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Говорячи про професійну освіту ми
маємо на увазі сукупність певних знань та
відповідних

практичних

умінь,

які

знадобляться в процесі роботи в певній
галузі. Якісна освіта дає змогу найкращим
чином

використовувати

набуті

під

час

навчання теоретичні знання на практиці в різних сферах трудової діяльності.
В чому ж полягає основна суть професійної освіти? Така освіта
гарантує глибоке та всебічне вивчення наукових основ і технології обраної
спеціальності. Під час навчального процесу майбутній спеціаліст не лише
отримує всі необхідні для подальшої успішної діяльності знання, але й бере
учать в процесі формування спеціальних практичних умінь і навичок, які
можуть йому знадобитися в обраній сфері діяльності. Крім того викладачі
намагаються виховати у своїх студентів певні моральні та естетичні якості,
які допоможуть фахівцеві успішно працювати в тій чи іншій галузі трудової
діяльності.
Де ж можна здобути таку освіту? Частково професійна освіта
здобувається в загальноосвітніх навчальних закладах під час професійної
орієнтації школярів, крім того визначенню з майбутньою професією сприяє
відвідування факультативних занять та позашкільних гуртків. При цьому
основним способом здобуття професійної освіти залишаються професійнотехнічні училища та різнопрофільні вищі навчальні заклади усіх типів.
Професійно-технічні училища дають змогу отримати середню освіту і
одночасно з цим здобути спеціальність. А вищі навчальні заклали ІІІ-IV
рівнів акредитації готують виключно висококваліфіковані кадри у різних
сферах трудової діяльності. Основою професійної освіти є поступова
підготовка юної особистості до свого професійного вибору, який має
спиратися на її власні знання та навички. А результатом має стати вдале
працевлаштування за спеціальністю.
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