
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2020 (120) 

11 

УДК 378                                                                                                               DOI: 10.30929/1995-0519.2020.1.11-16  

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ОСВІТИ США:  

УПРАВЛІНСЬКА КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Н. С. Журавська  
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна. Е-mail: juravska@ukr.net 

Наведено результати дослідження з проблеми щодо визначення тенденцій розвитку аграрної освіти США. 

Зазначено, що компонентами вищої аграрної освіти США є: природничі науки, біотехнології, земельні та водні 

ресурси, виробничі процеси, торгівля, маркетинг, використання сільгосппродукції, продукції лісівництва, риб-

ництва та біотехнологічної продукції, переробка продуктів харчування, споживання та здоров’я людини, пере-

робка відходів виробництва та громадська політика. Наголошено на спільних українсько-американських проек-

тах, зокрема довгостроковій загальнонаціональній програмі розвитку аграрної освіти фонду Ф. Келлога 

(F. Kellogg) на період до 2020 р. Зосереджена увага на активній участі у проекті фонду Ф. Келлога (F. Kellogg), 

Національної ради з питань наукових досліджень (NRS), Міністерства сільського господарства США (USDA), 

Національної асоціації державних університетів та ленд-гранд коледжів (NASULGC). 
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Приведены результаты исследования по проблеме определения тенденций развития аграрного образования 

США. Отмечено, что компонентами высшего аграрного образования США являются: естественные науки, био-

технологии, земельные и водные ресурсы, производственные процессы, торговля, маркетинг, использование 

сельхозпродукции, продукции лесоводства, рыбоводства и биотехнологической продукции, переработка про-

дуктов питания, потребления и здоровья человека, переработка отходов производства и общественная полити-

ка. Отмечено совместные украинско-американские проекты, в частности долгосрочной общенациональной про-

грамме развития аграрного образования фонда Ф. Келлога (F. Kellogg) на период до 2020 года. Сосредоточена 

внимание на активном участии в проекте фонда Ф. Келлога (F. Kellogg), Национального совета по вопросам 

научных исследований (NRS), Министерства сельского хозяйства США (USDA), Национальной ассоциации 

государственных университетов и ленд-гранд колледжей (NASULGC). 

Ключевые слова: тенденции, высшее образование, аграрное образование, качество образования, коммуни-
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вища аграрна освіта 

прямо й опосередковано пов’язана з економікою, 

наукою, технологією і культурою суспільства в ці-

лому. Тому її розвиток є важливою складовою час-

тиною стратегії загального національного розвитку. 

Визначено головний напрям науково-технічного 

прогресу у галузі сільського господарства – переве-

дення його на індустріальну основу незалежно від 

форм власності і форм організації використання зе-

млі. Тому важливі спільні українсько-американські 

проекти та активна участь фонду Ф. Келлога 

(F. Kellogg), Національної ради з питань наукових 

досліджень (NRS), Міністерства сільського госпо-

дарства США (USDA), Національної асоціації дер-

жавних університетів та ленд-гранд коледжів 

(NASULGC). 

З цього приводу доцільно навести думку 

Б. Саймона про кризу в освіті, який ще в 1985 р. пи-

сав: «Нині.. є всі підстави говорити про кризу осві-

ти, бо науково-технічна революція, пришвидшивши 

соціальні процеси, не змогла залучити до процесу 

змін систему освіти» [1]. Незважаючи на широкий 

діапазон думок, соціологи виділяють два концепту-

альні підходи до трактування суті кризи освіти і 

шляхів виходу з неї: технократичний та гуманітар-

ний. Основною цінністю технократичної концепції є 

її орієнтація на професіоналізм і організацію на-

вчання у взаємозв’язку з вимогами ринку і соціаль-

ного замовлення сучасного суспільства. Друга кон-

цепція – гуманітарна – вбачає витоки і зміст кризи в 

дегуманізації освіти. Головне значення глибокої, 

назрілої реформи Е. Фромм (один із видатних гума-

ністів XX ст.) вбачає у гуманізації освіти [2]. 

Варто зазначити, що одним із шляхів виходу з 

кризи освіти XX ст. розвиненими країнами було 

вибрано компетентіснісний (компетентнісно орієн-

тований) підхід до підготовки фахівців у вищій аг-

рарній школі [3]. Компетентнісний підхід у системі 

вищої школи є предметом вивчення багатьох вітчи-

зняних та зарубіжних науковців: С. Гончаренко, 

Н. Бідюк, С. Ніколаєнко, Н. Ничкало, А. Сбруєва, 

В. Шинкарук, С. Ящук,  Д. Р. Гарісон (D. R. Garri-

son), Р. Діамон (R. Diamond), Д. Дюдерштадт 

(J. J. A. Duderstadt), Х. О. Кункель (Kunkel H. O.), 

Р. Рене (R. C. Л. Renner), Скаггс (C. L. Skaggs) та ін. 

Цілі системи вищої аграрної освіти повинні бути 

усвідомлено розширені, тобто «межі вузькоспеціалі-

зованої підготовки повинні бути подолані включен-

ням до академічних програм значної соціально-

гуманітарної освіти», оскільки сучасні вимоги до 

фахівців сільського господарства містять як профе-

сійну, так і соціальні компетентності [4], які можуть 

бути реалізовані на основі особистісних їх якостей, 

широкого світоглядного кола. 
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Мета статті – розглянути тенденції розвитку аг-

рарної освіти США. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пі-

дкреслимо, що Міжнародне Бюро Освіти та 

ЮНЕСКО – гуманітарні підрозділи міжнародних 

організацій Ліги Націй і Організації Об’єднаних 

Націй – серед своїх політичних пріоритетів визна-

чили демократизацію й модернізацію освітніх сис-

тем [5]. Для освітніх парадигм США характерною є 

загальна спрямованість до інтеграції в цій важливій 

сфері суспільного життя. В останніх дослідженнях 

американських учених зазначається, що у 80-х роках  

XX ст. популярною стає концепція глобальної освіти. Її 

суть – підготовка молоді до корисної й ефективної дія-

льності в суспільстві та світі, що постійно змінюються, 

виховання комунікативних навичок та вмінь, форму-

вання планетарного мислення, розуміння та відчуття 

особистості як невід’ємної частини єдиного та вза-

ємозалежного світу [6]. Як показали останні дослі-

дження, якщо система професійних коледжів і спе-

ціалізованих інститутів у США достатньо однорід-

на, то університетський сектор вищої освіти відріз-

няється високим ступенем внутрішньої диференціа-

ції. Істотну неоднорідність вносять територіальні 

відмінності [7].  

Отож як показали наші дослідження університе-

ти США, пов’язані з аграрною освітою, містять: 

природничі науки, біотехнології, земельні та водні 

ресурси, виробничі процеси, торгівля, маркетинг, 

використання сільгосппродукції, продукції лісівни-

цтва, рибництва та біотехнологічної продукції, пе-

реробка продуктів харчування, споживання та здо-

ров’я людини, переробка відходів виробництва та 

громадська політика [8]. 

Кінець XX – початок XXI ст. став періодом «па-

ндемії» освітніх реформ, головною причиною якої 

стали глобалізаційні процеси, що охопили світ. 

Провідними стратегіями реформаційних перетво-

рень освітніх систем, що є характерними для біль-

шості країн, стали: 1) децентралізація управління 

освітньою системою та менеджмент в освіті; 2) ста-

ндарти, процесуальний контроль та звітність; 3) ри-

нково орієнтований підхід; 4) професійний підхід. 

Конкретні шляхи реалізації стратегій реформ зале-

жать значною мірою від освітніх традицій країни та 

актуального стану її освітньої системи. Зауважимо, 

що наукові (соціальні, політичні, економічні) засади 

реформ управління розвитком вищої аграрної освіти 

США переконливо свідчать про ефективні результа-

ти на шляху гармонізації кореляції глобальних і ре-

гіональних тенденцій та ідей ліберальної, консерва-

тивної і демократичної традицій політичної думки; 

про подальший поступ у напрямі розбудови духов-

ної тріади «людина – освіта – суспільство» та стало-

го розвитку – об’єднання в єдине ціле економіки, 

навколишнього середовища, соціальної сфери і вті-

лені у моделях розвитку систем освіти [9].  

Утім, слід погодитись з ученими, що атлантична 

модель (США, Великобританія, Ірландія) історично 

базується на дворівневій системі «бакалаврат + ма-

гістрат» [10]. Це модель пізньої професійної дифе-

ренціації (вибір спеціальності у закладах вищої 

освіти (ЗВО) не зумовлюється типом закінченої 

школи), відповідно, освітні траєкторії студентів у 

даній моделі не так жорстко детерміновані самим 

інституційним пристроєм системи. 

На нашу думку, навпаки, освітні системи конти-

нентальної моделі (Франція, Італія, Нідерланди, Ні-

меччина, Бельгія, Люксембург, Швейцарія) відріз-

няє ієрархічність навчальних закладів, їх тісний 

зв’язок із державними структурами, пряме міністер-

ське регулювання і відсутність безпосередніх 

зв’язків між університетом і бізнесом. Континента-

льна модель спиралася на однорівневу схему на-

вчання у ЗВО (дореформенного періоду) і ранню 

спеціалізацію учнів [3]. За моделлю освітніх проце-

сів європейськими експертами з вищої професійної 

освіти [3] виокремленні в окремі ареали: Великоб-

ританія – приклад атлантичної моделі розвитку осві-

ти та країни Європейського Союзу початкового ета-

пу західноєвропейської інтеграції (Італія, Франція, 

Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Люксембург) – 

континентальна модель розвитку освіти. 

Нашими дослідженнями встановлено, що рефор-

ми вищої аграрної освіти в США торкнулися основ-

них сфер університетської  освіти:  її масштабів, під-

готовки  фахівців,  форм  і  методів  навчання, організа-

ції освітнього процесу, проведення наукових дослі-

джень. Перевагою багаторівневої системи є те, що вона 

не веде до одноманітного рівня теоретичного і прак-

тичного навчання, а спрямована на оперативне задо-

волення потреб освіти і спрямованості особи самих сту-

дентів. Багатоступінчата структура університетської 

освіти містить профорієнтацію абітурієнтів (у  школах  – 

підвищення рівня на університетських підготовчих 

курсах), проходження трьох циклів (загальнонаукової, 

професійної та університетської підготовки). Особли-

вістю  вищої освіти США, зокрема аграрної, є органі-

зація «відкритого», «конкурсного» прийому.  Відк-

ритий   прийом  означає відкритість вимог до абіту-

рієнтів [7].  

Ефективність системи вищої аграрної освіти 

США багато в чому залежить від моделювання за-

питів споживача, бо інформація, недостатньо 

пов’язана із загальнокультурним і професійним зро-

станням особистості, виявляється малозначущою 

«незалежно від часу і місця пред’явлення і сприй-

няття: у системі ЗВО…», отже, малопродуктивною 

[8]. Система вищої аграрної освіти США відрізня-

ється, високим ступенем децентралізації, а управ-

ління освітньою політикою покладене великою мі-

рою на місцеві органи влади (за допомогою всіляких 

посередницьких організацій, комітетів, комісій то-

що), а також на академічні установи і професійні 

співтовариства. Термін «комунікація» вживається як 

обмін інформацією, на основі якого керівництво 

отримує відомості, необхідні для прийняття ефекти-

вних рішень, і доводить прийняті рішення до пра-

цівників організації (фірми). За своїм статусом вищі 

навчальні заклади належать державному або прива-

тному сектору [10].  

Як показали останні дослідження, траєкторія ро-

звитку світової системи вищої аграрної освіти міс-

тить наступні стадії: 1) розширення і диференціація 

університетського сектора, обумовлена індустріалі-

зацією; 2) розширення системи вищої освіти, 
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пов’язане з демографічним сплеском і потребами 

повоєнної економіки; 3) як наслідок двох поперед-

ніх тенденцій переорієнтація системи на потокове, 

масове виробництво фахівців та інтернаціоналізацію 

освіти; 4) становлення бінарної системи вищої осві-

ти: розмежування сектора автономних університетів 

старого зразка і сектора спеціалізованих інститутів 

вищої освіти (коледжів), орієнтованих винятково на 

виконання держзамовлення; 5) як наслідок політики 

освітньої експансії – ускладнення системи, виник-

нення нових труднощів управління і контролю. У 

результаті – ліквідація бінарності, уніфікація, зрів-

нювання статусу спеціалізованих коледжів і універ-

ситетів; 6) розвиток конкуренції старих і нових ЗВО. 

Плюралізація стратегій поведінки навчальних за-

кладів на ринку освітніх послуг. Посилення тенден-

ції інтернаціоналізації навчання. Зауважимо, що, на 

думку американських вчених [1], як наслідок, нове 

ускладнення системи управління вищою освітою – 

розвиток галузевої вищої освіти. 

Варто погодитись з американськими вченими, 

[7], які відмічають, що в організаційних формах і 

методах навчання фіксуються ніби два протилежні 

шляхи – від виробництва до ЗВО і від ЗВО до виро-

бництва. Дослідники зауважують, що у першому 

разі в аудиторних умовах і в дидактично перетворе-

ній формі відтворюються фрагменти виробництва і 

виробничих відносин; розвивається мережа лабора-

торно-практичних занять, спецкурсів і спецсеміна-

рів, використовується виробничий матеріал для 

створення проблемних ситуацій на лекціях і семі-

нарських заняттях, здійснюється курсове проекту-

вання з реальної тематики, використовуються тре-

нажери, методи рішення ситуативних задач, іміта-

ційне моделювання, розігрування ролей, ділові ігри 

тощо.  

Доречно навести думки американських педагогів 

– дослідників [8], які підкреслюють, що інтеграція 

освіти, виробництва і науки означає «виявлення 

принципово нової наочної основи формування цілі-

сної професійної діяльності майбутнього фахівця і 

вимагає розробки адекватних моделей і системи 

переходів від навчальної діяльності до професій-

ної». Утім, слід погодитися з ученими, що у струк-

турі педагогічного артистизму доцільно виділити дві 

грані: 1) внутрішній артистизм - культура, емоцій-

ність, витонченість, гра уяви, образне бачення, здат-

ність до імпровізації, внутрішня схильність до твор-

чості; 2) зовнішній, спрямований на аудиторію, ар-

тистизм – ігрова подача, «техніка» гри, особливі фо-

рми вираження своєї оцінки матеріалу, виведення 

студентів на ігровий рівень [9]. Аналіз наукових 

праць американських педагогів-дослідників дозво-

лив констатувати: якщо зміст відповідає на питання 

«Чому вчити?», а принципи навчання визначають 

основні положення, вимоги до освітнього процесу, 

методи, шляхи і способи навчання, то форми на-

вчання відображають найбільш раціональну його 

організацію [1]. Утім, слід погодитися з ученими, 

що «у формі організації навчання органічно поєд-

нуються мета, зміст, методи навчання [6]. Відзначи-

мо, що у вищих навчальних закладах  США активі-

зація діяльності студентів на основі технології про-

блемного навчання передбачає застосування методу 

проблемного викладу, частково-пошукових та дос-

лідницьких методів [10]. Учені переконливо дово-

дять, що метод проблемного викладу широко вико-

ристовується при читанні вступних лекцій (пробле-

мні лекції) і передбачає, що викладач сам ставить і 

розв’язує проблему [3]. Слід наголосити, що про-

блемний виклад викликає у студентів питання, сум-

ніви, заперечення, формує бачення проблеми, кри-

тичність мислення, стимулює до пошуку альтерна-

тив [6]. Варто додати, що одна з цілей проблемного 

викладу – викликати інтерес до подальших самос-

тійних пошуків [7]. 

Слід погодитись з американськими ученими-

теоретиками, що на першому місці в методах розви-

тку творчого мислення стоїть постановка проблеми, 

яка може бути здійснена викладачем, самими студе-

нтами або узята з практики. По-друге, великого зна-

чення набуває вимога і стимулювання створення 

альтернативних рішень. По-третє, велику роль у 

процесі творчого мислення відіграє критична оцінка 

різних версій рішення проблеми [9]. Вчені зауважу-

ють, що у цілому методи навчання щодо вирішення 

проблем (творчого мислення) можна розділити на 

дві великі групи: комплексні, що розвивають (сти-

мулюють) усі розумові дії – складові процесу твор-

чості, і спеціальні, спрямовані на тренування деяких 

із них [7]. 

Як показують наші дослідження, «мозковий 

штурм» як спеціальний метод призначений для ви-

явлення здатності до варіативного мислення (вміння 

бачити альтернативи), навчання користуватися ним, 

зняття психологічних бар’єрів, які цьому перешко-

джають [3]. Слід зауважити, що «обернений мозко-

вий штурм» – це метод розвитку конвергентного 

(критичного) мислення, здатності до аналізу та ви-

бору оптимального рішення [8].  В дослідженнях 

американських вчених підкреслюється, що, аналі-

зуючи прогалини в  своїх знаннях, студенти знахо-

дять новий більш продуктивний підхід до вирішен-

ня проблеми [10].  

Відмітимо, що американські педагоги-

дослідники зауважують, що групове обговорення 

проблеми відбувається тоді, коли викладач пропо-

нує різні ситуаційні моделі за аналогією, якщо необ-

хідно вирішити якесь питання. Цей прийом сприяє 

тренуванню такого компонента творчого мислення, 

як самостійний перенос знань та умінь у нову ситу-

ацію [1]. Доречно додати, що вчені [7] наводять 

приклад, коли кожний студент у групі працює само-

стійно, відповідає на завчасно підготовлені питання; 

одержані відповіді обговорюються і в результаті 

отримують потрібні рішення [3]. Американські вче-

ні відзначають, що для розвитку аналітичного мис-

лення студентів і повнішого розкриття їх творчого 

потенціалу при виконанні різних завдань на стар-

ших курсах бакалавратури та у магістратурі і під час 

безперервної освіти рекомендується формувати за-

вдання на проектування тез (дипломів) у вигляді 

деякої технічної потреби (студенту надається мож-

ливість самостійно формалізувати умову задачі, 

проаналізувати цю умову і визначити необхідні да-

ні) [1].  
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Отож головними завданнями  системи підготов-

ки фахівців у аграрних ЗВО США є: їх добір; розви-

ток і закріплення новаторських рис характеру; ефек-

тивне навчання їх теоретичним і практичним аспек-

там; виховання необхідних умінь і навичок; вихо-

вання морально-етичних якостей для гідного співіс-

нування з людьми в глобальному світовому співто-

варистві [10]. 

Як справедливо вказують американські вчені, 

навчальні плани магістерської педагогічної підгото-

вки при їх реалізації в університетах розробляються 

з урахуванням наступних основних положень [7]: 

знання випускника повинні відповідати державним 

стандартам; їх знання і творчий потенціал повинні 

бути затребувані; освітній процес повинен іти із 

зниженням вартості підготовки при збереженні або 

навіть підвищенні його якості, що призвело до де-

яких особливостей організації навчання в магістра-

турі.  

Відмітимо, що, зокрема, магістри вивчають базо-

ві дисципліни галузі в єдиних потоках із майбутніми 

фахівцями з певного напряму;  ряд дисциплін – «Фі-

лософські питання науки і техніки», «Методологія 

наукової творчості», «Комп’ютерні технології в на-

уці й освіті», «Іноземна мова», «Основи педагогіки і 

психології» тощо – вивчається в єдиному потоці для 

магістрів усього освітнього підрозділу; навчальні 

дисципліни «Історія і методологія науки за напря-

мами» і «Сучасні проблеми в розробці машин, про-

цесів або технологій напряму» тощо магістри ви-

вчають у факультетських потоках; тільки деякі спец-

розділи фахових дисциплін магістри вивчають 

окремо від інших за аналогією з навчанням в аспіра-

нтурі, як відзначили і європейські дослідники [3]. 

Варто додати, що у навчальному плані основної 

освітньої програми педагогічної підготовки магістра 

з галузевого напряму вказується: індекс найме-

нування дисциплін і їх основні розділи; та години 

підготовки на бакалавраті з даного напряму; всього 

годин. Зауважимо, що вимоги до обов’язкового мі-

німуму змісту основної освітньої програми підгото-

вки бакалавра з даного напряму, визначені в держа-

вному освітньому стандарті вищої професійної осві-

ти [8].  

Вчені вважають, що при розробці навчальних 

програм пріоритетними повинні бути напрями, 

пов’язані зі створенням і аналізом ігрових ситуацій, 

що виникають на практиці; перспектив і можливос-

тей, які відкриваються у діяльності студента щодо 

розвитку  його здатності діяти відповідно до ситуа-

ції, а також у зв’язку з необхідністю бути відповіда-

льними громадянами суспільства й сприяти станов-

ленню культури світу [9]. 

У процесі дослідження встановлено, що методо-

логічний аналіз наукових, економічних і суспільних, 

соціально «живих» питань, їх дидактична обробка та 

обґрунтування доцільності поєднання обох напрямів 

відображаються у програмах із дидактики навчання 

агрономічних фахових дисциплін [7]:  метод на-

вчання – доповідь – це поєднання освітніх розпоря-

джень із навчальними професійними і практичними 

уявленнями, інструментальним (дидактична систе-

ма) і мовним посередництвом (аналіз професійних 

жестів викладача) із трьох профільних дисциплін 

агрономічної освіти; дидактика «Екології», тема 

досліджень: «Еволюція і біологічна різнома-

нітність»; дидактика «Садівництва», тема дослі-

джень: «Біотехніка у садівництві» (морфологічна, 

агрономічна і молекулярна характеристика рослин, 

призначених для розплідника); дидактика «Мікробі-

ології», тема досліджень: «Біологічні сигнали і мета-

болісти як вторинні зацікавлені організми в діалогах 

між живими істотами» (рослинами, тваринами, мік-

роорганізмами). 

Підкреслимо, що відповідно до мети простежу-

ється академічний зв’язок освіти, тобто каналів і 

форм, через які освітнє дослідження обговорюється 

і поширюється. Ключ до отримання  свідоцтва – у 

вмінні студентів обґрунтувати отримані знання що-

до теоретичних концепцій та у розумінні результатів 

спостереження із професійної і суспільної галузей: 

наскільки висновок, зроблений студентом, відпові-

дає вимогам щодо специфічного застосовування 

знань і вмінь поза Призначенням (кваліфікаційна 

робота), у межах якого дослідження мало місце [7]. 

 Відповідно до наших досліджень, у аграрних 

коледжах США проводиться підготовка викладачів 

зі спеціалізацій: «Екологія» (екологія лісу, екологія); 

«Економіка сільського господарства», «ветеринарна 

медицина» (ветеринарія, зоотехнія) в межах програ-

ми дипломованого викладача (часткова зайнятість) 

із напряму «Професійний розвиток» із отриманням 

ними ступеня магістра навчання. Програма склада-

ється із чотирьох модулів відповідно до навчального 

плану.   

Модуль 1. «Самоцінка». Цей обов’язковий мо-

дуль (15 кредитів) забезпечує можливість для ви-

кладачів: критично аналізувати професійні поняття, 

цінності та стандарти, досліджувати зв’язки між 

теорією і професійною практикою, пов’язувати 

професійний розвиток, практику і зобов’язання. 

Модуль також забезпечує індукцію (навчання за 

принципом: від часткового до загального) учасників 

для отримання навиків, які вимагаються в освітніх 

стандартах щодо подальшого їх професійного роз-

витку на рівні магістрів. 

Підкреслимо, що оцінка першого модуля містить : 

a) есе (2000–2500 слів), яке містить: критичне дослі-

дження концепції професійних компетентностей (з 

посиланням на літературу) щодо положення студен-

та в освіті та збільшення термінів професійної прак-

тики; оцінювання дій студента галузевих професій-

них установ (сільськогосподарських, політехнічних 

тощо) відповідно до їх місцезнаходження; аналіз та 

широке публічне обговорення результатів дослі-

дження;  

б) план дії (поточна робота – 2000–2500 слів) – 

учасники повинні підготувати пояснення щодо вла-

сних програм навчання в межах магістерської про-

грами (для іноземних студентів відповідна схема 

вивчення англійської мови), засновані на власному 

аналізі: доцільність збільшення навчальної практи-

ки; потреби професійного розвитку; лідерство і 

вплив на перемовини з колегами. 

Варто відзначити, що критерії оцінювання в дос-

лідженні американських вчених  – це організація 
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критичного, аналітичного і всебічного літературного 

огляду характеру професіоналізму, збільшення про-

фесійної практики і цінності професіонала в межах 

галузі; ідентифікація й аналіз ключових професій-

них проблем; оцінювання ключових підходів на ос-

нові практики відносно попиту; демонстрація і від-

дзеркалення циклу управління, планування в межах 

професійного росту [10]. 

Розглянемо модуль 2 «Дидактика навчання: 

учіння і викладання» (15 кредитів), який був затвер-

джений через університетські процедури протягом 

навчального року. як ініціатива дипломованого ви-

кладача. Слід зауважити, що оцінювання другого 

модуля має декілька складових. Ключовим призна-

ченням є самовідображення студентів під час на-

вчання й аналізу спостережень/документації власної 

практики. Поєднуються практична частина Призна-

чення щодо учіння і навчання ідеям, з якими студе-

нти зіткнулися у модулі, що проходять в аудиторії і 

малих групах. Ця форма оцінки – самовідображення – 

дозволяє учасникам забезпечувати інтегральний 

розрахунок того, як їх навчання на практиці сприяє 

вивченню інформаційних питань, висунутих на пе-

рший план у межах стандарту дипломованого ви-

кладача. 

Зауважимо, що модуль 3 «Освіта для всіх», як 

основний модуль (15 кредитів), спрямований на ро-

зуміння майбутніми викладачами проблеми рівних 

соціальних можливостей освіти для всіх студентів. 

Це дозволяє викладачам звернутися до питання не-

рівності освіти на різних рівнях.  

Відзначимо форми навчання третього модуля: 

проблемні лекції (особлива увага вступним лекці-

ям), семінари (з учасниками, що самостійно опра-

цьовували матеріал на основі дослідження/дії у нав-

чальних закладах) і обговорення в малих групах. 

Напівструктуровані заняття містять методи: розіг-

рування ролей і обговорення; аналіз виробничих 

ситуацій. Список літератури щодо теми розшире-

ний: самостійна робота студентів без і під керівниц-

твом викладача щодо аналізу національних законів і 

документації навчальних закладів із питання «дис-

кримінація в освіті». 

Зауважимо, що модуль 4 «Робота разом» як ос-

новний (15 кредитів) призначений, щоб забезпечити 

можливість розвитку і критичного огляду міжосо-

бистісної взаємодії, яка є центральною для всього 

етапу підготовки студентів, і консультації та консу-

льтативні ролі під час занять. Наприклад, як керів-

ництво дипломними проектами або підтримка сту-

дентів під час вивчення ними дидактик фахових ди-

сциплін [3].  

ВИСНОВКИ. Узагальнюючи вище сказане, мож-

на прийти до висновку, що «державна політика» 

США в галузі вищої аграрної освіти має тенденції, 

які відображають загальносвітові та  засновані на 

принципах, що відповідають принципам освітнього 

права: компетентнісний підхід до навчання фахівця, 

зокрема педагогічної підготовки; гуманістичний 

характер освіти, пріоритет загальнолюдських цінно-

стей, виховання громадянськості, працелюбства, 

поваги до прав і свобод людини, охорони навколи-

шнього середовища; захист і розвиток системної 

освіти, її національних та регіональних особливос-

тей; загальнодоступність освіти та адаптивність до 

рівня й особливостей розвитку студентів; світський 

характер освіти; свобода і плюралізм в освіті; демо-

кратичний, державно-суспільний  характер управ-

ління та автономність освітніх закладів. 

 Перспективи подальших розвідок у цьому на-

прямі полягатимуть у пошуках шляхів підвищення 

якості підготовки фахівців: ретельніший відбір абі-

турієнтів, посилення індивідуального підходу при 

діагностиці готовності абітурієнтів до навчання в 

освітньому закладі. 
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Purpose. The article deals with highlighting the features of the US agrarian education where over the last decades 

the significant institutional transformations have taken place that can be used in the educational space of Ukraine.  The 

main focus is on theoretical and methodological principles of trends in the development of higher agricultural education 

in the United States, including management communication activities. Methodology.  The study was conducted using 

systematic and comparative approaches, with common scientific methods: analysis, synthesis, comparison, induction 

and deduction, as well as a descriptive method. Results.  Particular attention is paid to the problem of decentralization 

of higher agricultural education in the United States, where each state has its own higher education system, which dif-

fers from other ones.  Their functions vary from state to state, but they are common to maintain higher education stand-

ards at the proper level through the accreditation system, as well as the financing of public higher education institutions 

and the financial control of their activities. Originality.  The term «communication» is emphasized as the exchange of 

information on the basis of which management receives the information necessary for making effective decisions and 

communicates the decisions to the employees of the organization (firm).  Efficiency conditions and types of problem-

based learning are illustrated using an introductory lecture methodology. Practical value. Features of the components 

of the higher agricultural education of the USA are revealed.  It is emphasized on joint Ukrainian-American projects.  

The methodology of teaching in higher agricultural institutions is revealed. Conclusions.  To improve the quality of 

specialist training, a more thorough selection of entrants is proposed, in particular, enhancing the individual approach in 

diagnosing the readiness of entrants to study in an educational institution and carrying out purposeful measures for the 

management of educational activity, in particular, management communicative activities and professionalism of stu-

dents, with their responsibility for  the quality of their learning outcomes, in particular, by using the prediction of the 

success of students' learning activities.  

Key words: trends, higher education, agrarian education, quality of education, communication activities, compo-

nents. 
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