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Презентація Міністерства

Апарат міністра
Крістіан Шмідт
Федеральний міністр

Петер Блезер
парл. держ. секретар
Відділ 1

Відділ 2

д-р Герман Онко Аікенс
Держ.-секретар
(керівник апарату)
Відділ 3

Відділ 4

д-р Марія Флаксбарт
парл.держ. секретар
Відділ 5
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Відділ 6

Презентація Міністерства

Відділи
В і д д і л

1

В і д д і л

Центральний відділ

•
•
•
•
•
•
•
•

Персонал
Бюджет
Планування та
стратегія
Дебюрократизац
ія
Соціальні справи
Податки
Статистика
Адміністрація

2

В і д д і л

Продовольча
політика, безпека
продукції, інновації
•
•
•

•
•
•

Продовольство
Споживацька
поведінка
Маркування
продуктів
харчування
Нові технології,
безпека
продукції,
дослідження та
інновації

3

В і д д і л

Продовольча
безпека,
зоогігієна
•

•

•
•
•
•

Продукти
харчування:
контроль якості
безпека
Управління
кризовими
ситуаціями
Годівля тварин
Охорона тварин
Зоогігієна
епізоотія

4

Відділ

•
•
•

•

•
•
•

Програми ЄС
Фінансова
підтримка
Освіта
Інфраструктура
Система
врегулювання
ринку
Харчова та
переробна
промисловість
Підтримка збуту
Політика якості
Виставки

В і д д і л

Біоекономіка,
стале сільське та
лісове господарство

Розвиток сільської
місцевості, аграрні
ринки
•
•

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сільське
господарство
Плодоовочівниц
тво
Тваринництво
Біологічне
землеробство
Ліс, деревина,
мисливство
Клімат, довкілля
поновлювані
ресурси
Біоенергетика
Біологічне
різноманіття
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6

Політика ЄС,
міжнародне
співробітництво,
рибальство
•

•
•
•
•
•
•

Фінансування
аграрного
сектору ЄС
Прямі виплати
Рибальська
політика
Захист морського
довкілля
Міжнародна
аграрна торгівля
Продовольча
ситуація в світі
Міжнародні
проекти

Презентація Міністерства

Відділення Федерального міністерства
продовольства та сільського господарства
Берлін і Бонн
→ BMEL є «боннським» міністерством,
→ з 1999 року має також відділення в
Берліні.
→ 967 співробітників,
→ 75% з них працює в Бонні.
→ Співробітництво організоване за
допомогою електронної пошти,
телефону та відео конференцій,
незалежно від місцезнаходження.
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Презентація Міністерства

Завдання Міністерства
Виконання та підтримка функцій уряду
→ Організація та координування галузей політики
→ Реалізація політичних цілей, головних напрямків та програм
→ Відповідальність перед Парламентом
→ Участь в законодавчому процесі
→ Міжнародне співробітництво
→ Управління та нагляд за підпорядкованою структурною одиницею
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Сфера діяльності BMEL
FLI
FBN

Дослідження та установи

ATB
BMEL

BSA
VTI

Робота з темами майбутнього
→ Ґрунтовні наукові висновки для
політики
→ Науково-дослідницькі інститути в
сфері компетенції BMEL
→ Результати досліджень публікуються

BfR
ZALF

BVL

IGZEV

JKI

BLE

IAMO

BMEL

DBFZ

DWF

MRI

→ Підпорядковані відомства:
реалізація законів та програм

DFAL
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Міжнародне співробітництво

Цілі Програми двостороннього
співробітництва
Зміст
→ Кооперація та технічне співробітництво в галузі продовольства, сільського
та лісового господарства
Політичні цілі
→
→
→
→

створення потужного аграрного сектору,
дбайливе поводження з обмеженими ресурсами,
внесок до світової продовольчої безпеки,
зміцнення політичних контактів.
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Міжнародне співробітництво

Головні регіональні напрямки
Поточні проекти (зелений)
• Росія, Туреччина,
Україна
• Китай, Казахстан,
В'єтнам, Монголія, Індія
• Ефіопія, Марокко,
Замбія, Південна
Африка, Кенія, Котд'Івуар
• Бразилія (Аргентина)
Твіннінг-проекти BMEL
(помаранчевий колір):
• Україна, Косово
• Марокко
• Ізраїль
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Міжнародне співробітництво

Фінансова динаміка Програми двостороннього
співробітництва (BKP/ ПДС)
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2014

Міжнародне співробітництво

Інструменти ПДС
1. Агрополітичні діалоги
→ Сприяння обміну інформації з аграрної політики та сільськогосподарського сектору між
країною-партнером та Німеччиною (зорієнтовано на попит, по вільних темах)
2. Проекти економічного співробітництва
→ Демонстраційні підприємства, зорієнтоване на практику підвищення кваліфікації та
тренінги, трансфер технологій і знань
→ Країни-партнери, як правило вкладають власні послуги. Економічні кола є партнером
співробітництва і роблять негрошові внески та додають експертизу.
3. Співробітництво між профільними асоціаціями
→ Підтримка співробітництва між сільськогосподарськими асоціаціями
→ Поліпшення політичного становища та позиції на ринку фермерів
20.02.2017 слайд 11

Міжнародне співробітництво

Інструменти ПДС
4. Інші проекти та заходи
Серед інших:
→ Біологічне землеробство в Туреччині,
→ Програма стажувань для Росії, України, Білорусі ,
→ Фахові інформаційні поїздки
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Міжнародне співробітництво

Проекти в Україні
→ Аграрно-політичний діалог
→ Німецько-Украïнського Центру пiдвищення квалiфiкацiï фахiвцiв
аграрного сектору та демонстрацiï аграрних технологiй
→ Надання консультацій Україні з питань аграрної торгівлі в рамках
Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі
(ПВЗВТ) між ЄС та Україною
→ Проект з екологічного землеробства
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Навчання в області сільського господарства в Німеччині
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Навчання в області сільського господарства в Німеччині

Ключові елементи професійної освіти в Німеччині
 Професійна освіта


За дуальною системою



За шкільною системою



Спеціальне навчання (банківська справа, область здоров'я)

 Продовження навчання та підвищення кваліфікації





Врегульоване державою продовження навчання з екзаменом
підвищення кваліфікації

майстер, спеціаліст, перевірений державою (у супровід професії)

технік, управляючий, тощо (у школі)
Господарче або вільне продовження навчання
Загальне продовження навчання

 Навчання у вищих та спеціальних навчальних закладах



Навчання у вищих навчальних закладах
Навчання в університетах прикладних наук

20.02.2017 слайд 15

Навчання в області сільського господарства в Німеччині

Ключові елементи професійної освіти в Німеччині
→ Професійна освіта та навчання у вищих навчальних закладах визначаються як первинна
освіта, яка розпочинається після закінчення відвідування загальноосвітньої школи
(шкільної системи).
→ Ціллю є передача компетенції, яка уможливить перехід до трудової діяльності (професійна
дієздатність).
→ біля. 50 % випускників шкіл ідуть на навчання до вищих навчальних закладів
→ біля 50 % ідуть до професійної освіти, з них 70 % за системою дуальної освіти;
→ біля 320 регламентованих професій, в аграрній області це 14 професій
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Навчання в області сільського господарства в Німеччині

Дуальна професійна освіта
Два місця для навчання


Навчальне підприємство та доповнюючі навчальні заходи



Професійна школа

Правові норми для обох місць для навчання:


Навчальне підприємство – правова постанова, видана федеральним
Міністерством, що фахово відповідає (зміст, тривалість, екзамени); погодження з
соціальними партнерами



Професійна школа – Міністерства освіти федеральних земель складають
рамковий навчальний план



Координаційний комітет – для погодження роботи обох місць для навчання
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Навчання в області сільського господарства в Німеччині

Навчальні професії:


фермер



садівник



тваринник



спеціаліст аграрного сервісу



рибник



винороб



коняр



пивовар



дільничний єгер



лісівник



молочний технолог



управляючий домашнім господарством



лаборант молочного господарства



рослинний технолог

Спеціальні професії для осіб з обмеженими можливостями


фаховий робітник сільського господарства



фаховий робітник садівництва
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Навчання в області сільського господарства в Німеччині

Учні в аграрних професіях (січень 2015 року)
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з них жінок
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Навчання в області сільського господарства в Німеччині

Підвищення кваліфікації

Отримання вченого ступеня

У супровід професії:
підготовчі курси
державно
перевірений
„майстер“ тощо

Навчання на магістра

Навчання на магістра

Навчання на
бакалавра
університет
прикладних наук

Навчання на
бакалавра
університет

Фаховий атестат
зрілості

Атестат зрілості

Фахова школа у два
або чотири семестри

Професійна практика
Завершальний іспит
Дуальна професійна освіта (наприклад,
фермер)

Загальноосвітня школа
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Навчання в області сільського господарства в Німеччині

Учасники господарчого професійного навчання
На федеральному рівні
→ Соціальні партнери (головні об'єднання професійних союзів та спілки підприємців)
→ Федеральні міністерства (міністерство освіти та фахові міністерства)
→ Конференція культус-міністерства
→ Федеральний інститут професійної освіти (BiBB)
На рівні впровадження
→ Відповідальні відомства та органи федеральних земель
→ Комітети з професійної освіти
→ Навчальні підприємства
→ Професійні школи
→ Установи, де здійснюється міжгосподарське навчання
Принципи соціального партнерства та консенсусу, як політична основа системи

Законодавча основа – Закон про професійну освіту та шкільні закони федеральних земель
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Дякую Вам
за увагу.
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