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Літня школа АПД 2021 
«Підходи аграрної політики до розвитку сільських територій та їх 

відображення в рамках аграрної освіти» 

Метою літньої школи АПД 2021 є представлення німецького та міжнародного досвіду у галузі 
аграрної політики, а також сучасних викликів у цій галузі для викладачів українських аграрних 
університетів. Крім того, обговорюватимуться методичні поради щодо викладання на 
кафедрах аграрної політики у відповідних університетах. Доповідачами будуть запрошені 
провідні експерти та організації, що діють як у Німеччині, так і в Україні. Важливими 
партнерами літньої школи АПД є проєкти Двосторонньої коопераційної програми (ВКР) 
Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини (BMEL) в 
Україні, Посольство Німеччини та виконавці АПД (IAK, IAMO, AFC). 

Організація: АПД у співпраці з Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої 
освіти (НМЦ ВФПО). 

Період та місце проведення: 5 днів, з 05.07.2021 р. по 09.07.2021 р. в НМЦ ВФПО (м. Київ, вул. 
Смілянська 11). 

Цільова група: Викладачі українських закладів вищої освіти з відповідним аграрним профілем; 
основна вимога – спеціалізація у викладанні аграрної політики, професійна компетентність у 
галузі аграрної політики та мотивація до впровадження сучасних методів у викладанні.  

Захід, за потреби, перекладатиметься синхронно німецькою/українською мовами.  

Транспортні витрати, проживання та харчування: транспортні витрати (в розмірі до 1000 
грн на особу) покриваються АПД, проживання та харчування забезпечуються в приміщеннях 
НМЦ ВФПО, витрати покриваються АПД. 

Графік: 
З 15.06.2021 р. – надсилання інформації та запрошень до українських закладів вищої освіти 
(через НМЦ ВФПО)  
Кожен заклад вищої освіти може запропонувати до 2 кандидатів (резюме, email, телефон, 
мотиваційний лист (1-2 сторінки).  
Просимо відправляти інформацію про учасників для реєстрації на мейл info@apd-ukraine.de 
до 30.06.2021 року.  

До 01.07.2021 р. – підтвердження участі та розсилка актуальної програми Літньої школи АПД. 

Підсумкова презентація: до кінця літньої школи кожен учасник має підготувати коротку 
підсумкову презентацію. Будуть представлені ppt-презентації, кожна приблизно по 10 хв. та 5-
10 хв. обговорення. Презентація повинна продемонструвати, як отримані знання та досвід 
можуть бути використані в подальшій професійній діяльності учасника. 
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