
Практичне заняття – це форма навчального заняття, на якому викладач 

організує для студентів детальний розгляд окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих 

завдань. 

Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо 

підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня 

оволодіння студентами необхідних теоретичних положень, наборі завдань 

різної складності для розв’язання їх студентами на занятті. Вказані методичні 

засоби готуються викладачем, якому доручено проведення практичних 

занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни. 

Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговорення за участю студентів, розв’язування з їх обговоренням, 

розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, зараховуються 

при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Дидактичні цілі 

Основна мета практичного заняття – формування умінь та навичок 

практичного застосування знань через виконання студентами завдань та 

вправ. 

Вид умінь, що набуваються: 

- предметно-практичні – дії що до переміщення об’єкту у просторі, 

зміни їх форм тощо; 

- знаково-практичні – виконання операцій зі знаками та знаковими 

системами; 

- знаково-розумові – розумове виконання операцій зі знаками та 

знаковими системами. 

Цілі практичного завдання мають бути орієнтовані на підготовку 

студента до виконання контрольної модульної роботи або виконання 

індивідуального завдання. 

Тематика 

Тематика практичних занять повинна відповідати робочій програмі 

дисципліни та визначатися предметом конкретної практичної роботи: 

- будова та правила експлуатації машин, механізмів, обладнання; 

- розрахункові, графічні, розрахунково-графічні вправи; 

- лінгвістичні вправи; 

- фізичні вправи тощо. 

Форми проведення практичних занять 

Практичні заняття проводяться в навчальних аудиторіях чи спеціально 

обладнаних приміщеннях. 

Тривалість заняття – не менше двох академічних годин. 

Склад завдань для практичного заняття планується за умови можливості 

виконання більшістю студентів. 



Практичне заняття проводиться з метою формування в студентів умінь і 

навичок роботи з технікою, обладнанням, для більш глибокого їх вивчення, 

виконання окремих прийомів тощо. 

За цілями і структурою практичні заняття є зв'язуючою ланкою, яка 

пов'язує теоретичне навчання і навчальну практику з дисципліни. 

На практичних заняттях можуть застосовуватися різні форми 

організаційної роботи: 

 групова фронтальна – повинно бути однотипне обладнання в 

розрахунку на всю групу (підгрупу); 

 бригадна фронтальна – використовується в тих випадках, коли 

немає можливості проводити заняття групою фронтально. 

У цьому випадку група ділиться на ланки (2-4 особи). Кожна ланка в 

один і той же час виконує однакові види робіт на відповідних робочих 

місцях; 

 бригадна форма – проводиться аналогічно до бригадної 

фронтальної, але при умові, коли кожна бригада виконує різні види 

робіт на відповідних робочих місцях; 

 індивідуальна форма – кожний студент має індивідуальне 

практичне завдання. 

Переміщення ланок по робочих місцях відбувається відповідно до 

розробленого графіка. 

До кожного практичного заняття повинна бути складена інструктивна 

карта для студентів, що є обов’язковим документом і забезпечує 

послідовність дій студентів на досягнення мети практичного заняття та 

конкретизує підготовку їх до заняття. 

Основними методами практичного заняття є: самостійна робота, 

інструктаж, вправи, дослідження, стимулювання. 

 Відповідальність за організацію практичних занять несе кафедра, яка 

зобов’язана створити відповідні умови, тобто методично та інформаційно 

забезпечити. 

Під час проведення занять студент повинен: 

- ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо проведення 

практичних занять; 

- обов’язково відвідувати практичні заняття; 

- беззаперечно дотримуватись правил охорони праці; 

- вести робочий зошит з практичних занять; 

- одержати оцінку за практичний модуль через визначену форму 

модульного контролю (за результатами поточного контролю 

виконання вправ або контрольних модульних робіт, або 

індивідуальних завдань). 

Викладач повинен: 

- керувати проведенням практичного заняття; 

- скласти графік консультацій; 

- дотримуватись графіка консультацій; 

- здійснювати контрольні заходи відповідно до навчального плану; 



- оцінити навчальну діяльність студента з опанування практичного 

модуля. 

Типова структура методичних рекомендацій для студентів з 

підготовки та виконання завдань практичних занять 

Рекомендації доцільно викладати у послідовності, що подана нижче. 

1. Цілі практичної роботи 

2. Форми проведення практичних занять 

3. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи 

Методичні поради доцільно орієнтувати на методики, що активізують 

виконавчий етап пізнавальної діяльності студентів. 

Наприклад: 

- подаються теоретичні відомості щодо ключових питань 

індивідуального завдання з викладом основних положень на 

прикладах і задачах; 

- подається постановка, еталон та оцінка розв’язання декількох 

задач; 

- наводиться аналогічна проблемна ситуація, але пропонується 

самостійно знайти та дати йому оцінку. 

4.Оцінювання практичних знань 

5.Список літератури 

 
 


