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Гоч В.С. - ефективність педагогічної діяльності викладача  залежить 

удосконалення форм і методів підвищення професійної та фахової 

компетентності з метою покращення якості підготовки фахівців, які були б 

здатні вирішувати виробничі, наукові завдання у тісному зв’язку із 

завданнями збереження та збагачення людських цінностей. Усі активні 

методи мають одну єдину мету: розвиток і вдосконалення життєвих 

компетентностей молодших спеціалістів. Застосування різних шляхів і 

методів формування професійних компетентностей у студентів допоможе 

стимулювати самостійне, індивідуальне та колективне навчання, а також 

мотивуватиме студентів до активного та постійного розвитку професійних 

умінь і навичок. 
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Павлова Л.О. - формувати професійні компетентності у студентів можна 

також за допомогою розвитку їх творчого потенціалу, який у майбутньому 

допоможе розвиватися студенту як професіоналу. «Творча особистість – це 

креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх чинників набула 



необхідних для актуалізації творчого потенціалу додаткових мотивів, 

особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих 

результатів.  
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Лозовий В.М. - практична підготовка студентів є невід'ємний та 

обов'язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, 

який сприяє закріпленню професійних знань, умінь та навичок, що були 

набуті студентами в коледжі та їх поглибленню. Адже метою практичної 

підготовки є закріплення набутих теоретичних і практичних знань, освоєння 

нових технологій, формування професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень, виховання потреби у систематичному оновленні своїх 

знань для їх практичного застосування, психологічна адаптація до 

конкретних умов фахової діяльності, які сприяють поліпшенню якості 

підготовки фахівців. Аналізуючи стан практичного навчання в коледжі слід 

відмітити, що ще не все зроблено для якісного його проведення.  

Зав.кабінетом, керівникам практик, майстрам виробничого навчання 

необхідно постійно дбати про стан забезпечення проведення лабораторних і 

практичних занять, навчальних практик, індивідуального управління 

автомобілями і тракторами, зберегти те, що на сьогоднішній день в нас є.  

Постійна співпраця з с/г підприємствами, проведення 

профорієнтаційної роботи – це все є  завтрішній день. 



 

 



 

 


