Огляд наради “Інтеграція вищої та
професійно-технічної освіти: інноваційні
підходи до підготовки фахівців для потреб
агробізнесу

20 березня 2019 року в Сумському національному аграрному університеті відбулася нарада:
“Інтеграція вищої та професійно - технічної освіти: інноваційні підходи до підготовки фахівців в
ДПТНЗ для потреб агробізнесу”
На нараді обговорювалися наступні питання:
Інтеграція вищої та професійно - технічної освіти та агробізнесу.
Роль і місце аграрної освіти в розвитку регіону.
Сучасні вимоги до формування кадрового потенціалу АПК.
Впровадження європейського досвіду цільової практичної підготовки за робітничими та
інженерними спеціальностями.
Під час наради компанія Укрфармінг провела презентацію модельного ряду техніки CASE IH та
запропонувала пройти тест драйв високоефективного та потужного трактора PUMA 155 CASE
IH
Можна підсумувати, що заради забезпечення якості підготовки фахівців, університет здійснює
тісну співпрацю з провідними аграрними компаніями України, результатом якої є реалізація
проекту із запровадження підготовки робітничих кадрів вищої кваліфікації. Однією з таких
компаній є ТОВ Укрфармінг.

Інтерв’ю з деканом інженерно -технологічного факультету – Михайло Якович Довжик
«Сьогодні на нашій базі проходить унікальний захід співпраці бізнесу виробників техніки і
навчальних закладів по підготовці спеціалістів робітничих професій. В цьому процесі дуже
активну участь бере компанія Укрфармінг.
Я дуже вдячний і керівництву компанії Укрфармінг і особисто Антону Сидьорко, бо дійсно він
активно працює в системі цієї підготовки і його техніка, і техніка Укрфармінг дає можливість
зараз нам готовити якісного спеціаліста, як інженера – технолога, так і робітника, який буде
працювати у виробництві на цій техніці… Тому я надіюсь на те, що наша співпраця буде
поглиблюватись і це буде вигідно, як для нас, так і для компанії, так і для бізнесу, з якими
працює ця техніка!
Дякую.»
Сумський національний аграрний університет засвідчив повагу та вдячність компанії
Укрфармінг за підтримку, співпрацю між університетом і компанією, результатом якої є
реальна інтеграція вищої освіти і аграрного бізнесу.
Купити сучасну техніку Ви можете у офіційного дистриб’ютора CASE IH - компанії
Укрфармінг у місті Суми, вул. Чернігівська, 14

