аналізу компанії: 

- конкурентний аналіз ринків і компаній; 

- конкурентне середовище компанії в сучасних умовах. 

12 

Вступ до соціології Даний модуль спрямований на 

ознайомлення студентів з основними 

поняттями суспільної науки – соціології. 

Дисципліна розкриває актуальні питання 

в різних форматах 

Вступний модуль до соціології і соціологічного аналізу 

організований чотирма 2-х годинними блоками. 

Перший блок визначає основні поняття і основні 

підходи до дисципліни. Інші блоки 
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(курси, відео-дебати). Це ознайомлює 

студентів з основами соціологічного 

міркування: порушенням актуальних для 

суспільства питань (екологічна 

проблема, місце науки, 

розвиток навчання, демократія тощо).  

Огляд того, що означає "діяти в якості 

інженера" в умовах сучасного світового 

розвитку суспільства. 

подають тематичні послідовностей з дисципліни для 

вирішення складних суспільних проблем та 

відстежування процесів.  

Фінансовий облік та 

управління бізнесом 

Ухвалення рішення про допомогу в 

фінансових послідовних операціях. 

Уміння читати і аналізувати 

бухгалтерський облік. 

Навички при перебуванні в стабільному 

стані функціонування компанії виділення 

сильних і слабких сторони підприємства. 

Аналіз змін у веденні бізнесу, адаптація 

його до мінливих умов. 

1.Основні механізми і загальні принципи 

подання основних бухгалтерських документів (баланс і 

звіт про доходи, результати праці, обліково-фінансові 

документи). Ведення аналізу стабільності й 

прибутковості. 

Вступ до формування бюджету компанії, розподіл його 

на закупівлю ресурсів, амортизацію, виплати заробітної 

праці, податки на прибуток тощо.  

Іноземні мови Використання мов у професіональних 

ситуаціях; формування навичок 

спілкування за допомогою 

індивідуальних та командних проектів 

(групи розширюють словниковий запас в 

області сільського господарства). 

1.Англійська:  

- вивчення основних граматичних і лексичних структур 

для спілкування в усній формі; 

-технічний словниковий запас в агробізнесі та 

агрономії; 

-усні доповіді на теми, пов’язані з сільським 

господарством; 

-бізнес інтерв'ю; 

-спілкування в умовах конкуренції.  

2.Німецька:  

-вивчення технічної лексики сільського господарства й 

продовольства; 

-навчання професійної комунікації (інтерв'ю, 

телефонна розмова з партнером по бізнесу); 
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-тест на визначення рівня володіння мовами на початку 

і в кінці цього модуля для визначення прогресу 

студентів.  

Фізична активність 

та спорт 

Визначення спеціалізації групи за 

видами спорту. Участь у процесі 

оволодіння обраною спеціальністю. 

Фізичні навички технічного 

обслуговування сільського господарства 

(естафети в сільській місцевості, силові 

випробування тощо). 

Види діяльності, які доведені до вибору студентам, 

представлені на початку семестру: туризм, альпінізм, 

командні види спорту, плавання, біг, 

теніс, волейбол, футбол, аеробіка, важка атлетика. 

Вступ до аналітичної 

хімії 

Визначення принципу і стандартів 

аналізу ключових складових сировини та 

харчових продуктів (білків, вуглеводів, 

ліпідів, мінеральних речовин, вітамінів). 

Вступ до прикладної аналітичної хімії. 

Дозування компонентів. Розрахунок 

концентрації. Створення калібрувальної 

кривої. Реалізація хімічних аналізів. 

Ознайомлення з 

методами хімічного аналізу. 

1.Аналітична хімія в сфері агрономії і харчових 

технологій. 

2. Якісний і кількісний аналіз складових: склад 

продуктів рослинного і тваринного походженням: 

- білки (спектроскопічні методи); 

- вуглеводи (хроматографічні методи); 

- ліпіди (видобуток і хроматографічний аналіз) 

- мінерали (комплексометрія, атомно-абсорбційної 

спектроскопія); 

- вітаміни (метод титрування). 

 

Властивості рідин і 

газів 

Оперативний огляд функціонування й 

перенесення рідини. Розуміння фізичних 

явищ, які беруть участь у 

функціонуванні насосних систем. 

1.Статичні і динамічні властивості рідин: поняття 

тиску, статичне збереження потоку, гідроенергія. 

2.Динаміка реальної рідини (нестискаємої): режим 

течії, в'язкість, падіння тиску, енергетична діаграма. 

3.Насосні системи: завантаження, межа всмоктування, 

вплив факторів на швидкість обертання ротора. 

Автоматизовані 

системи. Датчики 

1 марка інженер майбутнє може 

аналізувати експлуатації 

автоматизована система, а також 

створити системи вибір 

управління сільськогосподарської 

техніки і продуктів харчування 

1 Аналіз автоматизованих систем (моделювання, 

концепція системи, 

логічні системи та засоби автоматизації) 

2 послідовного і комбінаційної логіки / SFC 

3 Промислове регулювання і нагляд 

4. Сигнал і датчики 

5 TP пневматичний / автоматичний 



228 

 

2 знати основи загальних виробничих 

систем та процесів 

3 набувають поняття аналізу динамічних 

систем, 

автоматичний, контроль, обробка 

сигналів 

4 причина вибору системи управління 

синхронізацією на 

нагляд 

Термодинаміка Цей курс спрямований на придбання 

необхідних інструментів для 

Розуміння і лікування проблем, 

пов'язаних із здійсненням з 

термодинаміка в агрономії і Agro-

Alimentaire. 

1.Термодинамічні системи.  

2.Холодильні машини. 

Навчальний блок 3: 

Вступ до фаху 

Соціологія 

сільського 

господарства  

Даний модуль спрямований на вивчення 

відомостей про еволюцію 

сільськогосподарської сфери, історії 

актуальних питань 

"сільськогосподарської спеціальності" та 

різноманітності 

діяльностей і пов'язаної з ними 

державної політики, які регулюють 

усі процеси.  

 

Даний модуль поділено на дві частини.  

1.Перша частина курсу ставить собі за мету 

ознайомити студентів з останніми розробками і 

поточними питаннями маркування 

сільськогосподарської продукції. Відомості про 

сільське суспільство.  

2.Друга частина спрямована на підготовку студентів до 

досліджень, які їм доведеться виконувати під час їх 

навчальної практики  

12 

Економічні 

механізми 

господарювання 2 

Мобілізація знань для аналізу процесів і 

участі в економічних механізмах, що 

лежать в основі проблем розвитку 

стабільності й регулювання 

(макроекономічний аналіз), а також 

визначення стратегій 

на корпоративних ринках 

(мікроекономічний аналіз). 

1.Проблеми розвитку й функціонування в сільському 

господарстві. 

2. Ключові фактори успіху в бізнесі: 

-основні поняття в бізнес-економіці. 

-оновлений аналіз компанії (виробництво, 

ресурси і навички ведення обліку). 
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Сільськогосподарськ

а політика й 

навколишнє 

середовище. Оцінка 

продовольчого 

ризику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мікробіологічні 

властивості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи фізичної 

хімії. 

Ґрунтово-кліматичні 

умови 

Визначення основних тенденцій 

екологічної політики в 

Сільському господарстві. 

Вивчення історіі сільського господарства 

і продовольчої політики, введення 

ключової термінології. 

Визначення інструментів економічного 

аналізу державної політики. 

Формування навичок залучення коштів 

для аналізу діяльності 

сільськогосподарської політики у 

проблемах навколишнього середовища. 

 

Визначення основних проблем, які 

можна вирішити завдяки знанням з 

мікробіології. 

Робота з мікроорганізмами в процесах 

бродіння. 

Уникання мікробіологічних небезпек в 

харчових ланцюгах. 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення причин мінливості клімату і 

різноманітності ґрунтів. 

Управління земельними ресурсами та 

планування землекористування. 

Забезпечення сталого 

сільськогосподарського виробництва, 

яке: 

1.Теоретична база з сільськогосподарської політики. 

2.Екологічна політика в сільськогосподарському 

секторі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Біорізноманіття мікроорганізмів та їхня 

життєдіяльність в харчових ланцюгах. 

(«Від лану до столу»). 

2.Спрощена схема роботи з механізмами вивчення й 

дослідження продуктів харчування мікробіологічними 

методами. 

3.Мікробіологічна безпеки харчових продуктів 

(державні стандарти, методи аналізу та 

контроль мікробіологічної якості в режимі реального 

часу, генномодифікована продукція і молекулярні 

інструменти).  

4.Санітарна дезінфекція сировини, продукції і 

промислових об'єктів. 

1.Компоненти кліматичної мінливості (балансові 

маса і енергія). 

2.Спрощена гідрологічна концепція ґрунтової 

транспірації. 

3.Мінеральні та органічні грунти, властивості реакції. 
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- підтримує або поліпшує 

якість ґрунту,  

- зберігає навколишнє середовище в 

трьох компонентах, таких як ґрунт, 

повітря і вода.  

Уявлення про взаємозв'язок між 

кліматом, ґрунтом і рослинністю,  

методи для характеристики мінливості 

клімату в агропромисловості.  

Визначення властивостей ґрунту, 

біорізноманітність ґрунту і державна 

політика щодо землекористування. 

Інструменти ідентифікації ґрунту, їх 

розподіл для визначення функції в 

екосистемі. 

4.Концепція біорізноманітності ґрунтів і методів їх 

вивчення. 

5.Ґрунтові процеси, основні типи та розподіл ґрунтів. 

6.Біокліматичне зонування ґрунтових ландшафтів. 

7.Відображення функцій ґрунтового покриву. 

8.Застосування тематичних карт (ерозія ґрунту, запаси 

води, забруднення навколишнього середовища). 
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Управління 

овочівництвом 

Зрозуміти методи складання сівозмін, 

спираючись на родові особливості 

культур, біологічні властивості, вимоги 

до вологи, світла, тепла, попередників 

тощо. 

Різноманітність овочевих господарств 

Франції.  

Застосування теоретичних знання для 

роботи в практичних групах (вибір 

культур) і ситуаціях. 

Навчальні досліджувальні пристрої 

(реалізується на весняному посіві). 

Практичне вивчення культур різних 

видів, знайдених у Франції. 

Імплантація культури в діагностичну 

розробку прибутковості. 

Культивуванням видів, обраних з кількох 

наявних на невеликій 

ділянці. 

1. Концепції агрономії та операційних баз 

2.Продуктивність механізмів сільськогосподарського 

сектора (розробка трьох прикладів (3 години кожний): 

озима пшениця, горох і зайнятий пар). 

3.Різноманітність сільськогосподарських культур в 

овочівництві. 

4.Здійснення весняного моніторингу культури. 

5.Встановлення продуктивності з урахуванням 

ґрунтових і кліматичних умов. 

6.Розробка сівозміни для досягнення цільового 

показника продуктивності. 

7.Реалізація та адаптація сівозміни, обраної відповідно 

до кліматичних умовах, і спостереження на 

оброблюваній землі. 

8.Визначення врожайності культур восени. 

9.Збір врожаю, визначення та аналіз продуктивності та 

фактори врожайності. 

Внесення добрив за 

рекомендованими 

нормами 

Вивчення функціонування 

біогеохімічних циклів у 

ґрунті. Практика управління органічним і 

мінеральним станом ґрунту. 

Формування здатності виносити 

судження про хімічний стан ґрунту і 

визначати норму внесення органічних і 

мінеральних добрив. 

1.Визначення органічної речовини в ґрунтах. 

2.Кислотність ґрунту і вапнування  

3.Кругообіг азоту в ґрунті. 

4.Цикли фосфору і калію та внесення добрив PK 5.Інші 

елементи: S, Ca, Mg, мікроелементи. 

6.Баланс азоту. 

7.Внесення азотних добрив. 

8.Інструменти для моніторингу удобрення лугів. 

Тваринництво: 

- догляд;  

-вирощування; 

 

 

 

 

Формування знання про механізми 

зростання тварин і вплив основних 

факторів, що регулюють їх 

життєдіяльність. 

 

 

 

1.Історичний розвиток тваринництва, сучасні тенденції 

функціонування даного сільськогосподарського 

сектору. 

2.Зростання загальної ваги і відносне зростання органів 

і тканин, гормональна регуляція росту. 

3.Диференціація тканин. 

4.Фактори зміни росту й розвитку. 
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 -розведення й 

селекція; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-планування 

лактації. 

 

 

 

 

 

Визначення відмінних характеристик і 

особливостей функції відтворення 

деяких видів тварин, наслідки 

розмноження цих видів. 

 

 

 

 

 

Знаючи характерні біологічні механізми 

лактації з урахуванням особливостей 

кожного виду (анатомія, фізіологія, 

гормональна регуляція), вміння їх 

застосування при проектуванні систем 

доїння. 

Контроль якості молока та 

продуктивності лактації. 

 

5.Оцінка росту і розвитку основних видів 

домашньої худоби і їх анатомії (бонітування за 

генотипом, фенотипом, молочною продуктивністю 

тощо). 

 

1.Вивчення фізіологічних механізмів, що беруть участь 

в регуляції репродуктивної функції основних видів 

домашньої худоби. 

2.Вивчення репродуктивних циклів деяких видів 

тварин (велика рогата худоба, свині, кози, вівці) і різні 

методи їх контролю. 

3.Визначення цілого ряду показників, що 

характеризують поведінку відтворення в різних стадах. 

1.Анатомія і фізіологія лактації. 

2.Принцип машинного доїння і умови його реалізації 

(ритм, типи установки, породи, придатні для 

машинного доїння, фактори, що впливають на машинне 

доїння).  

3.Визначення параметрів якості молока (жирність, 

кількість однопроцентного молока, фізичні та хімічні 

властивості тощо). 

 

Годівля 

сільськогосподарськ

их тварин 

На основі теоретичних знань про 

поведінку під час харчування різних 

видів худоби, брати до уваги фізіологічні 

характеристики 

тварини, селекційні особливості (еліта, 

еліта-рекорд), обмеження 

експлуатації та соціальний попит. 

1.Визначення характеристик сировини (концентратів, 

кормів)  

2.Анатомія і фізіологія травлення.  

3.Метаболізм і основи харчування тварин  

4.Основи енергетичного живлення (мінеральні та 

вітамінні комплекси). 

5.Складання раціону для різних видів 

сільськогосподарських тварин. 
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Додаток Ж 1 

Навчальний план підготовки інженерів аграрного профілю Вищої 

Аграрної Школи м. Пюрпан (ESA Purpan), Франція 

Цикли навчальних 

дисциплін 

Навчальні модулі ECTS 

І курс (1-2 семестри) 
 

Опис субстанцій і систем 

Алгебра і матричне обчислення 

 

9,25 

Фізика 1: Метрологія. Статика твердого тіла 

Фізика 2: Статика рідин та газів. Геометрична оптика 

Загальна хімія 1: склад матерії 

 

Науки та засоби інженера 

Математичний аналіз 

 

5,5 

Аналітична хімія 

Інформаційні технології та геоматика. 

Описова статистика 

Основи документознавства та інформаційної 

діяльності 

Склад та організація живої 

матерії 

Загальна хімія 2: хімічні зв'язки 

 

 

9 

Органічна хімія 

Структурна біохімія 

Клітинна біологія 

Мікробіологія 

 

Біологія рослин і тварин 

Менделівська генетика 
 

7,5 
Біологія тварин 

Ботаніка 

Агрономія і навколишнє 

середовище 

Геологія 

 

 

7 

Зоологія і біологічне різноманіття 

Фітопатологія 

Дослідження різноманіття агрокультур 

Агровиробництво - методологія спостереження 

Організація, управління і 

технології ведення 

фермерського 

господарства 

Економіка сільського господарства 

 

6,5 

Організація і планування фермерського господарства 

Механізація с/г виробництва 

Основи підприємництва і агробізнесу 

Основи приватного права і трудового законодавства 

Соціальні комунікації 

Ділова французька мова  

 

7,25 

Мовні стратегії 

Англійська мова 

Друга іноземна мова 

Гуманітарна і професійна 

підготовка 

Загальна соціологія і соціологія села 

8 

Особистісно-колективні комунікації і аналіз. 

Творчість і інноваційність.  

Професійно-особистісні технології набуття системи 

знань 

Практика на фермерському господарстві. 

  60 

ІІ курс (3-4 семестри) 

Аналіз систем Фізика 3: Динаміка рідин та газів. 5,5 
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Темодинаміка 

Органічна хімія: механізми органічних реакцій 

Моделювання, властивості моделей 

Розробка функціональної моделі складних систем для 

застосування в сільському господарстві. Матричний 

аналіз. 

Застосування аналітичного 

інструментарію і методик 

аналізу 

Теорія ймовірності і математична статистика 

7,5 

Статистичні бази даних 

Прикладна фізика і механіка: гідравліка, ірригація 

Аналітична хімія 2 

Інформатика. Розробка інформаційних додатків. 

Фізіологія тварин, 

раціональна годівля тварин 

Фізіологія, ендокринологія, фізіологія репродуктивної 

і травної систем тварин: індивідуальний розвиток, 

продуктивність. 
5 

Годівля тварин та оцінювання поживності кормів. 

Технологія виробництва продукції тваринництва. 

Біохімія. Мікробіологія. 

Генетичні і метаболічні 

процеси 

Метаболічна біохімія тварин і біокаталізатори. 

6,5 Фізіологія рослин. 

Молекулярна генетика. Основи біотехнологій. 

Екологія навколишнього 

середовища 

Систематика, класифікація та загальні 

закономірності географії ґрунтів 

4 

Екологічна експертиза 

Ландшафтно-геохімічна будова та еколого-

біогеохімічний стан розорених земельних площ 

України 

 

Оцінка впливу сільськогосподарської діяльності на 

навколишнє середовище 

Землеробство та основи 

агрономії 

Морфологія ґрунтів 

5 

Органічна речовина ґрунту, поглинальна здатність та 

фази ґрунту 

Агроґрунтове районування України 

Методи та засоби агрономічної діяльності інженерів 

Інженерна діяльність у 

сільському господарстві 

Зайнятість та доходи сільського населення в Україні 

9 

Визначення різних типів сільськогосподарських 

підприємств 

Вартість на землю, податки в сільськогосподарській 

сфері, матеріально-технічні ресурси 

Збут сільськогосподарської продукції, доступ до 

світових ринків  

Оперативне керівництво 

фермерським 

господарством 

Бюджет виробництва 

5,5 Системи інформаційної підтримки 

Бізнес контракти 

Професійне контактування 

Сільськогосподарські кредити 

5 

Земельні відносини 

Конкурентоспроможність фермерського господарства 

Юридичні гарантії діяльності 

Приватні асоціації 

Практико-інженерний 

досвід 

Аграрний підхід до ведення сільського виробництва 

7 
Економічний підхід до ведення сільського 

виробництва 

Соціальний підхід до ведення сільського виробництва 



235 

 

  60 

ІІІ курс (5-6 семестри) 

Апарат інженерної 

діяльності 

Сучасні концепції діяльності інженера 

5,5 
Організаційна структура управління 

Напрямки і фактори розвитку організації 

Соціальна культура і корпоративна відповідальність 

Документальне 

дослідження і синтез 

Порядок складання й оформлення організаційно-

розпорядницьких документів 

5 Робота з вхідними документами 

Робота з внутрішніми і вихідними документами 

Робота з документами по кадрах 

Техніко-економічне 

управління виробництвом 

продукції 

 рослинництва 

Агротехнічні основи рослинництва 

6 

Агрохімічні основи рослинництва 

Технологія виробництва польових культур 

Основи програмування врожайності польових культур  

Прогнозування врожайності 

Техніко-економічне 

управління виробництвом 

продукції тваринництва 

Економічне значення галузі 

5,5 
Комплектування господарства 

Структура виробництва продукції 

Первинна, вторинна обробки, збут продукції 

Проектування і   переробка 

сільськогосподарської 

продукції 

Планування ресурсної бази 

5,5 

Технологічні особливості праці колективу 

сільськогосподарського підприємства 

Переробка отриманої продукції 

Можливості використання власної продукції в 

подальшому функціонуванні фермерського 

господарства 

Управління фермерським 

господарством 

Технології розподілу функцій 

5,5 
Фермерство в сучасних умовах  

Організація робочого процесу в сільському 

господарстві 

Ведення бізнесу 

Проведення службових нарад 

5 Ділове спілкування 

Комунікативні технології керівників з підлеглими 

Комунікаційні вміння і 

практичний інженерний 

досвід 

Спілкування і комунікація 

7,5 
Організація й комунікаційний процес 

Прес-служба господарства 

Паблік-рилейшнз – PR 

Іноземні мови 

Основна іноземна мова для професійного спілкування 

6,5 Друга іноземна мова спілкування  

Професійна лексика латиною 

Діагностика господарства 

фермерського 

підприємства 

Сутність, мета, переваги розвитку фермерського 

господарства 

3 Контроль діяльності підлеглих 

Основи бухгалтерського обліку 

Оцінка рівня культури управління 

Предмети за вибором 

Управління персоналом 

3 

Сучасні концепції і підходи до інженерної діяльності 

Інформаційні технології 

Соціологія 

Психологія 

  60 

ІV курс (7-8 семестри, за вибором студента) 

http://buklib.net/books/27314/
http://buklib.net/books/27432/
http://buklib.net/books/29932/
http://buklib.net/books/27550/
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Міжнародний досвід: 

модель досконалості 

інженера 

Семестр навчання у внз-партнерах  

20 

Стажування в державних установах або на 

підприємствах країн, що розвиваються. 

Наукове стажування і участь у комплексній програмі 

досліджень інженерної школи Пюрпан 

Сектори сільського 

господарства 

Сільськогосподарське районування територій 

8 
Сучасні аграрні виробничі цикли с/г продукції  

Розробка структури господарства, реформування 

підрозділів 

Методика управління 

проектами 

Створення бізнес-плану 

10 
Визначення спрямування фермерського господарства 

Підбір персоналу 

Управління ресурсозабезпеченням 

Управління промисловою 

діяльністю 

Дослідження вихідних параметрів господарства 

8 

Екологічні обмеження 

Державні регулювання діяльності 

Ефективність об’єднань задля зменшення 

конкурентоспроможності на ранніх етапах 

Середовище бізнесу 

Ринкові механізми 

4,5 

Фіскальна політика 

Позики і прибутки  

Розрахунки можливих ризиків і їх уникнення 

Логістика 

Маркетинг 

Стратегія створення реклами продукту 

6,5 

Інфраструктура товарного ринку в сфері сільського 

господарства 

Маркетингові дослідження 

Товарна інноваційна політика 

Цінова політика в аграрному секторі 

Управління маркетинговою діяльністю на 

підприємстві 

Спеціальні дисципліни 

Селекція в сільському господарстві 

3 Інженерна діяльність в умовах кризи  

Міжнародний досвід інженерної діяльності 

  40 

 

Коментарі і пояснення: 

Семестр 7: набуття міжнародного досвіду (за вибором студента): 

‒ семестр навчання в зарубіжних вищих школах: різноманітність напрямків навчання (угоди 

з більш ніж 60 закордонними внз 20 країн трьох континентів). Якість навчання гарантована 

взаємним визнанням освітніх програм і постійної оцінки якості підготовки (20 ECTS). 

‒ семестр виробничої практики в установах або підприємствах країн, що розвиваються. 

Отримання досвіду роботи в місцевих організаціях і установах, дорадчих службах і 

підприємствах. Основні теми інженерних проектів: розвиток місцевих сільських територій, 

ресурсозабезпеченість аграрного виробництва, переробка та маркетинг продукції АПК, 

освітні та соціальні заходи (досвід реалізації проектів в більш ніж 15 країнах на 3 

континентах). 

‒ семестр розвитку наукових досліджень студента. Участь у комплексній програмі досліджень 

Вищої Агрономічної Школи Пюрпан. Вивчення наукової концепції і підходів до вирішення 

проблем в наукових лабораторіях Регіонального центру досліджень (PRES).  
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Семестр 8. Набуття професійних навичок інженера-управлінця: 

 розуміти основні проблеми сільського господарства і харчової промисловості в їх 

економічному, соціальному, екологічному та територіальному аспектах; 

 знати і використовувати основні методи стратегічного аналізу для розвитку 

конкурентоспроможності бізнесу; 

 оволодіти методами управління персоналом й інформаційними потоками в компанії; 

 оволодіти інструментами і методами управління проектами для успішного просування 

підприємств на ринках. 

 

 П’ятий рік навчання (семестр 9-10). 

 Основа навчання – реалізація інженерного дипломного проекту, у якій будуть виражені 

контекстуалізація і концептуалізація навчальних місій. 

Інженери п’ятого року навчання мають розуміти і винаходити корпоративні стратегії, діяти щодо 

наданих повноважень в рамках системи господарства або підприємства, що перебуває в постійному 

розвитку. Майбутні спеціалісти повинні бути готовими до успішної інтеграції в професійне життя. 

Основні компетентності, якими мають володіти інженери-випускники: 

 управління командою і лідерство; 

 соціальна відповідальність і сталий розвиток; 

 корпоративна стратегія; 

 моделювання і прийняття рішень в організації або колективі; 

 управління мережею господарств. 

Галузі дослідження: 

DA "Створення і управління компанією" 

DA "Ліс, сільське господарство та навколишнє середовище" 

DA "Якість і безпека харчових продуктів " 

DA "Просторова стратегія професійних дій" 

DA "Експорт і міжнародний менеджмент" 

DA "Управління винними компаніями" 

DA "Провідні компанії сектора конярства" 

DA "Банк, фінанси та страхування» 

DA "Управління маркетингом харчових продуктів" 

 

За матеріалами ВІШ Пюрпан  

http://www.purpan.fr/fr/formations/ingenieur/5eme-annee-et-da 
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Додаток Ж 2 

Дворічний інтенсивний підготовчий курс 

 з біології, математики, фізики, хімії та наук про живе 
Навчальна програма на тиждень (перший і другий роки навчання) 

Дисципліни 1й рік навчання  2й рік навчання 

Лекці

ї 

Пр.пі

д 

керів

н. 

Пр.бе

з 

керів. 

 Лекці

ї 

Пр.пі

д 

керів

н. 

Пр.бе

з 

керів. 

 

Математика 5 3   5 2   

Фізика  2,5 0,5 1  2,5 0,5 1  

Хімія 1,5 0,5 1  2 0,5 1  

Науки про живе (біологія) 5  3  4,5  2,5  

Інформатика 0,5  1    1  

Французька, філософія 2    2    

Іноземна мова (англійська) 2    2    

Географія     0,5    

Персональна наукова 

ініціативність(TIPE) 

  1    2  

Фізичне і спортивне 

виховання 

2    2    

Всього 20,5 4,5 5,5  20,5 3 7,5  

Друга іноземна мова 

(факультативно) 

 

2 

    

2 

   

Разом на тиждень    32,5    33 

Контроль знань і вмінь         

- письмовий (субота)    4    4 

- усний (середа)    2    2 

Індивідуальна робота 

студента 

   16    16 

 

Інформаційні джерела: 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71645 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_3_ESR/44/3/programme-BCPST_252443.pdf 

http://orientation.blog.lemonde.fr/2011/03/17/combien-de-temps-travaillent-les-etudiants/ 
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Додаток К.1 

Анкета майбутнього інженера аграрного профілю 

ENQUETE  POUR FUTURS INGENIEURS 

 
Nom de l’Ecole 
_____________________________________________________________________ 
Année 
d'études______________________________________________________________________ 
Spécialisation 
(DAA)_________________________________________________________________ 
 
Sexe  ᴏFéminin      
 ᴏMasculin      
    
Année de naissance ________    
Pourquoi avez-vous décidé de devenir ingénieur? (précisez en 5 mots-clés)? 
______________________________________________________________________________
___ 
A partir de quel âge avez-vous pris cette décision? 
_________________________________________ 
Classez par ordre l'importance les compétences clés de l'ingénieur: 

 connaissance d'un champ technique et scientifique de spécialité 

 prise la décision globale pour la conduite de projet 

 identification et résolution de problèmes en maîtrisant des méthodes et des outils de 
l'ingénieur 

 analyse et conception de systèmes complexes, expérimentation. 

 savoir proposer, entreprendre et mettre en œuvre les stratégies pour le vivant 

 tester des hypothèses, faire des expérimentations, évaluer les résultats et proposer des 
innovations 

 savoir travailler en équipe et la gérer 

 savoir communiquer et comprendre le milieu dans lequel on évolue 

 savoir communiquer dans deux langues étrangères 

 agir en projets internationaux 

 autre 
Quelles sont les aptitudes ou capacités personnelles les plus importantes pour exercer ce métier ? 
(précisez en 5 mots-clés) 
______________________________________________________________ 
 
Quels sont les points forts et faibles de votre formation (précisez en 5 mots-clés)? 
______________________________________________________________________________
____ 
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A votre avis quelles matières tranversales (en dehors de vos domaines de spécialité) sont 
indispensables dans votre cursus d'ingénieur? 
______________________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________________
____ 
Quels sont les types des travaux qui vous permettent de vous professionnaliser?  

 TP 

 TD 

 projet tutoré 

 stages 

 table ronde 

 rapports 

 autre 
 
Que souhaiteriez-vous améliorer dans la formation des ingénieurs? (précisez en 3 mots-clés) 
______________________________________________________________________________
____ 
 
Quel est le pourcentage du travail autonome réalisé pendant vos études (y compris le travail en 
groupe)?  

 10% 

 20% 

 30% 

 50% 
 

Quels stages avez-vous fait et où les avez-vous effectués? 
 
Type/lieu Exploitation 

agricole 
Entreprise Laboratoire de 

recherche 
Autre 
structure 

stage de 
découverte 
 

X    

stage 2ème 
année type 
"fonction" 

    

stage 2ème 
année type 
"étude" 

    

stage de fin 
d'études 
 

    

stage à l'étranger 
 

    

 
Comment les avez -vous trouvés? Quel organisme vous a aidé? 

 Forum carrières 
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 Réseaux des anciens 

 Offres diffusées par l'école 

 Recherches personnelles 

 autre 
 
Comment avez-vous validé votre mobilité internationale? 

 semestre Erasmus à l'étranger 

 stage à l'étranger 

 autre 
 
Notez, svp, les 5 points forts et les 5 faibles de votre dèrnier stage. 
______________________________________________________________________________
____ 
 
Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir? 
______________________________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________________________
____ 

Анкета розроблена автором дослідження 
  



242 

 

Результати анкетування 

Nom de l’Ecole  

ENSAT 

INSA Toulouse 

Ecole d'Ingénieurs de Purpan 

EIP 

Insa toulouse 

Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse 

ISARA LYON 

 

Année d'études 

20,5%43,4%24,6% 

  

1ère année 25 

2ère année 30 

3ère année 53 

Diplômé 14 

BTS 0 

1ère année 25 20.5% 

2ère année 30 24.6% 

3ère année 53 43.4% 

Diplômé 14 11.5% 

BTS 0 0% 

Spécialisation (DAA) 

Agromanagement 

Génie Physique 

AGREST AGRoEcologie du Système de Production au Territoire 

Qualité de l'Environnement et Gestion des Ressources 

Agroalimentaire 

Management de la commercialisation des produits alimentaires 

Formation par apprentissage, entreprise de sélection variétale RAGT 

Agrobiosciences vegetale 

Biotech (AgroParisTech) 
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Biotechnologie (AgroParistech) 

Industries Agro-Alimentaires 

Production Végétale Durable 

Agrobiosciences végétales (protection et amélioration des plantes) 

IAA : industries agroalimentaires 

Qualité de l’Environnement et Gestion des Ressources 

année de césure 

Génie de l'Environnement 

Oceanographie (en echange, mais rattachee a QEGR) 

Industries Agroalimentaires 

Chimie verte 

QEGR qualité de l'environnement et gestion des ressources 

Agro-alimentaire/Oenologie 

Gestion Création d'entreprise 

Ingénieur agronome 

Je réalise un double diplôme au Kansas dans le domaine des sciences 

économiques agricoles.  

Agriculture, agronomie, agroalimentaire, marketing, management. 

Agronomie Agriculture Sciences du vivant 

Accompagnement, conseil et innovation en agriculture 

Développement durable (spécialisation AREM à Purpan) 

Agriculture, science du vivant, management, marketing 

Création et Gestion d'entreprise 

Innovation et accompagnement en agriculture 

Management de la commercialisation des produits agroalimentaires 

Sexe 

35%65% 

  

Féminin 80 

Masculin 43 

Féminin 80 65% 

Masculin 43 35% 

Année de naissance  

1989 
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1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

Pourquoi avez-vous décidé de devenir ingénieur?  

prépa BCPST pour faire véto puis échec donc 2ème choix (qui n'en était pas 

vraiment un) Interet pour le métier 

polyvalence, formation complete 

Concours véto raté 

avenir pragramatique intelligent réalité efficience 

Participer à résoudre les problématiques de notre société 

Sciences Expertise Polyvalence Diversité Reconnaissance 

Etudes générales, courtes, menant à un travail avec un bon salaire en général 

SCIENCE AGRICULTURE QUALIFICATION 

Poursuite d'étude sans trop me spécialiser, intérêt pour la biologie, la nature et 

l'agriculture 

Rigueur, logique, analyse, transversalité, adaptabilité 

Mobilité, savoir-faire, éthique, adaptabilité 

Avenir Interagissant Vivant Agroalimentaire Filière 

attirance pour la biologie et le monde agricole 

pleins de carrières dans différents domaines 

voyage environnement énergie nature futur 

Je suppose car c'etait un métier reconnu, un statut pas mal. 

Concours BCPST 

Pour faire le métier que j'aime, qui me passionne, et pour changer le monde et 

avoir de l'influence ! 

trouver plus facilement du travail formation de qualité possibilité de passer un 

concours depuis l'université 

Futur assuré, sciences, réflexion, diversité, postes intéressants 

Débouchés Emploi 

Marché du travail Interet pour les metiers Paye 

Pour étudier la biologie et l'agronomie et avoir une formation professionnalisante  
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- Indétermination professionnelle - développer une Ouverture d'esprit - par 

Elimination - pour m'ouvrir des portes dans la Recherche - intérêt pour les Etudes 

Généraliste, résilient, intéressant, emploi, stabilité 

Intérêt pour l'agronomie, l'agriculture et l'environnement Diversité des métiers 

Statut de cadre Mobilité 

formation et domaine de compétence large, variété des métiers et des parcours 

ambiance école et possibilité des parcours à l'étranger 

protéger agir environnement analyser 

passionnant, pluridisciplinarité, compétences, changement, métiers 

pour avoir des conpétances diversifiés une grande adaptabilité être bilingue avoir 

de l'expérience à l'étranger occuper une fonction intéressante enrichissante 

éventuellement à responsabilité avoir des possibilités d'évolution et de 

changement dans ma carrière et avoir un salaire convenable. 

diversité niveau scolaire environnement 

Polyvalence Responsabilité Agronomie International + Hasard  

Formation générale 

environnement, international, ouverture, formation, professionnel 

double compétence  

opportunité d'ameliorer mon niveau d'étude 

Par défaut (volonté d'intégrer une école vétérinaire) 

Opportunité Environnement Conseil Cadre Emploi Responsabilités 

polyvalence management futur salaire multidomaine 

Terrain, Environnement, "Pouvoir penser avec ses mains" 

pas ma décision, classement aux concours 

larges débouchés  

métier polyvalent ouverture internationale spécialité très interessante 

connaissances générales, écologie, environnement, territoires, réseau 

diversité, responsabilités 

Débouchés, stabilité, diversité,  

Pour développer mes connaissances et compétences dans le domaine agricole. 

Acquérir une ouverture d'esprit et un regard critique sur un ensemble de 

thématiques. 

Science Compétence Reconnaissance Salaire Séccurité 

Technique Projet Application International Equipe  
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Métier qui offre des opportunités dans divers domaines ainsi que de nombreuses 

évolutions 

Innovation Projet Chalenge Emploi Science 

multidisciplinaire management passion pour la physique prestige salaire  

gout pour les sciences travailler dans le domaine des énergies renouvelables  

Goût pour les sciences 

Innovation, technique, sciences physiques, pluridisciplinarité, travail en équipe 

intéret pour la science travail interessant acteur dela société 

diplome, étude, savoir-être, responsabilité, analyse 

avoir des responsabilités, métier diversifié, métier qui me plaise, aider 

l'agriculture durable, protéger l'environnement  

Reconnaissance Approfondissement Connaissances scientifiques International 

Microbiologie 

Sinon monde du travail trop tôt 

Responsabilités Management d'Equipe Déplacements Internationaux Missions 

concrètes sur le terrain  

formation sécurité emploi généraliste  

Avenir, reconnaissance, connaissance, méthode, polyvalence 

Pour travailler dans les pays en voie de développement et conseiller les 

agriculteurs sur leurs techniques culturales. 

Travail Salaire Longue études Stages Approfondissement 

compétences, interactions, diversité, curiosité, challenge. 

Agroalimentaire - -formation - compétences - reconnaissance - sécurité 

Emploi niveau de vie formation statut  

J'ai toujours été intéressée par les sciences et la nature. Observer et résoudre des 

problématiques sont deux choses qui me motivent. 

Résoudre les problèmes avec une formation complète en sciences du vivant 

Culture Apprentissage général Qualité humaine Management 

Polyvalence international Débouchés Qualité Valeurs 

Pour avoir un diplôme.  

Polyvalence Ouverture sur le monde Management Formation complète et 

généraliste Savoir-faire  

Intéressée par l'agro-alimentaire 

Formation large Outils de l'ingénieur Professionnalisation Épanouissement 

personnel et professionnel Ouverture à l'International 
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Management Conseil Relation technique avec les adhérent  

Pour mener a bien ses idées, travailler en équipe 

Équipe Responsabilités Innovation Débouchés Aide 

Professionnalisme développement personnel Avoir les compétences techniques 

pour aider les autres 

Métier d'avenir lien entre les disciplines emploi international reconnaissance 

Pour avoir des compétences plus variées et un choix plus large de métier. 

Emploi Formation humaine Études complète et diversifié Domaine d'intérêt 

Souhait familiale  

Répondre à des problématiques Manager  

Débouchées École généraliste Passion pour le vivant 

responsabilités solutions 

Remuneration multicompetences responsabilité autonomie 

Je souhaite poursuivre mes études par une thèse 

Variété du travail Rémunération Autonomie Travail concret Responsabilité  

Pour être en capacité d'agir, pour avoir un métier que me permette d'être en 

accord avec mes valeurs et de les porter. Pour être acteur des grands défis de 

demain (nourrir la planète, protéger l'environnement). 

Pour les débouchés et l'intérêt que représentent les métiers de l'ingénieur 

Autonomie-Passion-Responsabilité-Travail en groupe 

compétences techniques compétences économiques formation humaine 

international adaptabilité  

ADAPTATION EMPLOI CONNAISSANCES LARGES RIGUEUR LARGES CHOIX DE 

METIER 

Général International Reconnaissance du diplôme Ouverture  

Facilité pour trouver un emploi Reconnaissance du statut Capacité 

d'apprentissage Diversité de la formation  

Pour la sécurité de l'emploi 

Stages, renommée, encadrement, salaire, cours 

Pour pouvoir réaliser mon objectif professionnel et pour obtenir un diplôme 

impliquant un certain niveau de compétences. 

Pour avoir un travail intéressant et des responsabilités  

Intérêt Méthode Variété de postes possibles Rôle clef dans l'entreprise Accès à 

l'international  

Le cursus/parcours de l'école EI Purpan me plaît beaucoup ! 
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Niveau d'éude Plus de choix sur le marché du travail Rémunération plus élevée 

Encadrement potentiel d'une équipe Gestion d'un projet 

Afin d'accéder a des métiers a responsabilité, intéressant intellectuellement, avec 

un bon niveau de rémunération  

Responsabilité Diversité Polyvalence Relations sociales Projets 

Réfléchir et trouver des solutions à des problématiques agricoles et 

environnementales. 

Pluridisciplinarité transversalité agroalimentaire management enjeux 

A partir de quel âge avez-vous pris cette décision ?  

5 ans 

15 

16 

17 ans 

18ans 

19 ans, après une année de medecine, avant de commencer mon DUT 

Avant l'école d'ingénieur (après les concours) 

20 ans 

21 

22 ans 

Précisez, svp, les compétences clés de l'ingénieur?  

0255075100connaissanc…prise la décis…identification…analyse et co…savoir 

propo…tester des hy…savoir travaill…savoir comm…savoir comm…agir en 

projet…Інше 

Question Count 

connaissance d'un champ technique et scientifique de spécialité 49 

prise la décision globale pour la conduite de projet 88 

identification et résolution de problèmes en maîtrisant des méthodes et 

des outils de l'ingénieur 
97 

analyse et conception de systèmes complexes, expérimentation 68 

savoir proposer, entreprendre et mettre en œuvre les stratégies pour le 

vivant 
87 

tester des hypothèses, faire des expérimentations, évaluer les résultats et 

proposer des innovations 
55 

savoir travailler en équipe et la gérer 107 
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Question Count 

savoir communiquer et comprendre le milieu dans lequel on évolue 92 

savoir communiquer dans deux langues étrangères 49 

agir en projets internationaux 34 

Інше 6 

connaissance d'un champ technique et scientifique de spécialité 49 39.8% 

prise la décision globale pour la conduite de projet 88 71.5% 

identification et résolution de problèmes en maîtrisant des méthodes 

et des outils de l'ingénieur 
97 78.9% 

analyse et conception de systèmes complexes, expérimentation 68 55.3% 

savoir proposer, entreprendre et mettre en œuvre les stratégies pour 

le vivant 
87 70.7% 

tester des hypothèses, faire des expérimentations, évaluer les 

résultats et proposer des innovations 
55 44.7% 

savoir travailler en équipe et la gérer 107 87% 

savoir communiquer et comprendre le milieu dans lequel on évolue 92 74.8% 

savoir communiquer dans deux langues étrangères 49 39.8% 

agir en projets internationaux 34 27.6% 

Інше 6 4.9% 

Quelles sont les aptitudes ou capacités personnelles les plus importantes 

pour exercer ce métier ? 

Ouverture d'esprit, sociabilisation, maitrise, manager, analyser 

Gestion de personnel, résolution de problème, inventivitée, adaptabilité,  

Ouverture d'esprit Visionnaire Force de travail Autonomie Entreprenant 

Adaptabilité/flexibilité Organisation Prise de decision Curiosité Communication 

Ouverture d'esprit Connaissances globales Connaissances approfondies dans un 

ou plusieurs domaines 

Diplomatie, rigueur, ouverture d'esprit, curiosité, esprit d'équipe 

Compréhension, communication, rigueur 

Organisation Méthodologie Ouverture d'esprit Rigueur Intelligence dans la 

réflexion 

esprits d'équipe, esprit de synthèse, rigueur, motivation 

ouverture d'esprit, recul, travail en équipe 
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je ne sais pas encore 

De l'adaptation, savoir où trouver les connaissances, être polyvalent 

Ouverture d'esprit Vision d'ensemble  

ouverture écoute curiosité organisation capacité d'adaptation 

Reflexion Analyse Synthese 

Prise de décision, autonomie, savoir gérer une équipe, initiative, socle solide de 

connaissances 

prise d'initiative écoute réflexion communication organisation 

Remise en question, curiosité, effort à travailler 

Autonomie Capacités d'analyse et de synthèse Curiosité Efficacité Organisation 

gestion d'équipe analyse 

adaptabilité, écoute, tolérance, conviction, ouverture  

être bilingue travailler en groupe s'adapter aux situations 

Adaptation Savoir-être Polyvalence 

Rigueur, adaptation, écoute, motivation, curiosité 

autonomie, observation, dynamisme, ecoute, motivation 

dynamisme, écoute, autonomie, être synthétique, vision globale 

perseverance curiosité organisation point de vue systémique 

Analyse, Adaptation, Synthèse, Communication, Innovation 

Curiosité Ecoute Motivation Passion Dynamisme 

Autonomie, ouverture d'esprit, sociable, adaptibilité, mobilité 

Je pense qu'il est vraiment important de réfléchir avec ses mains. Il faut garder un 

esprit "terre à terre" pour prendre les bonnes décisions et être réaliste. 

patience, dynamisme, curiosité, adaptabilité, capacité à raisonner 

capacité d'adaptation relationnel sens des responsabilités organisation  

esprit de synthèse, autonomie, communication, organisation, ouverture d'esprit 

Leadership, esprit d'analyse, capacité à gerer un projet dans sa globalité 

rigueur, capacité d'adaptation, ouverture d'esprit, détermination 

confiance en soi, initiative, communication clé, responsabilité 

Rigueur, motivation, reflexion. 

Savoir être et savoir faire 

Réflexion Organisation Connaissance Communication Curiosite 

Méthode Communication Réactivité Pratique 

Curiosité Passion expérience recul sens pratique 

ouverture d'esprit 
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rigueur, organisation, sociabilité 

minutie, organisation, esprit d'équipe, reconnaissance du travail, curiosité 

remise en question prise de recul 

adaptabilité, méthode, communication, organisation 

Communication Sociabilité Savoir faire des compromis Savoir travailler en équipe 

Voir plus loin que la théorie 

Dynamisme Adaptabilité Ouverture d'esprit Maîtrise de soi Décisionnel 

travail en équipe écoute rigueur  

Autonome, polyvalent, adaptable, ouvert d'esprit, motivé. 

Gérer Communiquer Adaptation Soif d'apprendre 

curiosité, implication, goût du challenge, ingéniosité, écoute. 

Détermination - adaptation - ouverture d'esprit - volontaire - créativité 

Autonomie intérêt pour l'inconnu esprit d'équipe persévérance être sociable 

Savoir s'adapter, observer du général au particulier, savoir ou trouver 

l'information 

Communication, Ecoute, Travail en équipe, Créativité, Adaptabilité 

Curiosité Organisation Ouverture d'esprit Esprit de synthèse Polyvalence 

Ingéniosité Observation Expérience  

Ouverture d'esprit  

Ouverture d'esprit Curiosité Capacité d'adaptation Ecoute Persévérance 

Observateur, curieux, sociable, prise de décision 

Gérer Organiser Planifier Force de proposition Empathie pour manager 

Motivation Persuasion Relationnel Compétent Persuasion  

Savoir s'adapter rapidement, gérer une équipe 

Rigueur Communication Travail Ouverture Coopération 

Ouverture d'esprit persévérance dans le travail amour du travail bien fait patience 

-autonomie -rigueur -esprit d'équipe -organisation -bon relationnel 

le travail d'équipe prendre des décisions faire des liens entre les disciplines 

gestion du stress 

avoir un esprit ouvert et être curieux d'apprendre des autres. 

Organisation Ouverture d'esprit Capacité d'analyse Communication Connaissance 

du terrain  

Rigueur Persévérance Passion Patience Partage 

Autonomie Prise d'initiative Créativité Volonté  

patience persévérance curiosité esprit d'équipe esprit de synthèse 
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Confiance en soi, sociable autonomie curiosité esprit critique, connaissance  

Savoir comprendre un système dans sa globalité puis en tirer des conclusions 

pour proposer des axes d'amélioration 

Adaptabilité Autonomie Réflexion Réalisme Rigueur 

être humble rigoureux ouvert travailleur passionné 

connaissance adaptabilité compétence capacité de réaction 

Avoir une vision globale du problème traité, prendre en compte tous les éléments 

sans tomber dans trop de détails. Patience, aisance dans les relations. Passion 

pour les grands défis à réaliser. Investissement. 

Ecoute prise de décision vue global 

Adaptabilité Compréhension du secteur d'activité et de ses enjeux Compétences 

techniques Savoir travailler en équipe 

Autonome- sociable- impliqué- ouvert d'esprit 

communication travail d'équipe management ouverture sur le monde  

OUVERTURE D ESPRIT TRAVAIL D EQUIPE MENTAL SOLIDE 

Communication, assiduité, précision, synthèse, prise de décision 

Adaptabilité Sociabilité Curiosité Création Mobilité 

Ecoute Compréhension Synthétisation Ouverture d'esprit Projection  

rigoureux, organisé, volontaire, curieux, dynamique 

Capacité d'adaptation 

Autonomie, prise de décision, qualités de manager (écoute, diplomatie), 

concentration 

Rigueur, travail en groupe, responsabilité, objectivité  

la capacité à comprendre et s'adapter à son environnement 

Goût du travail en équipe Application Motivation Prise d'initiative Ouverture 

d'esprit 

Adaptation Maitrise Capacité de communication  

communication-adaptabilité-comprehension et résolution de problèmes-rigueur-

esprit d'équipe 

Écoute Inventivité Rigueur Passion Gestion d'equipe 

Maîtrise du sujet, sens critique, organisation, relationnel 

Vision d'ensemble, capacité de gérer un projet en prenant toutes les 

composantes en compte 

Ouvert d'esprit Curieux Force de proposition Respect des valeurs Aimer travailler 

en relation avec d'autres personnes 
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Quels sont les points forts et faibles de votre formations? 

pas assez de spécialisation 

pluridisciplinaire, pour la formation par apprentissage : grand manque de bases 

Beaucoup de techniques, diversité, peu de pratiques 

généralité ouverture "manque d'humain" réputation qualité 

Manque de contacts avec des entreprises au sein de la formation Manque 

d'expérience professionnel (sauf si césure) Manque d'ouverture à l'international 

(aucun cours en anglais, hormis les cours d'anglais -> limite beaucoup l'accueille 

de jeunes étudiants étrangers) 

Points forts: Capacité de réflexion, prise de recul, synthèse, expertise, approche 

systémique Points faibles: Management, gestion d'équipe/financière  

Très peu de choix de langues étrangères 

Points forts : Formation générale, projets de groupes Points faibles : beaucoup de 

temps avant de se spécialiser 

esprit scientifique, manque de spécialisation 

Pluridisciplinarité 

variée, possibilité de partir beaucoup à l'étranger, table ronde mais très 

théorique, ne voit pas l'interêt de certaines matières, parfois pas assez concret 

points forts: élèves soudés, esprit d'école/stages et ouverture à 

l'international/apprentissage de beaucoup de domaines de 

compétence/professionnalisation points faibles: trop de théorie et pas assez de 

pratique/spécialisation un peu tardive 

+: généraliste puis un bon choix de spécialité bon environnement (scientifique, 

professionel etc...) -: pas forcément beaucoup de contact avec le terrain 

Ouverture d'esprit Varié Diversifié Globalité 

+: connaissance des outils de l'ingénieur. Formation très large permettant de 

s'adapter et d'avoir une vision globale -: Pas de réelle spécialisation (d'un point de 

vue technique notamment) 

Une grande diversité de champs de connaissance. On n'excelle nulle part, mais on 

n'est bons partout 

Tronc commun pour des connaissances générales mais spécialisation seulement 

en troisième année. 

Large 
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Points forts: stages qui permettent de découvrir l'entreprise / son métier futur, 

bcp de disciplines transversales, nombreux projets en groupes Points faibles: 

formation très générale et parfois pas assez de connaissances spécifiques 

fort : diversité faible : manque de pratique, longue durée 

+ : Diversité des champs d'étude - : manque de compétences agricoles 

points forts : acquisition de nombreuses compétences générales, travail en 

groupe, expérience à l'international points faibles : pas toujours de débouchés, 

difficulté pour rentrer dans le monde professionnel 

variété des matières et des projets en groupe, deux langues, possibilités d'étude 

et stages à l'international 

généraliste (avantage mais aussi inconvénient) formation poussée possibilité de 

doctorat 

Forts : pluridisciplinarité, rigueur, autonomie, réflexion, ouverture Faibles : 

manque d'expertise, manque de concret 

aucun points faibles pour l'instant de mon point de vue points forts : diversité de 

l'enseignement et mobilité internationale 

Points forts: Cursus adapté à chacun, possibilité de faire une césure, ouverture à 

l'international Points faibles: Pertes de temps (cours inutiles, mauvaise 

dynamique en 1ère année) Pas assez de cours en anglais  

On sait à la fois un peu de tout mais pas vraiment bien 

de l'informatique et beaucoup trop de théorie (aucune pratique) 

Forts : Formation générale, d'où capacité à choisir la spécialité qu'on veut plus 

tard pendant la formation et principes de bases vus pendant les 1ère et 2ème 

année. Possibilité de partir à l'étranger facilement. Faible : Formation trop 

générale, beaucoup de cours pas assez synthétisés 

Points fort : Formation généraliste, ouverture sur de nombreux métiers Points 

faible : Peu de connaissances techniques - peu de relations intergénérationnelles 

PFort : multi-disciplinarité, professeurs PFaible : insertion professionnelle 

fort: travail en groupe, engagement dans les associations et clubs faible: pas assez 

de TP, TD 

Points forts : appréhension des systèmes complexes, projet tutoré, spécialisations 

très bien encadrées, césure Points faibles : tronc commun trop long avec 

beaucoup de cours qui devraient relever des spécialisations, TP et TD, système 

d'évaluation (en particulier la correction : difficulté d'accéder aux copies, d'avoir 

des retours, une correction...) 
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trop scientifique au début, mais très complet 

points forts : compétences multiples, diversité des débouchés, 

professionnalisation, international points faibles : Trop théorique 

Fort : diversité de connaissances acquises, Faible : peu techniques, trop général et 

maque de spécialisations 

Technique Application International (faible) Réseau  

points faibles: généralités, densité Points forts: Outils utilisés, les projets,  

Point fort : multidisciplinaire technique + théorique matières sciences humaines 

(droit, finance, marketing, ...) Point faible : pas de spécialisation très poussée et 

encore ... 

point fort: généraliste point faible : l'apprentissage de l'anglais n'est pas adapté 

au niveau que l'on nous demande d'avoir. 

généraliste 

multidisciplinarité, connaissances théoriques solides, mise en pratique de ses 

connaissances grâce à de nombreux TP en laboratoire 

points forts : autonomie, accompagnement, professeur très compétents points 

faibles : spécialisation un peu tard au cours du cursus 

les + : vision globale des enjeux et couverture d'un large champ de disciplines. 

Situations et exercices de gestion de projet dans le monde professionnel les - : 

manque de concret au début de la formation, et spécialisation un peu tardive 

Points forts : - Culture générale Points faibles : - Connaissances de surface, non 

approfondies - Professeurs parfois incompétents - Pas assez de pratique - Trop de 

mise en valeur des ingénieurs, dénigrement des techniciens 

Enseignements larges mais qui restent trop théoriques. 

stage professeurs lien avec le monde professionnel  

Points forts: stages tous les ans, ouverture sur l’internationale, présence d'une 

ferme à l'école, beaucoup de projets de mise en pratiques. Points faibles: peu de 

cours en anglais. 

Longue études donc beaucoup de savoir Mais généralement pas assez précis, pas 

assez en profondeur 

Points forts: complète, variée, reconnue Points faibles: Non spécialisée,  

points forts stage - réseau - connaissances - diversité points faibles scolaire - 

responsabilité 

Forts: emploi, rémunération, ouverture au monde faibles: spécialisation 
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Expériences très différentes dans des milieux et contexte très différents, 

connaissances générales  

Points forts : Généraliste, Complète, Professionalisante Points faibles : Pas 

spécialisant 

Points forts : la formation humaine a une grande place dans notre formation ce 

qui aide beaucoup à s'intégrer en entreprise, beaucoup de travaux de groupe, 

découverte d'énormément de matières ce qui aide à choisir sa voie, 

accompagnement des professeurs et présence sur l'école, nombreux stages (un 

par an). Points faibles : rythme soutenu, première année type prépa.  

Parfois trop généraliste  

Points forts : suivi des étudiants, compétence des enseignants, diversité de 

l'enseignement, acquisition d'un savoir-faire Points faibles : peu de connaissances 

techniques du fait de la généralité des études 

points forts : généraliste, relations internationales, expérience du terrain points 

faibles : NN 

Points forts : ouverture d'esprit, outils de l'ingénieur, rigueur, méthodologie, 

épanouissement personnel et decouverte de soi  

Alternance Qualifications Etranger Réseau 

Bonnes ouverture sur le monde. Développement personnel en parallèle des 

compétences techniques. L'étudiant est bien suivit et encadré. Parfois problème 

de communication entre certaines matières. Les tuteurs de certains travaux le 

font par devoir et non envie ce qui plombe parfois la motivation des étudiants.  

-terrain -complexe -longueur  

points forts: l'international (stages, semestres...), connaissances générales, école 

reconnue, beaucoup d'expérience professionnelle, langues points faibles: peu 

d'économie 

cours diversifies, stages de qualité, ouverture, voyages, découverte. 

Point fort: Accompagnement des élèves Formation diversifié et adapté aux 

demandes des employeurs Ouverture à l'international Nombre de stage  

Décalage avec école d'ingénieurs classique Formation payante Qualité supérieure 

de l'enseignement Expérience internationale 

Reconnue à l'international Connaissances générales (droit, comptabilité, 

sociologie) et spécifiques (agronomie, biologie, études de cas) 

points forts : projets en groupe, stages, formation généraliste points faibles : trop 

de marketing et gestion 
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Stage (entre autre à l'étranger), formation humaine, TOEIC, grande diversité des 

enseignements obligatoires 

Ouverture à l'international Variée Rythmée Superficielle Manque de liberté 

faible: on devrait nous ouvrir un peu plus 

international globalité expérience professionnelle  

Pas assez de liberté d'action (élèves trop surveillés. Ex : pas le droit d'utiliser son 

ordinateur en cours). Nombreux stages. Possibilité de vivre des expériences à 

l'étranger. Large panel de choix pour la spécialisation. Possibilité de découvrir ce 

qu'on ne connaît pas pour ensuite faire son choix. 

généraliste formation généraliste 

Très généraliste, avec peut-être quelques lacunes techniques dans certains 

domaines 

les stages, les cours variés, l'apprentissage sur le terrain 

Points forts: - formation généraliste - apprentissage à l'adaptabilité - relations 

humaines très fortes Points faibles: - Manque de pratique 

trop théorique malgré les 18 mois de stages. 

professionnalisme, stage, accompagnement, association, réseau,  

Points forts : très général, permet d'aborder des thématiques très différentes 

Points faibles : pas suffisamment technique dans certains domaines 

+ : Générale, multi disciplinaire, complète - : parfois trop superficielle,  

généraliste échange entre écoles stages alternance 

Notre formation est assez générale ce qui est à la fois un point positif et négatif 

car nous avons étudié beaucoup de choses différentes mais sans être vraiment 

spécialisé dans un domaine particulier (les spécialisations sont trop courte selon 

moi pour que nous puissions vraiment être spécialisés!).  

Points forts : Variété de postes possibles après la formation Accès à l'international 

Points faibles : Pas de spécialisation (peut être un avantage selon le cas) 

Je n'en vois aucun de majeur 

Mobilité Ouverture à l'étranger Ouverture à de nombreux domaines (agro, éco, 

gestion,...) Multiplication des expériences professionnelles Formation quelques 

fois trop générale, manque de spécialisation  

Point fort: multi compétence, réseau fort, Point faible: compétences multiples 

mais peu approfondie  

point fort: formation assez globale permettant d'appréhender de nombreux 

metiers point faible: formation payante 
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Chronophage Passionnant Découverte Obtenir la confiance des gens Mener à 

bien un projet 

Générale, diversité des supports, disponibilité des professeurs mais petit manque 

d'ouverture sur le monde extérieur 

Points forts : expérience semi-professionnelle (stages) ; expérience à l'étranger 

pour les langues et l'évolution personnelle Points faibles : peu de cours en anglais  

Beaucoup de stages Des cours sur tous les aspects de l'agriculture Un corps 

enseignant disponible et à l'écoute Pas assez de spécialisation sur un domaine en 

particulier  

points forts : ouverture d'esprit, l'accompagnement, diversité, opportunité, 

l'exigence points faibles : rien à reprocher 

Points forts : stage et exercices de terrains ouverture d'esprit Points faibles: Très 

compétitif  

points forts : les nombreux stages et projets avec des exploitants agricoles ou des 

entreprises (ce sont des situations concrètes, formatrices, qui apprennent à 

travailler en groupe et impliquent par leur caractère réel), ainsi que les 

immersions à l'étranger, sont des points forts. éventuel point faible : peu de 

retour sur les examens une fois effectué donc peu de marge de progression dans 

les matières où on n'a pas eu une très bonne note 

A votre avis quelles matières tranversales sont indispensables dans 

votre cursus d'ingénieur? 

langues et notamment l'anglais mais aussi tout ce qui touche au 

commerce/finance 

management,  

informatique 

maths informatiques 

Management 

Langues étrangères Economie Management  

INFORMATIQUE LANGUES MATHEMATIQUES ECONOMIE - MARKETING 

l'informatique 

Statistiques, écologie, étude de l'environnement 

Langues étrangères, Informatique 

langues 

sciences du vivants culture de base management langues  

informatique/langues vivantes/gestion de budgets 
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Communication Informatique 

Zootechnie Phytotechnie  

Anglais Communication Travail en groupe Oral  

langues, outils de l'ingénieur (informatique, planification...), statistiques 

Communication 

Informatique 

Gestion comptable Outils de production 

Langes étrangères (anglais), statistiques, management, conduite de projet 

Connaissances du milieu agricole, Diagnostic d'exploitation agricole, Projet Tutoré 

en entreprise 

Connaissances des pratiques culturales et de l'élevage : zootechnie, phytotechnie, 

pédologie, ... Stage en exploitation agricole Informatique, langues 

communication, sport, langues, stats 

Management Communication Gestion de projet 

informatique, communication, anglais, management, sciences sociales  

les sciences economiques et sociales et es langues 

bureautique gestion communication mathématiques  

marketing, management, politique 

la conduite de projet, management 

communication 

Statistiques, économie/gestion, bases en environnement 

Le droit Les langues La comptabilité/finance/statistiques 

Management , économie, langue, technique de rédaction, maîtrise d'outils 

informatique 

Communication, gestion de projet, outils statistiques et informatiques, SIG 

gestion de projet statistique  

économie  

gestion de projets, de systèmes complexes, communication, langues, 

informatique, statistiques, connaissance des systèmes agricoles, introduction au 

développement durable 

management, langues, gestion d'entreprise, travaux en équipe 

statistiques, conduite de projet 

communication, management, rédaction et connaissances des codes d'écritures, 

Sport. 

tout ce que l'on peut trouver en école de commerce 
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Gestion, management, finance, langues 

Management, Nutition, Chimie analytique, Statistiques et plan d'expérience  

management finances économie 

Vie dans les organisation Propriété Intellectuelle Coommunication 

Langues Droit d'entreprise Gestion de projet  

PPI (parcours professionnel individualisé)  

chimie, mécanique, électronique 

Qualité, Ingénierie du risque (environnemental et professionnel), Sécurité et un 

peu de culture générale pour pouvoir travailler dans une équipe pluridisciplinaire 

communication gestion droit 

langue, communication écrite  

développement durable, connaissance des animaux, physiologie des plantes, 

communication et gestion de projet, langues 

Le management 

Les langues et le management 

management conduite de projet marketing production  

Management, langues, sciences fondamentales. 

Agronomie, Mathématiques, Physique chimie, biologie, Anglais, sociologie, sport. 

Informatique - comptabilité & gestion - agronomie - gestion de projet 

Commerce, marketing, management, etc. 

Langue 

L'économie et les matières traitant de l'entreprise me semblent indispensables 

Formation humaine Production et gestion agricole 

Langues Physique Ethique  

Langues étrangères  

Management, économie, gestion, comptabilité, droit 

Matières en lien avec les relations sociales et la culture 

Ethique, Formation Humaine,  

Anglais Marketing Gestion 

-éthique 

Marketing, la vente, l'économie, management 

l’éthique et la philosophie sont pour moi des matières a ne surtout pas négliger. 

Langue Communication Développement personnel des étudiants  

Marketing Économie Chimie Agronomie Biologie 

Commerce Communication Management 
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sciences biologiques et sciences de l'ingénieur 

Formation humaine, anglais, économie. 

Matières agricoles (agronomie, pédologie, sciences végétales et animales) Gestion 

Management 

biologie, chimie, management,  

agronomie comptabilité chimie  

Tout ce qui touche à la formation humaine, la communication, la gestion et les 

sciences du vivant. 

comptabilité gestion 

Maîtrise de l'Anglais, de l'informatique et expériences professionnelles longues 

(stages) 

Economie, Marketing, Formation humaine 

La biologie et la gestion 

Langues Informatique Gestion Management Sciences 

langues, gestion de l'entreprise, actualité, français 

Management, droit généraux, gestion de projet 

management 

Des matières "basiques" comme la chimie, la physique, les maths, la biologie.. 

Biologie, anglais, sociologie, mathématiques, management  

Français, Anglais Statistiques 

Stages/Rapport, Langues, Management, Sciences 

Gestion Environnement Droit  

formation humaine, management, gestion, marketing, économie, sciences du 

vivant 

Culture générale Économie Politiques internationales  

Relationnel, gestion financière 

Gestion d'une entreprise, relations humaines, gestion financière, vente et négoce 

Techniques agricoles Agronomie Comptabilité/gestion Biologie 

la gestion économique la technique... le management 

Les matières apprenant à structurer ou servant de socle de connaissance et donc 

réutilisable dans toutes les matières : maths (pour la capacité de raisonnement) 

physique (certains principes sont applicables dans beaucoup de phénomènes et 

aide à expliquer de nombreuses choses) Français/mémoire bibliographique 

(rédaction d'une biblio pour les nombreux rapports que l'on sera amené à faire) 
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math physique chimie biologie outils de bureautique (excel surtout, utilisé en 

entreprise) statistiques management humain 

Quels sont les types de travaux qui vous permettent de vous 

professionnaliser?  

0255075100TPTDprojet tutoréstages et rap…intervenants…activités péd…Forum 

carrièreІнше 

Question Count 

TP 30 

TD 16 

projet tutoré 90 

stages et rapports 121 

intervenants extérieurs (pendant les cours, les conférences, les tables 

rondes) 
65 

activités pédagogiques d'accompagner par professionnels (TD, exercices) 27 

Forum carrière 38 

Інше 6 

TP 30 24.4% 

TD 16 13% 

projet tutoré 90 73.2% 

stages et rapports 121 98.4% 

intervenants extérieurs (pendant les cours, les conférences, les tables 

rondes) 
65 52.8% 

activités pédagogiques d'accompagner par professionnels (TD, 

exercices) 
27 22% 

Forum carrière 38 30.9% 

Інше 6 4.9% 

Que souhaiteriez-vous améliorer dans la formation des ingénieurs? 

pas grand chose... Une spécialisation plus poussée nous fermerait de précieuses 

prote et le cursus proposé est très complet...  

supports "révision trop pareuse" "manque de pression continue" 

Plus de cours en anglais Un tronc commun plus court Plus d'opportunité de 

contacter des entreprises (plus de cours avec des professionnels, plus d'offre 

d'emplois étudiants, plus de visites et de découvertes d'entreprises....) 
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Lien avec les entreprises Parcours professionnel mieux define Langues vivantes  

Davantage de vacances : travail sur de trop longues périodes consécutives 

contreproductif Plus de langues étrangères 

ETRE MEILLEUR DANS NOS SPECIALITES 

Formation des professeurs  

Plus d'expérience professionnalisante, plus d'espace pour la créativité 

Plus de contacts avec les entreprises 

plus d'international 

ouverture au monde culture g communication 

un début de spécialisation plus tôt 

Plus de visibilité sur les connaissances requises pour être ingénieur agronome.  

Plus d'intervenants professionnels Création d'entreprise  

Plus de stages, plus variés 

Tout s'appelle "ingénieur" aujourd'hui. Mais les écoles d'agronomie sont très peu 

connues et très peu valorisées. On valorise les écoles de commerce dans les 

entreprises de l'agro-alimentaire par exemple... C'est triste. 

Plus de sorties sur le terrain 

Plus de terrain 

Avoir des applications concrètes sur le terrain ou avec des réels projets (type 

projet tutoré) 

L'amorce au premier emploi 

Projets concrets et pluridisciplinaires, ouverture, prise de recul  

pouvoir encore plus adapter les cours en fonction de nos envies  

Valorisation du diplôme 

la pratique 

Le réseau des anciens La pertinence de certains cours Ne pas faire des cours de 

plus de 2h30 

langues insertion professionnelle 

plus d'encadrement pour le projet professionel 

réduire le tronc commun à ce qui est vraiment indispensable et laisser plus de 

place au choix des matières comme en pré-spécialisation plus de travaux 

pratiques de terrain, au contact des vraies problématiques élargir le réseau vers 

des entreprises plus variées. mieux sensibiliser les élèves (actuels et anciens) à 

'importance de ce réseau 

se spécialiser plus tôt, tronc commun trop long 
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davantage de pratiques, théorie centrée sur l'essentiel, davantage de terrains et 

d'intervenants extérieurs 

L'apprentissage technique, plus en accord avec les réalités du terrain que la 

théorie. 

Qu'ils soient plus intégrés et reliés à l'entreprise pendant leur formation 

Anglais International Projet 

temps libre avant les examens, par de chevauchement des projets, augmenter 

l'évaluation individulle ou les projets individuels pour évoluer et être plus fort 

Plus de projet 

Plus de tp et de rencontres avec des professionnels et moins de cours très 

théorique et un système de notation moins "scolaire". A partir de notre niveau on 

sait que on est compétant, efficace et professionnel, les controles de 

connaissances ne sont pas très utiles ... 

il faudrait encore plus de contact avec l'industrie 

plus de stages pratiques 

- Pédagogie des professeurs - Pratiquer plus (TP) et mieux (matériel approprié) : 

meilleure approche technique et développer l'aspect Recherche et 

Développement - Approfondir les connaissances spécifiques à chaque 

spécialisation 

Plus de missions concrètes sur le terrain et une spécialisation dès la première 

année. 

anglais plus de savoir pratique plus de stage  

plus de cours magistraux en anglais. 

Pourvoir commencer à se spécialiser dès la première année 

Apprentissage des langues Plus d'intervenants extérieurs  

plus de pratique - moins généraliste 

Les langues 

Plus de concret  

personnalisation du parcours (options...) spécialisation (options...)  

Plus de pratique sur le terrain 

Plus d'alternances proposées Plus de doubles diplômes 

-meilleur échange avec ingénieurs actifs 

perspectives d'avenir préparation pour le stage de fin d'étude 

Cours de communication en langue maternelle Cours d'Histoire des domaines 

étudiés Connaissance du terrain Formation humaine  
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choix des options et des cursus 

Une école moins chère 

La possibilité de choisir plus de cours soi même La fin de la présence obligatoire 

en cours Plus de vacances pour faire des jobs d'été  

Être encore plus en contact avec des professionnels qui peuvent, grâce à leur 

réseau, nous aiguiller dans nos recherches de stage. 

Passerelles vers d'autres spécialités Veille documentaire et médiatique 

Autonomie  

plus de cours de communication 

Avoir un lien plus étroit entre les cours théoriques et la réalité, appliquer 

directement ce qui se fait dans le monde du travail aux cours et non rester dans 

de la théorie pur et dure qui ne se fait plus dans le monde du travail 

ouverture 

L'apprentissage des langues (anglais, espagnol, autre) La rédaction de rapports 

meilleure connaissance du monde qui nous entoure approfondir la prise de recul  

Augmenter la durée des spécialisation, qu'elles commencent plus tôt. 

Réaxer vers le concret 

Rien, en ce qui concerne l'EI Purpan 

Travaux pratiques Cours en petits groupes Interaction profs-élèves  

Davantage de sorties à l'extérieur et de rencontre avec des professionnels.  

Langues 

Pratique Terrain intervention 

Plus de TD pratique 

Quel est le pourcentage du travail autonome pendant vos études?  

15%38,3%45,8% 

  

10 % 1 

20 % 18 

30 % 55 

50 % 46 

10 % 1 0.8% 

20 % 18 15% 

30 % 55 45.8% 

50 % 46 38.3% 
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stage de découverte [Quels stages avez-vous fait et où les avez-vous 

effectués?] 

0255075100Exploitation a…EntrepriseLaboratoire d…autre structure 

Question Count 

Exploitation agricole 104 

Entreprise 5 

Laboratoire de recherche 4 

autre structure 3 

Exploitation agricole 104 89.7% 

Entreprise 5 4.3% 

Laboratoire de recherche 4 3.4% 

autre structure 3 2.6% 

stage 2ème année type "fonction" [Quels stages avez-vous fait et où les 

avez-vous effectués?] 

010203040Exploitation a…EntrepriseLaboratoire d…autre structure 

Question Count 

Exploitation agricole 10 

Entreprise 43 

Laboratoire de recherche 25 

autre structure 18 

Exploitation agricole 10 10.4% 

Entreprise 43 44.8% 

Laboratoire de recherche 25 26% 

autre structure 18 18.8% 

stage 2ème année type "étude" [Quels stages avez-vous fait et où les 

avez-vous effectués?] 

0510152025Exploitation a…EntrepriseLaboratoire d…autre structure 

Question Count 

Exploitation agricole 1 

Entreprise 27 

Laboratoire de recherche 23 
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Question Count 

autre structure 21 

Exploitation agricole 1 1.4% 

Entreprise 27 37.5% 

Laboratoire de recherche 23 31.9% 

autre structure 21 29.2% 

stage de fin d'études [Quels stages avez-vous fait et où les avez-vous 

effectués?] 

010203040Exploitation a…EntrepriseLaboratoire d…autre structure 

Question Count 

Exploitation agricole 2 

Entreprise 46 

Laboratoire de recherche 13 

autre structure 7 

Exploitation agricole 2 2.9% 

Entreprise 46 67.6% 

Laboratoire de recherche 13 19.1% 

autre structure 7 10.3% 

stage à l'étranger [Quels stages avez-vous fait et où les avez-vous 

effectués?] 

0510152025Exploitation a…EntrepriseLaboratoire d…autre structure 

Question Count 

Exploitation agricole 21 

Entreprise 15 

Laboratoire de recherche 28 

autre structure 17 

Exploitation agricole 21 25.9% 

Entreprise 15 18.5% 

Laboratoire de recherche 28 34.6% 

autre structure 17 21% 



268 

 

Comment les avez-vous trouvés?  

020406080Forum carriè…Rèseaux des…Offres diffus…Recherches…Інше 

Question Count 

Forum carrières 4 

Rèseaux des anciens 41 

Offres diffusées par l'école 57 

Recherches personnelles 96 

Інше 6 

Forum carrières 4 3.3% 

Rèseaux des anciens 41 33.9% 

Offres diffusées par l'école 57 47.1% 

Recherches personnelles 96 79.3% 

Інше 6 5% 

Notez, svp, les 5 points forts et les 5 faibles de votre dèrnier stage. 

USA, langue, découverte, agrochimie, porduits laitiers recherche trop peu 

poussée, techniques survolées, pas assez long 

"manque d'activité""manque d'enjeu" "manque de pression" "pas d'interet du 

sujet " "démarche fouillie" "démarche compléte du protocole à l'analyse" "travail 

en groupe" "découverte de la réalité des labos" "apercu de plusieurs saisons de 

travail" "implication dans le sujet" 

Points forts: responsabilité, autonomie, ambiance, rémunération Points faibles: 

communication, formation 

Points forts: Entreprise, Professionnalisant (employ à la sortie), Autonomie, 

Accompagnement, Multiculturel Points faibles: Loin de l'agronomie, 

rémunération 

Point fort : proche de ma famille Points faibles : maître de stage odieux + 

stagiaires considérés comme simple main d'oeuvre gratuite 

Ouverture à l'international, autonomie Non professionnalisant 

Professionnalisant, Intéressant, Nouvelles connaissances, Réseau 

points forts: autonomie, intéressant, en équipe, plusieurs sujets, points faibles: 

travail en serre et chambre de culture, seule sur le projet, travail répétitif 

découverte du milieu agricole 
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points forts: responsabilités/prise d'initiatives/formation/langue 

étrangère/voyage points faibles: peu encadré/peu de contrôles et de vérifications 

+: bonne vision du cadre ""public" de l'agricuture dans la région objectifs clairs 

bon encadrement -: période peu adaptée beaucoup de travail "administratif" 

+ : Répartition sur 3 périodes 

+: projet de grande ampleur; intégration dans une équipe; responsabilités -: 

Durée trop courte 

Points forts : - Adaptation requise - Prise de responsabilités - Autonomie - Mixité 

culturelle - Conditions difficiles : bonne expérience Points faibles : - Aucun vrai 

travail - Aucun suivi des supérieurs et du tuteur - Stagiaire bac+4 sous-estimé - 

Conditions difficiles, peu d'attention ou de valorisation - Stage PAYANT....... 

Découverte d'une production bcp d'explications maître de stage à l'écoute Points 

faibles: pas logée sur place seulement 2 semaines de stage. 

Points forts: autonomie, stage très complet (terrain-labo-analyses), découvertes 

d'un domaine d'étude, travail en équipe, gestion d'expériences, analyses de 

données Points faibles: lenteur administrative, manque de moyen, stagiaire peu 

motivé à gérer 

forts : autonomie, prise de décision, sujet intéressant faible : trop de liberté, 

manque de cadre, manque de moyens, pas de gratification 

Points forts : autonomie, ouverture d'esprit, logiciels de SIG, travail de terrain 

Points faibles : très orienté écologie : manque du lien avec l'agriculture, pas de 

financements pour être embauchée derrière 

Sujet complexe et complet, Travail de groupe, Professionnalisant, Travail de 

terrain, Cadre Mauvaise communication auprès du tuteur entreprise, 

Communication difficile avec l'entreprise, Gestion du groupe pas toujours au 

point 

Un stage long qui permet de gérer un projet de A à Z, autonomie, possibilité de 

mettre à profit mes compétences, structure au plus près des agriculteurs Pas là 

ou je veux travailler plus tard, je me fais un réseau qui ne me servira pas 

beaucoup. (réseau fermé entre associations du meme type et localisées) 

découverte du milieu rural découverte de l'élevage découverte des difficultées et 

avantages du métier retour à la nature et au travail au cntact des animaux 

découverte de la fabrication de fromage durée trop courte  

+ : autonomie, transversalité, vision de la structure - : manque d'encadrement, 

cadre peu dynamique 
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- pas assez approfondi/pas beaucoup de travail - projet pas vraiment sérieux - 

bonne équipe 

recommencer aux stages de découverte d'exploitation agricole obligatoire en 

1ère année est nul Je sors d'un DUT j'ai déja accompli des stages en tant que 

technicien 

Forts : formateur, autonomie, découverte, équipe, ambiance Faibles : pas assez 

poussé 

Points forts : Responsabilités - Tâches diversifiées - Animation de réunions - 

Horaires "convenables" - Investissement personnel Points faible : Pas de mise en 

contexte - de nombreux interlocuteurs - pas de retour sur les tâches effectuées - 

ambiance mitigée - pression  

Autonomie Manque d'encadrement (aussi bien du côté de mon maître de stage 

que de mon tuteur ENSAT) 

forts: autonomie, travaux pratique, pouvoir de décision faible: pris pour de la 

main d'oeuvre pas cher 

Points forts : réseau, découverte culturelle (il a lieu au Cambodge), découverte du 

fonctionnement d'une structure complexe, apprendre à communiquer malgré la 

barrière de la langue, très enrichissant à presque tous points de vues Points 

faibles : compétences acquises assez limitée, pas d'objectif clairement défini, peu 

d'outils d'ingénieur vraiment utilisés 

autonomie, sympathie équipe, cadre de travail routinier, peu diversifié, peu de 

responsabilités 

points forts : international, découvertes de pratiques de terrain, liberté 

d'initiatives, travail en équipe points faibles : manque de responsabilité, court, 

cher 

Fort : autonomie, diversité des missions, apprentissage des réalités du monde 

professionnel, travail d'équipe, accord avec mes centres d'intérêts Faible : 

décalage attente scolaire et professionnelle 

points forts: nouveau approche dans l'agronomie, outils informatiques 

puissantes, facile à faire, points faibles: beaucoup de recherches bibliographiques, 

apporche complex relatif, beaucoup du temps, pas de terrains, toujours dans le 

bureau (ennuyeux) 

Très pratique autonomie intéressant constructif fait connaitre le monde de la 

recherche 

jamais effectué de stage 
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points forts : entreprise, suivi, thème, diversification, autonomie points faibles : 

pas suffisamment de terrain, monotonie 

+ : concret, situation professionnelle, réunions, travail en équipe, travail diversifié, 

dimension sociale - : taches répétées, pas de travail d'un niveau ingénieur 

Points forts : - Stage à l'international : amélioration conséquente de l'anglais - 

Découverte d'une autre culture (Hongroise) - Dans le labo R&D d'une grande 

entreprise agroalimentaire - Equipe formidable, comme une deuxième famille - 

Sujet de stage très intéressant et valorisant, point de vue du stagiaire enfin pris en 

considération Points faibles : - Aucune prise en charge du tuteur école (pas de 

mail, pas de réponse à mes mails, aucune d'aide) - Aucune explication de la part 

de l'école quant au rapport de stage à faire sauf un document en ligne 

Mon dernier stage est en exploitation agricole en France : + immersion dans un 

milieu + découverte du monde agricole + analyse d'un système dans sa globalité - 

stage d'observations plus que d'actions  

Points forts: intégration d'une équipe, société internationale, autonomie, mission 

de terrain. Points faible: pas beaucoup de travail durant l'été, doit se débrouiller 

seul pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise. 

Points forts: autonomie, découverte, langue anglaise Point faible: aucun 

Points forts: échange, ambiance, motivation, intérêt, Enrichissement personnel 

Points faibles: Peu de terrain, rémunération. 

Points forts autonomie - responsabilité - liberté - challenge - réels enjeux Points 

faibles trop court par rapport au projet - aléas de projet qui ont provoqué du 

retard pour le stage  

Forts: intéressant, instructif, formateur, professionnalisant. faibles: trop court. 

Réelle mission, travail d'équipe, découverte d'un nouveau cadre Durée trop 

courte 

Points forts : Enrichissant, scientifique, projet entier à mener, environnement 

professionnel, travail personnel Points faibles : Peu d'opérationnel, travail très 

informatique, mission trop longue 

Points forts : Découverte de l'entreprise Mission précise Possibilité d'embauche 

Valorisation possible sur le CV Points faibles : Entretiens à distance Fin de stage 6 

mois avant la fin des études donc difficultés possibles pour l'embauche parfois 

Points forts: Nouvelle-Zélande,ouverture d'esprit, expérience Points faibles: 

financier, trop court 

Ennuyant rébarbatif simplicité Nouveau intéressant  
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Points forts : polyvalence, travail en équipe, très professionnalisant, diversité, 

acquisition de capacités Points faibles : Trop court, peu de suivi, différent des 

attentes de l'école 

points forts : anglophone, équipe dynamique, relations sociales, autonomie, 

nouveau milieu points faibles : éloigné de mon domaine, travail peu valorisant 

Points forts : autonomie, force de proposition, considération professionelle, 

échange inter-services 

Points forts: autonomie, parler anglais, formateur, ouverture à une autre culture 

Points faibles: administration,  

Équipe (point fort et faible) Organisation (fort) Autonomie (fort) Manque de recul 

(faible) 

Expérience professionnelle enrichissante. Famille d'accueil adorable. Travail 

expliqué et tutoré. Pas ou trop peu de relation avec ma tutrice de l'école. Travail 

parfois pénible.  

-lieu -ambiance -apprentissage -langue -trop court 

Points forts: Dans mon domaine, bonne entente, bonne communication Points 

faibles:  

Points forts : Nouvelle-Zelande, autonomie, responsabilité, culture, 

environnement Points faible : rapport avec maître de stage, mobilité, pas de 

chauffage, travail basique et redondant 

Fort: variété des missions, mission concrète et ciblée, découverte d'un milieu 

particulier Faible: mauvaise prise en charge par le manager, manque de suivi, 

isolement 

points forts : ouverture, travail pratique, contact avec les animaux, acquisition de 

connaissances points faibles : trop court, pas assez d'accompagnement dans la 

rédaction du rapport 

Fort: stage, anglais, formation humaine, réseau, cadre d'étude Faible: coût de 

l'enseignement, utilisation de cet argent, à trop vouloir généraliser on passe vite 

sur tout sans réellement approfondir, pas assez de biologie fondamentale 

Varié Problématique intéressante Bon encadrement Approfondissement des 

connaissances Découverte de l'entreprise Long à démarrer Tâches ingrates 

effectuées régulièrement Ambiance mitigée Consignes pas toujours très claires 

Projet intéressant Grande autonomie Travail seul Pas impliquée dans l'équipe 

(réunions, projet...) Pas de travail sur le terrain Une seule tâche pendant deux 

mois Donc travail pas assez varié.  
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point fort : immersion anglophone, ouverture sur différente filière 

Points forts: Travaux en Anglais Voyages Autonomie Moyens alloués à l'étude 

Horaires Points faibles: Peu d'encadrement Objectifs du stage mal définis Pas 

assez de débriefings/réunions Salaire  

L'apprentissage d'une nouvelle discipline, la responsabilité de certains projets, la 

decouverte d'un pays/culture 

Forts - rémunération - responsabilités - bon apprentissage - travail d'équipe - 

relations Faibles Aucun 

ouverture d'esprit responsabilité découverte d'une autre culture travail difficile  

points forts: anglais, découverte autre culture, adaptation, précision, intégration 

domaine de la recherche internationale, libertés d'activités point faible: autarcie 

du laboratoire, coût 

Points fort : formateur, spécialisé, relationnel avec les professionnels, 

multifonction Point faible : manque de résultats 

+ : découverte du monde du travail, connaissance des règles d'une entreprise, 

prise de décision avec supervision, - : pas de réels travaux en autonomie, ennui,  

facilité à trouver autonomie intéressant isolement mauvaise organisation 

Points forts: Mission qui me plaisait, bonnes relations avec l'équipe et 

particulièrement avec le maître de stage, acquisition de nouvelles compétences, 

découverte de nouveaux outils, découverte d'un nouveau milieu (organisme de 

recherche) Points faibles: Isolement du lieu de stage 

Points forts : Découverte d'une culture Acquisition de connaissances théoriques 

Apprentissage de méthodes Amélioration en langues Partage Points faible : 

Difficulté de la langue (islandais) 

Je suis passé du statut étudiant à jeune ingénieur sur le marché du travail 

Découverte d'un nouveau domaine Mobilité Rencontre directe avec les 

agriculteurs, sur leur exploitation agricole Revoir des connaissances déjà acquises 

auparavant Travailler en laboratoire Pas assez de temps pour traiter le sujet 

entier J'étais principalement là pour de la collecte de données, très peu d'analyse 

des résultats. Temps de travail plutôt important Rémunération minimum  

point forts: profesiionalisation, autonomie... pas de points faibles 

Points forts : Découvertes Apprentissage Monde du travail Relations sociales 

Nouveau rythme Points faibles : Beaucoup de travail Loin de chez soi  
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5 points forts: apprentissage de l'anglais, rencontre et travail avec des 

professionnels 5 points faibles: travail donné pas toujours intéressant (nettoyage, 

saisie de données ou parfois même rien) ou répétitif.  

Points forts: Autonomie dans le travail, gestion personnelle du projet à traiter 

Point faible: mission pas très intéressante 

Thématique d'actualité Maitre de stage très accueillant et gentil Equipe de travail 

très gentille Beaucoup d'autonomie Travail sur le terrain Des moyens de travail 

faibles Travail parfois répétitif 

points forts: autonomie, encadrement, considération, ambiance, échange points 

faibles: emploi 

Stage en station expérimentale sur porc: Points forts: Différents champs de travail 

Recherche appliquée --> concret Déplacements Points faibles: Pas assez de 

rencontre avec des professionnels du secteur Trop court (12 semaines) Pas 

suffisamment de formation pour de nouveaux apprentissages (l'entreprise à 

davantage utilisé mes connaissances que ne m'en a fournit de nouvelles.  

points forts : apprentissage de relations humaines, mise en situation concrète du 

management humain secteur d'activité interessant, produits intéressants 

diversité des taches conduite de projet découverte d'un métier points faibles : 

mauvais management mission de stage mal définie faible intégration des 

stagiaires au service  

Comment avez-vous validé votre mobilité internationale? 

16,8%47,8%35,4% 

  

semestre Erasmus à l'étranger 40 

stage à l'étranger 54 

Autre 19 

semestre Erasmus à l'étranger 40 35.4% 

stage à l'étranger 54 47.8% 

Autre 19 16.8% 

Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir? 

Rien de très intéressant.  

finir ma formation avec un meilleur bagages, choisir un métier en prenant compte 

des erreurs dans les stages passées, un métier qui a du sens, de l'avenir, de 

l'humain, ou je ne reste pas cloitré devant un PC 
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Des expériences à l'international, un emploi formateur, l'opportunité de créer 

mon entreprise 

Avoir un travail dans lequel je puisse m'épanouir et gagner ma vie "correctement"  

Plus de liberté 

UN EMPLOI DANS MA SPECIALITE 

Trouver le métier qui me plait, cultiver mon réseau 

Travailler dans un environnement qui me plait avec des valeurs qui sont les 

miennes. 

Sécurité de l'emploi, trouver rapidement un travail 

voyager travail interessant diversité  

Un certain cadre (au moins un emploi déja), de préférence dans une ville, avec un 

métier assez diversifié. 

Du positivisme, de la bonne humeur, une prise en compte des enjeux 

environnementaux 

Trouver du travail! ;) 

De m'apporter des expériences enrichissantes et stimulantes 

Trouver un travail qui me plait. 

Garder un travail 

Travailler en France ou à l'étranger sur des sujets d'avenir, en faisant évoluer 

l'agriculture vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement 

(développement durable) et en m'épanouissant professionnellement. 

un travail épanouissant et une famille en forme 

Trouver plus facilement un emploi dans le domaine qui m'intéresse (agro-

environnement et aménagement du territoire), revenir en région Rhône-Alpes 

Trouver un stage 2A dans le domaine recherché. Élargir mon carnet d'adresses. 

Accéder à une thèse. 

Pouvoir me lever tous les matins en me disant que je ne me lève pas pour rien, 

être fière de mon métier, me sentir utile. Avoir une situation stable 

de partir à l'étranger en seconde et troisieme année et de trouver ensuite un 

poste qui me plaise et qui soit bien rémunéré 

trouver un job passionnant 

faire ce que je veux faire depuis que j'ai quitté le lycée: responsable qualité 

De me permettre d'accomplir un métier dans lequel je m’épanouis  

Un métier qui me plait, tout simplement !  

Un métier où je m'epanouie 
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Je souhaite trouver des missions courtes afin de mieux appréhender le monde du 

travail dans l'environnement et pouvoir choisir "mon" métier en connaissance de 

cause.  

continuer en thèse et obtenir un poste d'ingénieur de recherche 

avoir une CDI !! 

avoir un CDI !! 

Trouver un travail en bureau d'étude ou organisme d'état en France, si possible 

dans la région Midi-Pyrénées. Travailler avec de nombreux acteurs du territoire. 

Participer à l'aménagement et au développement durable des territoires. 

ne pas être au chômage ! 

Trouver un emploi qui me passionne 

Un travail motivant où je pourrai mettre en application mes compétences 

acquises durant ma formation d'ingénieur. Bon courage pour votre thèse. 

Avoir une belle carrière 

trouvez une thèse qui me rend motiver 

Trouver un travail grâce à mon diplôme en assez peu de temps 

de faire un travail qui me plait et m'intéresse 

d'être imprévisible 

aller sur le terrain dans les 1er boulots 

d'exercer un travail qui me plaise vraiment, de voyager, de découvrir  

- Amélioration de la formation pour les étudiants suivants - Il faudrait que plus 

d'étudiants issus d'IUT aient accès à la formation d'ingénieurs car ils en sont très 

capables et l'école ne leur apprend pas grand chose de plus sur leur spécialisation 

sauf une culture générale intéressante - Travailler à l'international - Travailler en 

R&D 

Etre embauchée dans un bureau d'études chargé de missions de gestion et 

protection des ressources naturelles 

Avoir la possibilité de choisir mon métier et le domaine d'application. 

Pouvoir travailler à l'étranger 

Des défis à relever 

Un épanouissement professionnel grâce à ce que la formation d'ingénieur m'a 

apporté. Avant des faire les différents stage je ne savais quel domaine 

m'intéresser réellement ni même le type de poste. Aujourd'hui je ne prétends pas 

tout savoir mais je sais au moins dans quoi je souhaite me lancer pour démarrer 

cette nouvelle vie. 



277 

 

Un travail 

Confirmer mes objectifs professionnels par un stage de fin d'étude satisfaisant 

Un travail enrichissant qui me plaise, avec des possibilités d'évolution 

intéressantes, une équipe soudée et chaleureuse, du travail en équipe, des 

responsabilités... 

Réussite personnelle et professionnelle 

Créer une entreprise puissante  

Emploi Missions polyvalentes et intéressantes Salaire 

Je souhaite découvrir de nouveaux domaines et pouvoir m'orienter dans un 

secteur en évolution 

Un métier épanouissant. 

Continuer afin d'obtenir mon diplôme! 
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Додаток К 2 

Анкета для майбутнього інженера-менеджера аграрного профілю 

1. Назва вашого вищого навчального закладу: 

НУБіП України 

ЛНАУ 

ХНТУСГ ім. П. Василенка 

СумНАУ 

інше  

2. Рік навчання у внз: 

‒ 1 курс 

‒ 2 курс 

‒ 3 курс 

‒ 4 курс 

‒ Магістратура 

‒ інше: 
 

3. Галузі вашої спеціалізації: 

Менеджмент, економіка 

Механізація, електрифікація, автоматизація с/г 

Переробка продукції АПК 

Агрономія, агробіологія 

Агроінженерія 

інше: 

 

4. Стать респондента 

‒ чоловіча ‒ жіноча 
5. Чому Ви вирішили стати інженером (фахівцем) в галузі сільського господарства? 

‒ перспективна робота 

‒ престижно у суспільстві 

‒ компетентний фахівець 

‒ порада батьків 

‒ висока зарплатня 

‒ щоб скласти компанію другу 

‒ невисокий конкурс при вступі 
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‒ мрія дитинства 

‒ інше: 
 

6. З якого віку Ви вирішили обрати цю спеціальність? 

до 15 років 

у 16 років 

у 17 років 

у 18 років 

у 19 років 

7. Виберіть, будь ласка, складові компетентностей, які є ключовими для сучасного інженера: 

‒ знання теоретичних дисциплін 

‒ здатність приймати правильне рішення у професійній ситуації 

‒ вміння керувати командою (колективом) 

‒ здатність ідентифікувати проблему і вирішити її з урахуванням технічних умов і 

параметрів 

‒ вміння аналізувати і синтезувати складні технічні й агробіологічні системи 

‒ вміння швидко інтегруватися у роботу команди 

‒ вільне володіння іноземною мовою або мовами 

‒ здатність виявляти, тестувати, застосовувати нові ідеї у виробництво 

‒ знання технологічних процесів і обладнання 

‒ вміння реалізувати інженерні проекти у виробництві 

‒ здатність організувати ефективне і конкурентоспроможне підприємство 
інше: 

 

8. Які види робіт вам дозволяють отримати найкращу професійну підготовку під час навчання у 

вузі: 

‒ лекції 

‒ практичні і лабораторні заняття 

‒ практики і стажування 

‒ самостійна робота під керівництвом викладача 

‒ навчальні візити на підприємства і фермерські господарства 

‒ зустрічі з інженерами провідних аграрних компаній 

‒ конференції за участю видатних вчених у цій галузі 

‒ бізнес школи 

‒ робота у міні-групах над інженерними проектами 

‒ дипломна проектна робота 

‒ інше: 
 

1. Які види практик ви реалізували під час навчання у вузі? 

 
Види практик І 

курс 

ІІ 

курс 

ІІІ 

курс 

ІV 

курс 

Магістратура 
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Hавчальна практика на фермі      

навчально-виробнича практика на підприємстві      

практика з управління , аналізу комплексних с/г 

систем 

     

Виробничі практики (технологічна, 

експлуатаційна, конструкторська) 

     

практика в науково-дослідній установі      

закордонне стажування      

 
10. Назвіть позитивні і негативні сторони вашої останньої практики (3 параметри по порядку їх 

важливості).  

Наприклад: А. Позитивні: 1. ... 2. ... 3. ... . Б. Негативні: 1. ... 2. ... 3. ... .  

11. На ваш погляд, який у вас відсоток самостійної роботи під час навчання у внз? 

‒ 10 % 

‒ 20 % 

‒ 30 % 

‒ 40 % 

‒ 50 % 

 

12. Назвіть сильні і слабкі сторони вашого навчання на факультеті (5 параметрів по порядку їх 

важливості). Наприклад: А. Сильні: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... . Б. Слабкі: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... .  

13. Чи мали Ви вже власний професійний досвід за фахом?

 Так 

 Ні* 
14. Щоб Ви бажали змінити у навчальному 

процесі внз при підготовці інженера аграрного 

профілю? 

15. Чого ви очікуєте від майбутнього? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Л 1   

Тьюторний інженерний проєкт  

LE PROJET TUTORE EN ENTREPRISE 

Objectifs pédagogiques 

Le projet tutoré en entreprise est un module d’enseignement professionnalisant qui complète le 

dispositif des stages obligatoires. Il s’effectue en alternance entre l’organisme d’accueil et l’Ecole. 

Le projet tutoré en entreprise est une initiation à l’ingénierie de projet, il va amener les étudiants à : 

-  analyser clairement un thème de travail : à partir d’un cahier des charges négocié avec 

l’entreprise et rédigé sous forme de lettre de mission. 

-  mettre en œuvre une méthodologie de conduite de projet, afin d’obtenir en groupe des 

résultats probants sous contraintes de temps, de moyens et de qualité identifiés au départ. 

-  rédiger un rapport de mission, qui servira à la fois d’élément d’évaluation, de synthèse des 

résultats pour le commanditaire, et à ce double titre devra intégrer les exigences de ce type 

de rendu (caractères pédagogique et opérationnel). 

-  présenter les résultats du projet lors d’une soutenance orale qui pourra être confidentielle 

(selon exigence du commanditaire) ou publique et qui devra utiliser tous les outils d’une 

présentation professionnelle de projet. 

En outre, le projet tutoré en entreprise présente aussi pour les étudiants des objectifs plus généraux 

: 

-  apprentissage du travail en équipe 

-  découverte du projet professionnel 

-  appréhension de la notion de secteur d’activité/métier/fonction 

-  conforter un choix de spécialisation 

Le déroulement du projet tutoré en entreprise En S6 

Les élèves ingénieurs constituent un groupe, recherchent une entreprise susceptible de leur confier 

une mission, négocient la définition de cette mission jusqu’à l’élaboration d’un cahier des charges 

et la signature de la lettre de mission. 

En S7 

Des plages de temps sont libérées dans l’emploi du temps entre octobre et décembre pour conduire 

les actions liées à la mission. Trois périodes d’une semaine complète sont ainsi programmées 

pendant lesquelles les étudiants se rendent sur les lieux de leur mission, auxquelles s’ajoutent des V2 

journées libérées (en général le jeudi) sur l’Ecole. 



 

Des modalités de fonctionnement rigoureuses 

Un enseignant-tuteur encadre les étudiants dans leur démarche, leur apporte l’expertise scientifique 

et méthodologique dont ils peuvent avoir besoin, fait le lien avec l’organisme d’accueil. 

Une lettre de mission est signée entre l’organisme d’accueil, l’École, le groupe d’étudiants et 

l’enseignant tuteur. 

Un comité de pilotage « projet tutoré » valide les projets, évalue les performances individuelles et 

collectives et sanctionne les résultats. 

Les projets sont soutenus en janvier de l’année suivante. Cette soutenance devant un jury constitue 

à la fois la restitution du travail à l’entreprise et l’évaluation du déroulement du projet. Elle donne 

lieu à notation. 

L’entreprise s’engage... 

En acceptant d’accueillir en son sein une équipe d’élèves ingénieurs, l’entreprise se doit de mettre à 

leur disposition tous les moyens nécessaires à l’aboutissement de leur mission. 

Un tuteur en entreprise sera chargé d’encadrer sur site les étudiants afin de les orienter dans la 

découverte de l’entreprise et dans l’avancement de leurs travaux. 

Exemples de projets... 

 création, lancement d’un produit 

 campagne publicitaire 

 organisation d’une manifestation 

 développer un programme informatique 

 création d’un site Web 

 évaluation de politique publique 

 étude de marché 

 étude préalable à la certification ISO 14000 

 mise en place d’une veille réglementaire Hygiène-Sécurité dans une usine, 

 évaluation de la stratégie de communication d’une marque alimentaire, 

 plan de gestion environnemental. 

Déroulement dans le temps

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Décembre Janvier 

 

Rendu de Signature de la Phase réalisation : 

Phase exploratoire : la lettre de 

mission 

lettre de mission travail en alternance 
recherche de l'entreprise  entre l’organisme 
du projet et du tuteur   d’accueil et l’ENSAT 

Février Juin Juillet Septembre 



 

Додаток Л 2 

Приклад дипломного проекту і дипломної практики (6 міс) студента Національної 

школи ветеринарії, харчування і продовольства, Нант 

Тема дослідницької роботи: Визначення ефективності застосування біо-фунгіцидів на основі 

Хвоща польового (Equisetum arvense) проти мільдью (Plasmoparaviticola)на виноградниках з 

біодинамічним методом вирощування. 

Приймаюча сторона: дипломна практика тривалістю в 6 місяців проводилось під 

керівництвом Асоціації «Soin de la Terre» (асоціація, метою якої є дослідження біодинамічного 

методу сільського господарства). 

Контекст і мета дипломної практики: Виноградники у Франції займають площу близько 

788 700 га (2010 рік). Дохід від виробництва вина (за винятком дотацій) оцінюється в 2013 році 

в 10,32 млрд євро або 24% всього виробництва та переробки рослинницької продукції країни 

(France  AgriMer). Проте, займаючи тільки 3% рільних земель Франції,  галузь виноградарства 

споживає близько  20% загального обсягу пестицидів країни, 80% з яких займають фунгіциди. 

Дана ситуація є результатом появи у Франції хвороби борошнистої роси, філоксери і мільдю 

протягом 20 століття і неможливістю виноградників (Vitis  vinifera) розвинути реакції 

імунітету, які б могли зупинити нових патогенів. Навіть сьогодні на знищення борошнистої 

роси та мільдью використовують близько 70% загального обсягу витрат на фунгіциди галузі 

виноградарства країни (Legér, 2008). 

З іншої сторони, споживачі все більше і більше віддають перевагу винам, які виробляються 

без шкоди навколишньому середовищу, а саме згідно органічним та біодинамічним методам 

виробництва (Parpinello  et  al. 2015). Серед знавців вин, біодинамічні вина здобувають все 

більше і більше визнання. Один з відомих світових дегустаторів Дж. Робінсон відмітив, що 

«біодинамічні вина мають особливий смак, більш виразний та дикий»  (McInerney, 2002, cité 

par  Reeve, 2003). Практичним свідченням щодо розвитку біодинамічного виноградарства у 

Франції є той факт, що між 1993 та 1998 роками кількість виноградників, котрі практикують 

цей метод, збільшилась в 15 разів (Meunier, 2001, cité par Reeve et al., 2005). 

Однак, щоб побороти патогенів, єдиним методом органічного та біодинамічного 

виноградарства є мідь. Через її негативні наслідки на навколишнє середовище, кількість 

застосування продуктів на основі міді обмежуються (Renella  et al. 2002). На сьогодні, 

органічне виноградарство дозволяє використання міді не більше 6 кг/га/рік (в середньому за 5 

років), тоді як біодинамічний метод – не більше 3 кг/га/рік. Тим не менше, варто зазначити, 

що при відсутності боротьби проти вищезазначених патогенів, можна повністю втратити 

врожай. 

Сучасний контекст та постійні обговорення  щодо обмеження кількості застосування міді в 

органічному та біодинамічному землеробстві потребує нових методів боротьби проти 

вищезазначених патогенів. Саме в цьому напрямку і направлена діяльність Асоціації «Soin de 

la Terre», дослідження котрої проводяться з метою забезпечення розвитку біодинамічного 

виноградарства завдяки застосуванню особливих препаратів на основі хвоща польового, в 

даному випадку, проти мільдю,. Щодо властивостей цієї рослини, то ще у 1924 році Р. 



 

Штайнер, батько біодинамічного методу сільського господарства, протягом своїх лекцій 

вказав на її ефективність проти криптогам (Steiner, 1924).  

Таким чином, основними питаннями дослідження були: 

1) Чи можна стверджувати, що інтуїція практиків біодинамічного методу сільського 

господарства щодо застосування хвощу польового (Equisetumarvense) проти мільдью 

(Plasmopara viticola)має наукове підґрунтя? 

2) Чи мають визначені препарати на основі хвощу польового прямий ефект проти 

патогену та/або непрямий через вплив на виноградний кущ? 

3) Чи можна за допомогою «чуттєвого» аналізу (Морфо-Хроматографія) отримати 

додаткову інформацію щодо впливу застосованих препаратів на виноград і чи 

відповідає цей тип аналізу класичному науковому підходу? 

Методи дослідження:  Щоб дати відповідь на поставлені питання спочатку був проведений 

систематичний аналіз біодинамічного методу сільського господарства і визначення його 

бачення щодо патогену. 

Виходячи з початкової гіпотези щодо використання хвоща проти мільдью, основаної на 

інтуїції біодинамічних практиків, мала бути визначена відповідна схема дослідження. Потім 

були представлені наукові аргументи щодо застосування хвощу. Для цього спочатку були 

досліджені, життєвий цикл Plasmopara viticola і його взаємодія з Vititsvinifera а також 

можливий спосіб дії препаратів на основі хвоща на збудника хвороби та були проаналізовано 

їх потенційний вплив на виноградний кущ. Нарешті, були сформульовані наступні гіпотези у 

науковій роботі і отримані позитивні результати. 

Перевірка поставлених гіпотез відбувалась в два етапи: спочатку в контрольованому 

середовищі, а потім на виноградниках, котрі практикують біодинамічний метод. 

 

Висновки: 

1. Препарати на основі хвоща польового затримують розвиток спор мільдью та/або мають 

антипатогенний вплив, таким чином зменшуючи розповсюдження патогену. 

2. Препарати на основі хвощу зменшують інтенсивність та частоту атаки мільдью. 

3. Препарати на основі хвощу мають вплив на стиль винограднику, таким чином непрямо 

впливаючи на його чутливість до патогену. 

4. Отримані зображення за допомогою «чутливого» методу аналізу дозволяють отримати 

додаткову інформацію щодо впливу препаратів на основі хвощу на виноградний кущ. 

  



 

 

Додаток Л 3 

Стратегія професійної підготовки інженера аграрного профілю у Франції 

 

  



 

Додаток  М  

Складові підготовки  інженера аграрного профілю

 

 

 

 


