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Гоч В.С. -  при звичній, традиційній освіті навчити людину на все життя 

неможливо. Творче засвоєння певної суми знань залишається важливою функцією 

сучасного навчального процесу. Поряд із засвоєнням базових знань, перед 
сучасною освітою дедалі нагальніше постає завдання навчити студента 

самостійно оволодівати новими знаннями та інформацією, навчити навчатися, 
виробити потребу в навчанні упродовж життя. У сучасних умовах дедалі 
очевидніше, що смислом і основним показником прогресу людства є розвиток 
кожної окремої людини на основі її здібностей. До того ж це головний важіль 
подальшого прогресу суспільства, особливо в умовах переходу до науково-
інформаційних технологій, а потім – і суспільства знань, де успіх у виробництві й 
життєдіяльності залежатиме насамперед від розвитку людини. У зв’язку з цим 
істотно актуалізується, не тільки з огляду на інтереси окремої людини, а й 
суспільства в цілому, завдання — якомога більше наблизити навчання і виховання 
кожного студента до його здібностей та особливостей.  

       В.О.Сухомлинський писав: „Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, 

найдорожчим, що  є у житті - з людиною. Від нас, від нашого вміння, 

майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров”я, розум, характер, 

воля, громадянське й інтелектуальне обличчя.”  
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Павлова Л.О. -  Виховна робота у коледжі проводиться згідно з планом виховної 

роботи, що є складовою Комплексного плану коледжу, планів роботи  відділень, 

циклових комісій, кураторів  груп, вихователя гуртожитку, бібліотеки коледжу, 

планів спортивно-масової роботи викладачів фізвиховання. Реалізація завдань 

виховної роботи передбачає пріоритетні напрями національно-патріотичного, 

морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного 

та сімейно-родинного виховання. 

Мета виховання - сформувати всебічно й гармонійно розвинену, 

моральну,культурно, професійно й соціально компетентну особистість, здібну 

ефективно реалізовувати свої права й обов’язки й успішно здійснювати 

професійну діяльність. У нових соціально –економічних умовах актуальним стає 

розвиток такої сукупності компетенцій, яка б забезпечувала молодій людині 

здібність: 

 Бути відповідальним; 

 Приймати спільні рішення; 

 Регулювати конфлікти ненасильницьким шляхом; 

 Розуміти та приймати різні культури,релігії, мови та національні традиції, 

бути толерантним : 

 Володіти новими технологіями, розуміти рамки їх застосування й 

розповсюдження; 

 Здійснювати інноваційну діяльність; 

 Адаптуватися в умовах сучасного світу. 
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Лозовий В.М. - В.О Сухомлинський писав: “ Учителю потрібно володіти 

величезним талантом любові до людини,безмежною любовю до своєї праці,перш 

за все до дітей,щоб на довгі роки зберегти бадьорість духу,якість розуму,свіжість 

вражень,сприйнятливість почуттів- без цих якостей праця неминуче 

перетворуються в муку”. 

      Тому колективу викладачів коледжу необхідно підготовка студентів до 

майбутньої трудової діяльності, здобуття основ знань, необхідних в майбутній 

професії, формування професійних умінь і навичок. Розвивати здібності 

студентів, стимулювати їх творче самовдосконалення, творчу активність, 

підвищити інтерес до майбутньої професії. Практична підготовка в коледжі 

проводиться у відповідності  діючих навчальних планів та робочих графіків. 

        Практичні і лабораторні заняття як форма організації навчального процесу 

носять навчальний характер: вони спрямовані на формування визначених 

практичних умінь та навичок, є поєднуючою ланкою між самостійним 

теоретичним опанування студентом дисцепліни, що вивчається, та застосуванням 

її положень на практиці. На кожне заняття викладачі створили необхідне 

навчально-методичне забезпечення: методичні вказівки, інструкційні 

картки,робочі зошити. 

 



 
 

 



 
 

 


