
НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 ЗІ ЗВАРЮВАЛЬНИМ УСТАТКУВАННЯМ 

Підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності є неможливою виключно в процесі аудиторної роботи.  

Без досвіду практичного застосування теоретичних знань в реальних умовах виробництва не можна забезпечити 

сформованих висококваліфікованих фахівців.  

За час навчання в Новоушицькому коледжі ПДАТУ студенти здобувають основи тих знань, умінь і навичок, які 

допоможуть їм остаточно стати професіоналами вже в процесі практичної професійної діяльності.  

Для цього необхідно повною мірою використовувати можливості практики. 

Коли першокурсники переступають поріг нашого коледжу, вони подумки вже бачать себе готовими спеціалістами і 

не підозрюють, який довгий шлях повинні ще здолати. А на якому занятті ліпше за все можна відчути наближення до 

своєї мрії і отримати величезне задоволення від власноруч виконаної роботи? Звісно, лише під час практики! За час 

навчання студенти проходять різні види практик, але найпершою для цих мрійників стає навчальна практика в 

навчально-виробничих майстернях нашого коледжу.  

Для проходження практик наші майстерні мають все необхідне обладнання, верстати, інструменти, роздатковий 

матеріал. Студенти всіх груп, згідно навчальним планам своєї спеціальності, проходять різні види практик, та саме 

зварювальна практика завжди викликає підвищений інтерес у студентів. Розпечений метал, навіть через затемнене 

скло, це дивовижне видовище. Ми допомагаємо студентам відчути себе «приборкувачами вогняної стихії» і це дарує їм 

впевненість у собі. Всі майстри виробничого навчання у першу чергу слідкують за дотриманням студентами вимог 

інструкцій з охорони праці, а ще окрім навичок і умінь, передбачених робочою програмою, прививають їм культуру 

праці, навчають сумлінно виконувати свою роботу. 

Наша виховна мета – це прививати студентам любов до обраної професії, вчити культурі спілкування, виховувати 

повагу до праці інших і гордість за свою, гідно виконану, роботу. Всі ці складові дозволяють озброїти майбутнього 

фахового спеціаліста такими вміннями і навичками, які допоможуть йому стати конкурентоспроможним на ринку 

праці. 

      Навчальна практика – одна з найважливіших дисциплін у підготовці молодших спеціалістів згідно 

кваліфікаційних вимог їх спеціальностей, яка суттєво впливає на професійний розвиток студентів.  

 



 

 


