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Практична робота № 6 

 

ЛАБОРАТОРНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМИ  

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ АГРАРНІЙ ШКОЛІ  

 

МЕТА РОБОТИ:  

Ознайомитись з формою організації лабораторних і практичних занять, їх пози-

тивними і негативними боками; вимогами до проведення; роллю викладача в 

організації та проведенні занять. 

Навчитися обирати оптимальну форму організації занять з урахуванням цілей і 

задач навчання,  вікових та індивідуальних особливостей студентів.  

Отримати навики щодо розробки методичних вказівок, посібників до занять з 

урахуванням вимог вищої школи. 

 Час виконання роботи – 4 години. 

 

Після виконання роботи студент повинен : 

 Знати: 

Форми організації лабораторних і практичних занять, їх позитивні і негативні 

боки; вимоги до проведення; роль викладача в організації та проведенні занять. 

 Вміти: 

Обирати оптимальну форму організації занять з урахуванням цілей і задач на-

вчання,  вікових та індивідуальних особливостей студентів. 

Розробляти методичні вказівки, посібники до занять з урахуванням вимог ви-

щої школи. 

 

1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1.1 Ознайомитися з наданим теоретичним матеріалом. 

1.2 Відповісти на контрольні питання. 

1.3 Виконати завдання, наведені у додатку 1. 

1.4 Скласти звіт. 

 

2.  ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

2.1 Розглянути теоретичні питання. 

2.2 Виконати завдання, наведені у додатку 1. 

2.3 Відповісти на контрольні тести (додаток2) 

 

 3. ОПИС РОБОЧОГО МІСЦЯ 

На робочому місці повинно бути: 

Методичний посібник i завдання. 

Необхідна література. 

4. ВМІСТ ЗВІТУ 

В процесі виконання роботи студент готує звіт по роботі, в який входить 



 4 

інформація у відповідності із завданням на роботу. Оформлення звіту прово-

диться згідно вимогам до оформлення звітів з лабораторно-практичних робіт 

ТДАТУ. Звіт повинен містити: 

 - назву i мету роботи; 

 - основні положення теоретичної частини; 

 - виконані завдання, наведені у додатку 1; 

 - висновки. 

 

5. ПИТАНЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ  

1. Яка форма проведення заняття у вищому навчальному закладі нази-

вається лабораторною роботою? 

2. Яка форма проведення заняття у вищому навчальному закладі нази-

вається практичною роботою? 

3. Що є головними завданнями лабораторної роботи? 

4. Що є метою практичного заняття? 

5. Обґрунтувати структуру лабораторного заняття. 

6. Обґрунтувати структуру практичного заняття. 

7. Перелічити і пояснити методи, які використовуються при проведенні 

лабораторного заняття. 

8. Які вимоги висуваються до проведення лабораторних робіт? 

9. Перелічити і пояснити умови організацій практичного заняття. 

10. Що включає в себе підготовка викладача до практичного заняття? 

11. Що належить до критеріїв підготовленості студентів до практичного, 

лабораторного заняття? 

 

6. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому сту-

дент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні ек-

сперименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретич-

них положень даної навчальної дисципліни. При цьому він оволодіває практич-

ними навичками роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчис-

лювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експеримента-

льних досліджень у конкретній предметній галузі. 

Залежно від характеру спеціальності, навчальним планом передбачаєть-

ся на лабораторні заняття 20-30% навчального часу. Звичайно, лекція передує 

проведенню лабораторного заняття, бо теоретичний матеріал слугує підґрунтям 

виконання експериментальної роботи, проте в окремих випадках спостерігаєть-

ся проведення таких занять до лекцій, а в деяких заочних вузах лабораторні ро-

боти іноді проводяться після складання іспиту. 

Лабораторні заняття сприяють активізації навчання, роблять наочними і 
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переконливими ті принципові наукові положення, що повідомляються на тео-

ретичних заняттях. 

Викладачеві кафедри належить визначальна роль як в організації прове-

дення лабораторних робіт, так і у методичному керівництві експериментуван-

ням. Він повинен так організувати роботу в лабораторії, щоб, з одного боку, на-

дати максимальну самостійність студентам у постановці експериментів, а з ін-

шого — забезпечити дотримання правил техніки безпеки, оптимальних умов 

експлуатації обладнання. Крім цього, треба вчасно надати консультативну, так-

товну допомогу тим, хто потрапив у скрутну ситуацію. Його позиція - це пози-

ція наукового консультанта, а не контролера чи обліковця. Слід прагнути до 

того, щоб студенти виконували завдання власними силами; а допомогу надава-

ти лише тоді, коли вона педагогічно доцільна.        
Метою лабораторної роботи є поглиблене вивчення науково-

теоретичних основ предмету і оволодіння сучасними методами, навичками ек-

спериментування з використанням обчислювальної техніки, сучасної апарату-

ри, приладів. 
На лабораторних роботах студенти включаються в процес пізнавання 

хімічних, фізичних та інших явищ, приймаючи безпосередню участь у різного 
роду дослідах та експериментах. 

Тематика лабораторних робіт підбирається таким чином, щоб був охо-

плений найбільш важливий матеріал курсу. Для кожної лабораторної роботи 
розробляють відповідні методичні вказівки, у яких повідомляють її цілі, задачі, 
організацію проведення, указують необхідне обладнання, прилади, технічні 
засоби, надають перелік правил техніки безпеки, приводять  вимоги до якості 
підготовки звітів та порядок їх захисту.                                

Головним завданням лабораторних робіт є  встановлення зв'язку тео-

рії з практикою на основі виконання практичних завдань, в спеціально облад-

наних приміщеннях — лабораторіях. Студенти набувають навиків і умінь в обі-

гу з вимірювальними приладами, апаратами, експериментальною технікою, 

установками, реактивами, проводять безпосередні наукові спостереження і 

осмислюють явища, що вивчаються, і процеси. 

Лабораторні роботи у вищій школі зазвичай проводяться для вирішення 

трьох основних завдань:  

- навчальних; 

- випробувальних; 

- експериментальних.  

На I—II курсах ці роботи пов'язані головним чином з опрацьовуванням і 

закріпленням матеріалу лекцій відповідної учбової дисципліни. На старших ку-

рсах в лабораторні роботи все більш включаються елементи дослідження, само-

стійного проведення випробувань тих або інших стандартних і нестандартних 

установок, експериментального пошуку на основі придбаних знань, умінь і на-

виків студентів. Відповідно лабораторні роботи зазвичай проводяться парале-

льно з вивченням теоретичної частини курсу і виражають собою форму занять, 

що закріплює єдність теоретичного і практичного. На I—II курсах в процесі ла-

бораторних робіт студенти набувають також необхідні їм ремісничі навики, як, 
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наприклад, паяння, зварка, монтаж провідників, наладка установок і приладів, 

робота із склом, перевірка показань вимірювальних приладів, ізоляції і т.д. 

На старших курсах ці навики використовуються при самостійному ви-

конанні складніших лабораторних робіт конструкторського або монтажного 

напряму, перевірка машин і устаткування, і т.д. 

Одним з істотних завдань лабораторних занять на старших курсах є екс-

периментальне розкриття теоретичних положень предмету, що вивчається, 

ознайомлення студентів з. основними методами проведення наукового експе-

рименту і обробки отриманих результатів.  

С т р у кт у р а ,  п о р я д о к  і  м е т о д и к а  п р о в е д е н н я .   
У виконанні лабораторних робіт потрібна послідовність і взаємозв'язок з 

використанням знань і навиків попередніх робіт при виконанні подальших. 

Орієнтовна структура лабораторного заняття: 

1. Організаційна частина:     

а) перевірка готовності студентів до лабораторного заняття;  

б) інструктаж з техніки безпеки. 

2. Актуалізація опорних знань і практичного досвіду студентів. 

3. Повідомлення теми, мети лабораторної роботи, мотивація навчально-

пізнавальної діяльності студентів. 

4. Консультування з питань виконання лабораторної роботи:  

а) пояснення плану роботи;  

б) пояснення завдань, що їх необхідно вирішити;  

в) надання консультацій з методики експериментування. 

5. Самостійна робота студентів по виконанню роботи:  

а) виконання теоретичних завдань;  

б) виконання практичних завдань;  

в) оформлення результатів експериментів у вигляді таблиць, графіків 

тощо  

г) оформлення загальних висновків лабораторної роботи. 

6.  Оформлення звіту про виконання роботи та його захист студентом. 

7. Заключна частина: 

а) підготовка робочих місць (здавання матеріалів, приладів, інструмен-

тів, іншого устаткування відповідальному працівнику);  
б) аналіз викладачем ефективності виконання лабораторних робіт сту-

дентами, надання завдань для самостійної роботи. 

Як було вказано вище, перед проведенням лабораторних робіт практи-

кується перевірка підготовленості до них студентів. З цією метою виявляється 

ступінь їх теоретичних знань і деяких практичних умінь. Така перевірка носить 

індивідуальний або бригадний характер. Часто для цієї мети використовуються 

програмовані завдання, контролюючі машини і тренажери. У контролюючі ма-

шини закладаються відповідні квитки з різних розділів курсу, на які кожному 

студентові належить відповісти. Програмований контроль доповнюється в 

окремих випадках бесідою викладача із студентами, що повідомили неправиль-

ні відповіді за програмою. Після цього вирішується питання про допуск їх до 

роботи. Програмований контроль економніший за часом, ніж звичайний усний 
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опит. Оцінка машини і показник часу, витраченого на відповідь, дозволяють 

судити про ступінь підготовленості студента. Тренажери допомагають виявити 

уміння студентів проводити деякі операції, необхідні в лабораторному практи-

кумі, а також послідовність операцій при виконанні тієї або іншої роботи. На 

кожному контролюючому квитку зазвичай указується також відповідний розділ 

підручника, навчального посібника, де можна знайти необхідні відомості роз-

ширенні і закріплення знань. 

Для проведення лабораторних робіт кафедри розробляють необхідні ме-

тодичні матеріали, зокрема опиcання роботи та протокол - звітну форму її ви-

конання.  

Варто сказати, що методично грамотно заздалегідь розроблений прото-

кол лабораторної роботи сприяє ефективному виконанню експериментів, еко-

номить навчальний час студента, полегшує перевірку отриманих результатів.  

У нашому університеті існують затверджені загальні вимоги,  для 

написання методичних вказівок для лабораторних, практичних семінарсь-

ких занять. 

Устаткування лабораторій повинне відповідати завданням проведення 

робіт згідно програмі даного курсу. Для занять з студентами I—II курсів це 

устаткування повинне бути доступним і зрозумілим, таким, що дозволяє пра-

цювати з ним упевнено і самостійно. На старших курсах рекомендується склад-

ніше лабораторне устаткування, але, зрозуміло, доступне студентам. 

Перед початком лабораторних робіт завжди проводиться ввідне заняття, 

на якому студенти знайомляться з організацією робочих місць, пристроєм уста-

ткування, порядком виконання завдань і, що особливо істотно, з правилами по-

водження з устаткуванням і технікою безпеки.  

В процесі проведення лабораторних робіт на молодших курсах рекоме-

ндується видавати студентам апаратуру, прилади, монтажні матеріали в розріз-

неному стані, з тим щоб вони набували навиків самостійного користування 

схемами. На старших курсах розповсюдження мають жорсткі схеми з'єднання 

лабораторної установки, щоб студенти після їх перевірки основну увагу приді-

ляли рішенню проблемної, експериментальної задачі лабораторної роботи. Зіб-

рані схеми, підготовка до пуску установки та стан устаткування перевіряються 

викладачем або лаборантом Для проведенні лабораторних робіт студентам ви-

даються завдання або описи порядку проведення занять. 

У таких завданнях вказується, що і за якими літературними джерелами 

належить підготувати для проведення роботи, приводиться короткий опис ла-

бораторної установки, перелік обладнання, приладів, монтажних та інших ма-

теріалів , а також нестандартного обладнання, що входить до лабораторного 

устаткування. Далі указуються: завдання на виконання роботи і порядок її про-

ведення, методичні рекомендації по організації і проведенню роботи, способи 

перевірки результатів роботи, зразкова схема звіту. 

Іноді в завданнях поміщаються опис пристрою устаткування, приладів, 

схеми установки, а також мета роботи, виклад теоретичної сторони її виразу, 

вказівки про порядок оформлення звіту і питання для самоперевірки. 

Лабораторні роботи найчастіше проводяться за «жорстким» розкладом,  
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хоча у ряді навчальних закладів введений вільний розклад з попереднім запи-

сом студентів. 

Форми організації лабораторних занять залежать, перш за все, від кіль-

кості студентів, змісту і обсягу навчального матеріалу, числа лабораторних ро-

біт та матеріально-технічної бази кафедри. Лабораторні заняття проходять за-

звичай з підгрупою в 12—15 чоловік. Рекомендується при цьому, щоб на одно-

му робочому місці працювали не більше 3—4 чоловік і всіх студентів були од-

ночасно зайняті виконанням поставленого завдання. Деякі завдання вимагають 

індивідуального виконання. Головне полягає в тому, щоб у студентів при про-

веденні лабораторних робіт, крім придбання певних знань і навиків, розвивала-

ся творча ініціатива і самостійність в рішенні навчальних задач. 

На заняттях використовуються наступні форми проведення:  

- ф р о н т а л ь н а ,  коли всі студенти виконують однотипні роботи;  

- ц и к л о в а ,  коли в групі одночасно ведуться різні роботи певного циклу різ-

ної послідовності; 

- і н д и в і д у а л ь н а ,  коли кожен студент виконує певний вид роботи за спеці-

альним розкладом. 

При ф р о н т а л ь н і й  ф о р м і  проведення занять всі студенти одночас-

но виконують одну і ту ж лабораторну роботу. Такі заняття проводяться чітко 

за лекціями, де студенти оволодівають необхідним науково-теоретичним мате-

ріалом. Для фронтальної роботи в лабораторії кафедра повинна мати достатню 

для однієї групи кількість однотипних експериментальних стендів. Щоправда, 

інколи при цьому передбачається ланкова організація виконання лабораторної 

роботи - 2-3 студента на одне робоче місце. У вищій школі фронтальне вико-

нання лабораторних робіт, зазвичай, організоване при вивченні фізики, хімії, 

технології матеріалів та деяких інших дисциплін. Вона полегшує організацію і 

проведення занять, керівництво експериментами з боку викладача, спрощує 

процедуру захисту, сприяє дотриманню логіки навчального процесу. 

Фронтальна форма організація лабораторного заняття суттєво полегшує 

його організацію і проведення, але окрім позитивних сторін, вона має і свої 

недоліки:  
по-перше, деяка трафаретність робіт і прийомів їх виконання; 

по-друге - сама методика роботи дозволяє деяким студентам копіювати 

не тільки техніку експериментування, а і звітні матеріали. А це не сприяє фор-

муванню пізнавальної самостійності студентів, гальмує розвиток їх творчих 

здібностей, умінь і навичок експериментування. Якщо при такій організації ви-

конання лабораторних робіт викладач не забезпечить самостійний, індивідуа-

льний творчий пошук тих, хто їх виконує, заняття не досягне як навчальних, так 

і виховних цілей. 

Ц и к л о в и й  різновид форм виконання лабораторних робіт. Під цикло-

вою формою розуміють таку організацію, коли роботи поділяються на декілька 

циклів відповідно розділам лекційного курсу. 

Досвід роботи за такою методикою засвідчує, що при такій організації 

занять з об'єднанням 3-4-х лабораторних робіт в один цикл (за умов обладнання 

3-5 робочих місць по кожній лабораторній роботі) можна досягти добрих на-
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вчальних результатів.  

І н д и в і д у а л ь н а  форма організації лабораторних занять передбачає 

почергове виконання робіт студентами, які одночасно працюють на різних ро-

бочих місцях. Черговість виконання тем регулюється графіком. У цьому випад-

ку надається можливість врахувати наукові інтереси і схильності окремих сту-

дентів. Студент, як правило, виконує роботи самостійно. Індивідуальна форма 

організації лабораторних занять педагогічно найбільш доцільна, але вимагає від 

викладача чіткого керівництва роботою студентів та постійного контролю її ви-

конання.  

Індивідуальна форма організації лабораторних занять має свої переваги: 

студенти виявляють більше самостійності в оволодінні навичками експеримен-

тування, об'єктивніше здійснюється контроль навчальних досягнень, більш ор-

ганізовано проходить захист звітів та здійснюється індивідуальне керівництво 

роботою студента з боку викладача. Якщо врахувати, що одночасно в лабора-

торії працює половина академічної групи, то цілком ясно, що і лабораторних 

стендів треба 12-13. 

Не дивлячись на позитивні аспекти індивідуальної форми організації ла-

бораторних занять, вона має суттєвий недолік: завжди частина робіт виконується 

за тематикою, ще не висвітленою на лекціях. А "зсувати" їх на період після за-

кінчення лекційного курсу також не завжди доцільно. Більшість кафедр знахо-

дять вихід в комбінуванні різних форм організації лабораторних занять, врахо-

вуючи матеріальну базу, тематику робіт, кількість студентів на курсі тощо. 

При проведенні лабораторних занять слід дотримуватися таких 

вимог: 

•  до кожного заняття студент має бути добре підготовленим; 

• необхідно на кожному занятті проводити інструктаж з техніки безпеки 

та слідкувати за тим, щоб  при проведенні  експериментів студенти дотримува-

лися відповідних правил; 

• викладач повинен індивідуально з кожним обговорити план роботи, 

пояснити експериментальні завдання, а в перебігу заняття здійснювати конт-

роль виконання етапів лабораторної роботи; 

• результати експериментування оформляються у вигляді звіту і підпи-

суються студентом та викладачем; 

• звіт про виконання роботи повинен бути захищеним її виконавцем до 

наступного лабораторного заняття. 

Робота вважається виконаною в тому випадку, якщо студент провів всі 

заплановані дії і представив звіт з письмовим висновком керівника лаборатор-

ного практикуму. Студенти, що не виконали лабораторних робіт у встановле-

ний час, проводять їх на додаткових заняттях. Лабораторні роботи закінчуються 

заліком. 

На закінчення необхідно відзначити, що останнім часом до складу лабо-

раторних завдань стали включатися роботи з побудови і оцінці моделюючих 

установок, а також роботи, що поєднують лабораторне вивчення, випробування 

устаткування з певною модельною побудовою і його дослідженням. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. 

Практичні заняття є однією з істотно важливих форм навчальної роботи 

студентів. Тут вони вперше практично встановлюють шляхи додатку наукових 

знань, їх закріплення і розширення, оцінюють методи і засоби  сучасної науки. 

Практичне заняття - форма навчального заняття, при якому викладач 

організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень на-

вчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих за-

вдань. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або навчальних лабораторі-

ях, оснащених необхідними засобами навчання та обчислювальною технікою, а 

при необхідності — на виробництві. 

Практичне заняття відрізняється від лабораторного тим, що у діяльності 

студентів переважає застосування отриманих знань до рішення практичних за-

дач. На перший план висувається вміння використовувати теорію на практиці. 

Даний метод виконує функцію поглиблення знань, вмінь, а також сприяє 

вирішенню задач контролю і корекції, стимулюванню пізнавальної діяльності.  

Виділяють п’ять етапів, через які звичайно проходить пізнавальна дія-

льність студента на практичному занятті: 

1) Пояснення викладача (етап теоретичного осмислення роботи). 

2) Показ (етап інструктажу). 

3) Проба (етап, на якому 2-3 студента виконують роботу, а остання – 

спостерігають і під керівництвом викладача роблять зауваження, 

якщо у процесі роботи допускається помилка). 

4) Виконання роботи (етап, на якому кожен самостійно виконує за-

вдання. Викладач на цьому етапі особливу увагу приділяє тим сту-

дентам, які слабо справляються з завданням). 

5) Контроль (на цьому етапі роботи приймаються і оцінюються. Вра-

ховується якість виконання,  швидкість і правильність виконання за-

вдання). 

Мету практичних занять можна представити у вигляді десяти основ-

них положень:  

1) закріплення знань шляхом активного повторення матеріалу лекцій, конкре-

тизації і розширення цього матеріалу, його транспозиції на певні завдання;  

2) розвиток здатності самостійний використовувати отримані знання для вико-

нання певних дій і для отримання нових знань і навиків;  

3) встановлення зв'язку закономірностей, формулювань, вимірювальних показ-

ників з практикою їх застосування;  

4) ознайомлення з методами і засобами науки в їх практичному застосуванні;  

5) придбання первинних експериментальних навиків;  

6) ознайомлення з різними засобами аналізу і оцінки станів предмету, що ви-

вчається, довідковими і іншими допоміжними інформаційними матеріалами;  

7) придбання навиків самостійного рішення науково-практичних питань;  

8) приведення розрізнених знань в певну систему;  

9) виховання дисципліни і відповідальності учбової і наукової праці;  

10) розвиток зв'язків і відносин між предметами вивчення. 
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Оптимальне проведення практичних занять включає ряд умов їх органі-

зації. До найважливіших з них ми відносимо:  

 дидактичний обґрунтоване планування виходячи із завдань предмету ви-

вчення;  

 визначення стану знань студентів, їх підготовки до занять; підготовка самих 

завдань, методичних вказівок до них, алгоритмів і педагогічних рекоменда-

цій. (Як відомо, завдання до практичних робіт можуть носити різноманітний 

характер: тексти завдань, вправ, програмовані завдання, описи робіт і т. д.);  

 рекомендована література;  

 чітка організація і порядок проведення робіт;  

 встановлення мети кожного заняття з визначенням показників результатів;  

 науково-теоретичне введення до занять з вказівкою методів і засобів їх про-

ведення;  

 організація і проведення контролю роботи; підбиття підсумків роботи;  

 вказівка шляхів для подальшої самостійної роботи студентів по предмету 

вивчення. 

Виконання цих умов є необхідним і істотно важливим для проведення 

практичних занять відповідно до їх ролі, цілей і завдань в системі навчання ви-

щої школи. 

 

 С т р у кт у р а ,  п о р я д о к  і  м е т о д и к а  п р о в е д е н н я .  

Методика проведення практичних занять Повинна сприяти виробітку 

вмінь та навичок виконання розрахунків, вирішення задач, аналізу, користуван-

ня обчислювальною технікою, нормативною і довідковою літературою. На 

практичних заняттях студенти повинні освоювати ті методи розрахунків, з яки-

ми їм прийдеться зіткнутися у професійній діяльності. 

Підготовка до практичного заняття включає добір типових і нетипових 

задач, завдань, питань, забезпечення практичних занять методичними матеріа-

лами, перевірку готовності аудиторій, технічних засобів навчання.  

При поясненні нових задач треба показати шляхи, алгоритми їх рішен-

ня. Такий підхід справедливий для широкого класу практичних задач. 

У пошукових задачах доцільно розумно поєднувати традиційні і про-

блемні методи навчання.  

Сучасний інженер повинний володіти способами і прийомами, знати 

особливості прийняття техніко-економічних рішень, частина з яких, як відомо, 

пов’язана з ризиком. Приклади самих різноманітних ситуацій з розробкою смі-

ливих інженерних задач – добра основа практичних занять за спеціальними ди-

сциплінами. Тут доцільно застосування ділових ігор. 

Найбільш поширені в практиці викладання практичні заняття мають та-

ку структуру: 

1) Організаційна частина (перевірка готовності студентської групи до 

заняття; попередній контроль знань, умінь та навичок студентів; повідомлення 

цілей заняття; постановка загальної проблеми та її обговорення учасниками за-

няття; вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності).  
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2)  Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів (обговорення 

ролі і місця теми в оволодінні навчальним предметом; інформування студентів 

про систему практичних умінь та навичок, якими вони повинні оволодіти у 

процесі заняття; стимулювання активності учасників заняття перспективами 

майбутньої професійної діяльності). 

3) Підготовчий етап виконання., практичних завдань (надання індивіду-

альних практичних завдань студентам; інструктаж з техніки безпеки на робочих 

місцях; роз'яснення вимог до оформлення звіту та порядку його захисту). 

4) Самостійна робота студентів по виконанню практичних завдань під 

керівництвом викладача (виконання теоретичної частини роботи, перевірка те-

оретичних положень дослідами, експериментуванням, спостереженнями, вико-

нання вправ, креслень, розрахунків, побудова графіків, заповнення таблиць то-

що; демонстрація викладачем, майстром виробничого навчання найраціональ-

ніших прийомів виконання операцій; виконання виробничо-технологічних опе-

рацій, інструктаж з техніки безпеки під час виконання студентами практичних 

робіт). 

5) Заключна частина (роз'яснення викладачем технології завершення 

практичних робіт, заключний інструктаж з техніки безпеки, приймання звітів, 

аналіз практичного заняття, оцінки за виконання студентами практичних робіт, 

надання домашнього завдання). 

Ефективність проведення практичного заняття значним чином залежить 

від його методичного забезпечення. Заздалегідь підготовлена і апробована у 

навчальному процесі навчально-методична документація практичного заняття 

сприяє не тільки дотриманню логіки його проведення, а й якості оволодіння 

студентами практичними уміннями та навичками. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною про-

грамою дисципліни. 

Виходячи з того, що ці заняття проводяться в основному на I—II курсах, 

метод їх проведення передбачає чіткість і конкретність завдань і виконання їх 

під керівництвом і контролем викладача. Залежно від специфіки предмету, що 

вивчається, ці навики і уміння носять різноманітний характер. У одних випад-

ках це вправи, рішення задач, обчислення, побудова схем, графіків, в інших — 

виконання креслень, розрахунковий-графічних завдань, вправи в читанні,  пе-

рекладі, розмовній мові , іноземних мовах і т.д. Не менш важливою стороною 

практичних занять є закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і 

шляхом самостійного вивчення рекомендованої літератури, їх поглиблення 

шляхом рішення задач і виконання спеціальних завдань практикуму. На прак-

тичних заняттях закріплюються і удосконалюються раніше отримані навики і 

уміння. 

Якнайкраще рішення цих задач на практичних заняттях відбувається то-

ді, коли в завданнях передбачається поєднання вправ, завдань з оцінкою і пог-

либленням змістовної сторони знань. Таке поєднання тягне за собою постанов-

ку наукових проблем, що вимагають для вирішення не тільки відомостей, 

отриманих на лекціях, але і активного використання ширшого круга базисних 

знань студентів і додаткової інформації. На таких практикумах і починається 
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перше залучення студентів до занять наукою, до творчого пошуку. Природно, 

що такий пошук на 1—II курсах повинен проводитися під керівництвом викла-

дача. Сам характер занять в цьому випадку дозволяє включати елементи про-

блемного навчання, тобто постановку перед студентами певних проблемних 

ситуацій. У ряді випадків практичні заняття включають використання техніч-

них засобів навчання. 

Виходячи із загальних цілей підготовки фахівців, на практичних занят-

тях не можна обмежуватися, як ми вже згадували, тільки матеріалами лекцій. 

На практичних заняттях починається самостійне відношення студентів до пре-

дмету вивчення, а це вимагає і самостійної роботи по темі занять з використан-

ням в першу чергу підручників і навчальних посібників, а потім і джерел інфо-

рмації, що самостійно привертаються, а також таблиць, довідників і інших до-

поміжних засобів. 

Великий сенс мають практичні заняття для встановлення зв'язку теорії і 

практики спочатку усередині одного предмету, потім ряду суміжних дисциплін. 

Тому в їх системі має місце певна дидактична послідовність. Складність прак-

тичних занять рекомендується підвищувати поступово, але постійно. 

На перших заняттях для вирішення ставляться однотипні завдання і 

приклади, потім вони ускладняються і розширюються. Відповідно змінюється і 

роль викладача. Спочатку він веде заняття в строгій певній системі, що вимагає 

від студентів чіткого виконання всіх робіт як за змістом, так і формою. Потім 

викладач виступає в ролі керівника і консультанта при достатній самостійності 

студентів. 

Істотно важливо, щоб в процесі практичних занять відбувалося послідо-

вне ускладнення завдань з метою поглиблення самостійної роботи студентів 

над учбовим матеріалом, ширшого вибору методів і т.д. Розвиток активного 

творчого мислення студентів на практичних заняттях прямує відповідними вка-

зівками і рекомендаціями викладача, але при цьому від студентів потрібна са-

мостійна розробка шляхів рішення, виконання завдань. Атмосфера для ініціа-

тивного пошуку раціональних рішень створюється шляхом постановки додат-

кових питань, огляду нових літературних джерел, реферативних даних. Безпе-

речний інтерес для вдосконалення методики проведення практичних занять і 

особливо для розвитку самостійності студентів на цих заняттях представляє 

програмування навчання і використання повчальних алгоритмів, особливо ал-

горитмів пошуку, розпізнавання і інших типів, що формуються студентами са-

мостійно в процесі виконання завдань. 

Проте необхідно при цьому не забувати про логіку зв'язків окремих роз-

ділів предмету вивчення і цілісності його змісту. Використання на практичних 

заняттях програмованих завдань і відповідної контролюючої техніки є істотною 

організаційною формою занять з доданням їй характерних ознак індивідуаліза-

ції в проведенні студентами учбової роботи, проте за умови, що всі завдання 

виконуються в повній відповідності з вимогами як формою, так і по суті. 

Розвиток самостійності студентів вимагає від викладача не тільки спо-

стереження і контролю за ретельністю виконання практичних робіт, але і розг-

ляду всіх оригінальних рішень, проведених окремими студентами. Природно, 
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що кожне завдання на практичних заняттях вимагає від студента рішення, а від 

викладача оцінки цього рішення, аналізу шляхів рішення, вказівки напряму для 

подальшої роботи. 

К р и т е р і я м и  п і д г о т о в л е н о с т і  студентів до практичних занять 

традиційно вважаються наступні: 

- знання відповідної літератури; 

- володіння методами досліджень; 

- виділення сутті явища у матеріалі, що вивчається; 

- вміння надати логічну побудову; 

- ілюстрування теоретичного положення самостійно підібраними прикладами. 
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Додаток 1 

 

 ЗАВДАННЯ 1. 

 

Надати визначення «практичне» та «лабораторне заняття» і заповнити на-

ступну таблицю з метою аналізу форм навчання. 

 

Форма навчання  

(визначення) 
Ознаки поняття Загальні риси Специфіка 

Практичне заняття – це… 
   

Лабораторне заняття – 

це… 

   

 

ЗАВДАННЯ 2. 

 

Встановіть відповідність між діяльністю викладача і студента у рам-

ках різних форм навчання (результати занести у надану таблицю у порядку 

проведення етапів). 

 

Діяльність викладача Діяльність студента 

1. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

1.  

2.  

3.  

2. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 

1.  

2.  

 

Діяльність викладача 

1. Керівництво викладача на етапі «проба». 

2. Перевірка готовності до виконання роботи, повідомлення цілей за-

няття, постановка завдання. 

3. Організація роздуму над поставленою проблемою. 

4. Організація застосування отриманих знань на практиці. 

5. Інформація про набуті теоретичні знання, пояснення. 

6. Організація узагальнення. 

7. Проведення інструктажу з техніки безпеки. 

8. Контроль виконання етапів роботи. 

9. Індивідуальне обговорення плану роботи та пояснення експеримен-

тального завдання. 

10. Постановлення проблеми. 
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Діяльність студента 

1. Виконання роботи обраними студентами. Роль останніх полягає у 

вниканні у процес виконання роботи шляхом  осмислення наведеного завдання, 

його алгоритму вирішування, аналізу наведеного прикладу. 

2. Осмислення теоретичного матеріалу. 

3. Осмислення завдання. 

4. Відповідь на поставлені питання, осмислення цілей і завдань. 

5. Виконання поставленого завдання. 

6. Повторення і закріплення вивченого матеріалу. 

7. Осмислення суперечності у ситуації, що  пропонується. 

8. Розписатись у журналі проведення інструктажів. Дотримуватися від-

повідних правил і вимог техніки безпеки і охорони праці. 

9. Висунення гіпотез та їх обговорення.  

10. Оформлення звіту про виконання роботи та його захист. 

 

1.2 Який метод навчання використовувався у практичній роботі, за-

пропонованій у даному завданні? 

 

ЗАВДАННЯ 3. 

 

Надати  порівняльну теоретичну оцінку принадності форм навчання 

для виконання функції: навчаючої, розвиваючої, виховної контрольно-

коректуючої, у наступному вигляді (приклад заповнення таблиц)і: 

 

Форма на-

вчання 

Теоретична оцінка принадності форм навчання для вико-

нання функції 

навчаючої розвиваючої виховної спонукаючої 
контрольно- 

коректуючої 

Лекція 

однакова однакова 

нижча вища нижча 

Практичне 

заняття 
вища нижча вища 

  

ЗАВДАННЯ 4 

 

 Скласти тезовий конспект лекції на тему: 

І варіант «Організація, структура і методика проведення практичного 

заняття» 

ІІ варіант «Організація, структура і методика проведення лаборатор-

ного заняття»  

 

Використати теоретичний матеріал, наданий у методичних вказівках 

[стор. 5-15]. Зазначити тему. Визначити актуальність, суть проблеми, основ-

ні поняття.   
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Додаток 2 

Відповісти на тестові питання 

 

1. Лабораторне заняття – це … 

1 - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викла-

дача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи дослі-

ди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень 

даної навчальної дисципліни; 

2 - форма навчального заняття, при якому викладач організовує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисци-

пліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих за-

вдань. 

3 - це логічний, системно-послідовний, виклад питань науки, техніки чи 

культури, мистецтва для аудиторії слухачів. 

 
2. Головним завданням лабораторної роботи є: 

1 - встановлення зв'язку теорії з практикою на основі виконання практич-

них завдань, в спеціально обладнаних приміщеннях; 

2 -  вирішення навчальних і випробувальних завдань; 

3 - закріплення знань шляхом активного повторення матеріалу лекцій, кон-

кретизації і розширення цього матеріалу, його транспозиції на певні 

завдання. 

 

3. Вибрати методи, використовувані при проведенні лабораторних робіт 

 1 – логічний, індукція, дедукція; 

 2 – метод імітаційного  моделювання; 

 3 – фронтальний, цикловий, індивідуальний. 

 

4. Практичне  заняття – це … 

1 - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викла-

дача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи дос-

ліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних поло-

жень даної навчальної дисципліни; 

2 - форма навчального заняття, при якому викладач організовує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дис-

ципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульо-

ваних завдань. 

3 - це логічний, системно-послідовний, виклад питань науки, техніки чи 

культури, мистецтва для аудиторії слухачів. 
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5. Однією з цілей практичного заняття є: 

 1 - поглиблене вивчення науково-теоретичних основ предмету і 

оволодіння сучасними методами, навичками експериментування з 

використанням обчислювальної техніки, сучасної апаратури, при-

ладів; 

 2 - встановлення зв'язку закономірностей, формулювань, вимірюва-

льних показників з практикою їх застосування; 

 3 – набуття навичок у педагогічній діяльності. 

 

6) Фронтальний метод проведення заняття передбачає: 

 1 – одночасне проведення різних робіт певного циклу різної послі-

довності; 

 2 - виконання певного виду роботи за спеціальним розкладом; 

 3 - виконання всіма студентами однотипних робіт. 

 

7. Циклічний метод проведення занять передбачає: 

 1 – одночасне проведення різних робіт певного циклу різної послі-

довності; 

 2 - виконання певного виду роботи за спеціальним розкладом; 

 3 - виконання всіма студентами однотипних робіт. 

 

8. Індивідуальний метод проведення занять передбачає: 

 1 – одночасне проведення різних робіт певного циклу різної послі-

довності; 

 2 - виконання певного виду роботи за спеціальним розкладом; 

 3 - виконання всіма студентами однотипних робіт. 

 

9. Недоліки фронтальної форми виконання робіт полягають у наступно-

му: 

 1 – завжди  частина  робіт виконується за тематикою, ще не висвіт-

леною на лекціях; 

  2 – при такій формі не можна досягти добрих навчальних результа-

тів.  

3 - деяка трафаретність робіт і прийомів їх виконання; сама методи-

ка роботи дозволяє деяким студентам копіювати не тільки техніку 

експериментування, а і звітні матеріали. 

 

10. Недоліки індивідуальної форми виконання робіт полягають у насту-

пному: 

1 – завжди  частина  робіт виконується за тематикою, ще не висвітле-

ною на лекціях; 

2 – при такій формі не можна досягти добрих навчальних результатів.  

3 - деяка трафаретність робіт і прийомів їх виконання; сама методика 

роботи дозволяє деяким студентам копіювати не тільки техніку експе-

риментування, а і звітні матеріали. 
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11. Переваги індивідуальної форми виконання робіт полягають у наступ-

ному: 

1 –  суттєво полегшує його організацію і проведення; 

2 – студенти виявляють більше самостійності в оволодінні навичками ек-

спериментування, об'єктивніше здійснюється контроль навчальних 

досягнень, більш організовано проходить захист звітів; 

3 - комбінуванні різних форм організації лабораторних занять, враховую-

чи матеріальну базу, тематику робіт, кількість студентів на курсі. 

 

12. До умов організації практичного заняття належать : 

 1 – обґрунтоване планування виходячи із завдань предмету вивчення; 

 2 – вступний інструктаж з техніки безпеки; 

3 - роз'яснення викладачем технології завершення практичних робіт. 

 

13. Чи доцільно включати у методику проведення практичного заняття 

елементи проблемного навчання? 

 1 – не доцільно; 

 2 – не бажано; 

3 – доцільно поєднувати традиційні і проблемні методи навчання. 

 

14. Критеріями підготовленості студента до практичного заняття вважа-

ються: 

 1 – знання відповідної літератури; володіння методами досліджень; 

  2 – виконання певного виду роботи за спеціальним розкладом; 

3 – поглиблене вивчення науково-теоретичних основ предмету. 

 

15. Яка форма організації лабораторної роботи педагогічно найбільш доці-

льна? 

 1 – індивідуальна; 

  2 – фронтальна; 

3 – циклова. 
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