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Розглянувши питання кПро механiзми реалiзацii переходу до HoBoi
якостi практичноi пiдготовки студентiв як необхiдного чиннику розвитку
конкурентоспроможностi .Щержавного вищого навчального закладу
<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>>>>, педагогiчна рада коледжу
зазнача€, що практична пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти е одним з
основних компонентiв забезпечення якостi вищоi освiти i, як результат,
конкурентоспроможностi випускникiв коледжу на ринку працi. Необхiднiсть
посилення практично-орiентованоi пiдготовки студентiв пiдкреслюеться
також змiстом Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>: при розробцi нових
стандартiв вищоТ освiти та забезпечення ii якостi центраJIьним стае

формування певних компетентностей випускника.
В коледжi накопичений певний досвiд органiзацii шрактичноi

пiдготовки студентiв у навчальних лабораторiях, майстернях як базах
практики безпосередньо в коледжi або на базi пiдприемств чи установ, iнших
органiзацiйних структурах. Системно на високому piBHi здiйснюеться
практично-орiентована пiдготовка студентiв спецiальностi <<Моделювання та
конструювання промислових виробiв>>: навч€tльний процес для студентiв
проводиться безпосередньо у навчальнiй швейнiй майстернi та лабораторiТ
моделювання та конструювання виробiв з використання професiйного
контексту та насичення навчulJIьного процесу елементами професiйноi
дiяльностi. Для економiчних спецiальностей, за якими проводиться
пiдготовка фахiвцiв, характерним е недостатня практично-орiснтована
змiстовнiсть практичних занять, рiзних фор, самостiйноi роботи студентiв.

Внаслiдок низького рiвня практично-орiентованоi пiдготовки студентiв
зростае розрив мiж вимогами ринку працi та компетенцiями випускника.
Вiдсутнiсть навичок практичноi роботи, знань сучасних технологiй та
обладнання пiдприемств призводить також до недостатньоi пiдготовки
випускника до першого робочого мiсяця. Швидкий розвиток iснуючих i
IIоява нових технологiй вимагають вiд сучасного фахiвця вмiння
самонавчатися i мати такий piBeHb фундаментальноТ пiдготовки, на базi якоТ
можна нарощувати необхiднi вузькоспецiалiзованi компетентностi, мати
здатнiстъ швидко адаптуватися до змiн. Все це потребуе перегляду змiсту та
фор* навчаJIьного процесу (зокрема, застосування сучасних методик i
технологiй навчання, сучасного навч€}JIьно-методичного забезпечення
навчального процесу, перегляду органiзацii практик студентiв тощо),
збалансованостi фундаментальноi та практичноТ пiдготовки студентiв.i



Вирiшення цих завдань неможливе без врахування специфiки регiональних
потреб ринку працi та заJIучення роботодавцiв як до формування змiсту
вищоI освiти, так i рiзносторонньоi ix участi у процесi пiдготовки студентiв,
залучення сучасноi матерiально-технiчноТ бази замовникiв кадрiв. В ажливим
чинником пiдвищення практичноТ пiдготовки студентiв е вiдповiдна
квалiфiкацiя викладацького складу коледжу (насамперед тих, якi
забезпечують пiдготовку з професiйно-орiентованих дисциплiн).

Враховуючи зазначене та з метою пiдвищення рiвня практично-
opicHToBaHoT пiдготовки студентiв коледжу, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

1. Спрямувати зусилля педагогiчного колективу на поширення методик
i технологiй навчання та змiстовного наповнення навч€шьних дисциплiн
компонентами, якi спрямованi забезпечити неперервну практично-
opicHToBaHy пiдготовку студентiв протягом всього перiоду ik навчання,
зокрема:

а. переглянути навчiulьнi плани з метою подальшого пiдвищення
статусу практичноТ пiдготовки ;

Ь. поширити практику проектно-орiентованих форlvr органiзацii
самостiйноТ роботи студентiв ;

с. збiльшити частку практично-орiентованих, багатоступеневих
завдань для студентiв на практичних заняттях, переважне виконання
курсових i дипломних проектiв (робiт) за ре€Lльними завданнями
пiдприемств, установ та органiзацiй;

d. запровадити проведення комплексних практично-орiентованих
лабораторних робiт (у випадку, якщо проведення таких робiт
передбачаеться навчЕlJIьними планами) тривалiстю 6-8 академiчних
годин;

е. бiлъш широко використовувати у навч€IJIьному процесi вiртуальнi
лабораторнi роботи, насамперед у випадку вiдсутностi вiдповiдного
навчального лабораторного чи технологiчного обладнання;

f. бiльш активно запровадити практику застосування у навчальному
процесi ситуацiйних задач та завданъ, кейс-технологiй, системного
використання професiйного контексту та насичення навчального
процесу елементами професiйноi дiяльностi (практична бухгалтерiя,
онлайн-практика, вiртуальне пiдприсмство тощо);

g. розробити рекомендацii щодо органlзацlино-методичного
забезпечення проведення виробничоi практики та оформлення

результатiв виконання програмних завдань студентами
економiчного вiддiлення.

2. З метою поглиблення рiвня iнтеграцiйних зв'язкiв iз замовниками
кадрiв, спрямованих на забезпечення практично-орiентованоТ пiдготовки
студентiв:



розробити систему пiдвищення мотивацii щодо заJIучення до
навчального процесу фахiвцiв-практикiв. Зокрема, вивчити
можливiсть застосування погодинноi форми оплати працi за умови
проведення навчаJIьного процесу досвiдченими фахiвцями-
практиками, здiйснення експертноi оцiнки вiдповiдностi навч€Lпьних
планiв та робочих програм навчальних дисциплiн сучасним вимогам
ринку працi;
поширити практику захисту курсових i дипломних проектiв (робiт)
студентiв безпосередньо на профiльних пiдприемствах, органiзацiях
чи установах, обов'язкового включення до складу екзаменацiйних
комiсiй з атестацiТ здобувачiв вищоi освiти авторитетних
представникiв роботодавцiв ;

розширення форм та механiзмiв проходження практик (поеднання
видiв практик та стажувань; накопичувальний механiзм зарахування
практики тощо); набуття студентами практичних навичок пiд час
виконання завдань у пiдроздiлах коледжу, якi е профiпьними для
спецiальностi навчання студента.

3. На ocHoBi даного рiшення завiдувачу навчально-виробничоi
практики (Щовганюк О. Г.) до 01.04.2017 року розробити План основних
заходiв переходу до новоi якостi практичноТ пiдготовки студентiв як
необхiдного чиннику розвитку конкурентоспроможностi,Щержавного вищого
навчального закладу кЧернiвецький коледж дизайну та економiки> на перiод
до 2020 року.

4. КонтроJIь за виконанням рiшення залишаю за собою.
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