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Розвиток професійної-інженерної освіти, зокрема в вищих навчальних 

закладах, які готують фахівців аграрної галузі, на даний час передбачає не лише 

наявність кваліфікованого, високопрофесійного викладацького складу, що 

забезпечуватиме високий рівень освітньої та наукової діяльності, але й вимагає 

творчої, культурної активності викладачів та студентів. У сучасному 

динамічному суспільстві вища професійна освіта ефективно виконує свої 

функції за умов постійного розвитку, запозичення європейського досвіду та 

інтеграції традицій. Нові умови сільськогосподарського виробництва, 

прогресивні технології, нові машини та технічні комплекси вимагають 

формування відповідних знань, умінь та навичок майбутніх фахівців-аграріїв. 

Відповідно до зростання попиту на висококваліфікованих спеціалістів на ринку 

праці, з’являться потреба в інженерах, що ґрунтовно володіють сучасними 

теоретичними знаннями, професійними уміннями та навичками, здатні до 

самонавчання і самореалізації, призводять до високої конкуренції та світовому 

ринку праці. 

Аналізуючи проблематику модернізації освіти та професійної підготовки 

фахівців в контексті інноваційних тенденцій розвитку суспільства висвітлено у 

роботах В. Г. Кременя. Вчений зазначає, що сучасна освіта та професійна 

підготовка фахівців повинна відповідати на нові виклики сучасності. В. Г. 

Кремень наголошує, що найважливішими пріоритетами життєдіяльності будь-

якого суспільства є формування в суспільства знань. 

Мета професійної підготовки має бути орієнтована на власний 

особистісний та професійний саморозвиток. Серед завдань професійної 

підготовки майбутнього інженера-механіка важливу роль треба приділити 

створенню умов для розвитку професійноважливих особистісних якостей 

інженера. Майбутній інженер у процесі професійної підготовки повинен 

оволодіти системою знань, найважливішими з яких виокремлюють: знання 

особистісно орієнтованих технологій професійного навчання та оволодіння 

компетентностями, необхідними для входження в соціум, а також для 

швидкісної професійної адаптації та реалізації в ньому. 

 Щодо другого важливого механізму в організації підготовки 

майбутнього  інженера-механіка це - орієнтація психолого-педагогічних 

дисциплін та педагогічної практики на вивчення та розвиток особистості 

майбутнього фахівця.  

У зв’язку з динамічними змінами виробництва сільськогосподарського 

сектору та впровадженням новітніх інформаційних технологій важливо 

зосередити увагу на організацію навчального процесу на основі сучасних 

технологій з урахуванням власних освітніх потреб майбутнього інженера. 



Особливу увагу необхідно також зосередити на практичній підготовці 

майбутніх інженерів-аграрників, яка є обов’язковим компонентом освітньо-

професійної програми і має на меті набуття майбутніми інженерами професійних 

навичок і вмінь. Практична підготовка інженерів-механіків здійснюється на 

передових сучасних підприємствах, агростанціях та великих  сільських 

господарствах. Експлуатуючи інноваційну техніку  в навчанні, підвищується  

якість професійної освіти, зацікавленості та мотивації студентів до навчання, 

оскільки модернізовані лабораторії оснащенні професійною технікою, що дає 

змогу майбутнім інженерам-механікам швидше сприймати теоретичний 

матеріал, а також за допомогою тренажерів (професійна аграрна техніка) 

оволодіти професійні навички, які в подальшому слугуватимуть допоміжним 

ключем в оволодінні професії, що спрямована на розвиток аграрного сектору 

України.  

Отже, на сучасному етапі розвитку освіти, підготовка майбутніх 

інженерів механіків передбачає використання сучасних форм і методів навчання, 

які будуть спрямовані на опанування студентами інноваційними знаннями, які 

допоможуть в подальшому професійному розвитку. 
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