
Лабораторна робота – це форма навчального заняття, при якому 

студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або 

імітаційні експерименти з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень певної навчальної дисципліни. При цьому він набуває 

навичок у роботі з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою 

експериментальних досліджень у конкретній галузі. 

Лабораторні роботи відіграють важливу роль у підготовці фахівців через 

самостійну виконавчу діяльність. 

Дидактичні цілі 

Дидактичні цілі проведення лабораторних робіт: 

- опанування методами експериментальних досліджень (вимір 

фізичних величин, дослідження реальних режимів роботи 

устаткування, обробка результатів дослідів); 

- формування відчуття спеціалізованої техніки та оволодіння 

специфікою практичної роботи; 

- набуття навичок з безпеки проведення експериментальних 

досліджень; 

- «поглиблення» теоретичного матеріалу завдяки його практичному 

застосуванню. 

Отримані на понятійно-аналітичному рівні уміння та навички є суттєвим 

компонентом компетенції фахівця. 

Тематика 

Тематика лабораторних робіт визначається робочою програмою 

дисципліни. 

Формулювання теми лабораторної роботи повинно бути лаконічне, 

містити об’єкт, предмет та мету досліджень. 

Об'єкт – процес або явище, на які націлена діяльність студента при 

виконанні лабораторної роботи. 

Предмет – сторона об’єкта, що досліджується при виконання 

лабораторної роботи. 

Мета – запланований конструктивний результат. 

Приклад 

Форми проведення лабораторних занять 

Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням спеціального устаткування (лабораторні 

стенди, обладнання тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть 

проводитися в умовах реального професійного середовища. 

Кількість студентів на заняттях не може перевищувати 15 осіб. 

Лабораторні роботи здебільшого належать до класу «жорстких», що 

виконуються згідно із заздалегідь підготовленим планом. Такі заняття мають 

на меті придбання та закріплення базових знань, відповідних умінь та 

навичок за відомим алгоритмом. Заняття передбачають активність студентів, 

але навчальні цілі обмежені відсутністю творчості студентів.  



При організації підготовки до лабораторних робіт і їх виконання 

особливу увагу необхідно приділяти техніці безпеки. 

Оскільки виконання лабораторних робіт пов’язане з багатьма джерелами 

небезпеки, необхідно крім вступного інструктажу щодо правил техніки 

безпеки передбачити додатковий при проведенні кожної лабораторної 

роботи.  

Студент під час проведення лабораторних робіт повинен: 

- беззаперечно дотримуватись правил охорони праці; 

- ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо проведення 

лабораторних робіт; 

- виконати лабораторну роботу за відповідною методикою; 

- скласти звіт про виконання лабораторної роботи; 

- захистити результати лабораторної роботи; 

- одержати оцінку за лабораторний модуль через визначену форму 

модульного контролю (захист звітів лабораторних робіт). 

Викладач повинен: 

- провести інструктаж студентів щодо правил безпеки; 

- керувати проведення лабораторної роботи; 

- здійснити поточний контроль опанування студентами методичних 

рекомендацій; 

- забезпечити дотримування правил безпеки при виконанні 

лабораторної роботи; 

- скласти графік консультацій; 

- оцінити навчальну діяльність студента з опанування 

лабораторного модуля. 

Типова структура методичних рекомендацій для студентів з 

підготовки та виконання лабораторної роботи 

Рекомендації доцільно викладати у послідовності, що подана нижче. 

Передмова 

Обґрунтування актуальності задач експериментальних досліджень. 

1.Цілі лабораторної роботи 

Цілі лабораторної роботи – постановка розв’язання експериментальної 

задачі за результатом, що відповідає вимогам достовірності. 

2.Організація виконання лабораторної роботи 

3.Методичні рекомендації з виконання 

Теоретичні положення. Стисло наводяться основні теоретичні 

положення дисципліни, що достатні для обґрунтування методики 

експерименту. 

Постановка задачі. Подається у формі «дано - визначити». 

Приклад 

Дано: 

Визначити: 

Вимірювальна апаратура та обладнання. Опис апаратури, пристроїв, 

стендів, умов експерименту. 



Методика досліджень. Планування експерименту. Обґрунтування та 

опис методики експерименту. Вимоги до техніки безпеки. 

Протокол досліджень. Вимоги до системи обліку результатів, форма 

вимірювання. 

Обробка результатів експерименту. Визначення похибок результатів 

вимірювання. 

Висновки. Сутність (мета, умови) та оцінка результатів експерименту в 

цифрах і фактах. 

4.Список літератури 

Подається перелік джерел інформації, що необхідний для виконання 

лабораторних робіт. 

5.Вимоги до оформлення 

Виконуються ідентично вимогам стандарту …… 

6.Оцінювання лабораторної роботи 

Приводяться критерії оцінювання у вигляді переліку припущених 

недоліків, що знижують оцінку. 

Загальні вимоги до виконання лабораторної роботи, що мають 

забезпечити максимальну оцінку: 

- повна відповідність звіту про виконання лабораторної роботи 

методичним рекомендаціям; 

- володіння теоретичним матеріалом щодо предмету досліджень; 

- загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна 

послідовність викладу матеріалу; 

- відповідність оформлення звіту чинним стандартом. 

Проведення лабораторних і практичних занять 

У ході лабораторних і практичних робіт студенти виконують різні 

практичні дії. 

Основою успішного виконання цих дій є вміле керівництво роботою з 

боку викладача, яке здійснюється завдяки інструктуванню студентів 

протягом всього заняття. 

Інструктаж – це діяльність викладача, спрямована на організацію, 

коригування та вдосконалення навчально-практичної роботи, необхідна для 

засвоєння знань, умінь і навичок, передбачених програмою. 

Розрізняють три види інструктажів: 

- вступний; 

- поточний; 

- завершальний. 

Вступний інструктаж має на меті перевірити засвоєння теоретичного 

матеріалу з даного питання, мобілізувати опорні знання для успішного 

заняття; підготувати студентів до самостійної роботи; повідомити їм тему, 

мету і послідовність виконання завдання; ознайомити з інструкційно-

технологічною картою; дати вказівки,як і коли користуватися обладнанням, 

приладами, посібниками. 

При проведенні вступного інструктажу викладач знайомить студентів з 

правилами техніки безпеки, пояснює,як вести записи, розрахунки, креслити 



графіки тощо. Тут же необхідно пояснити, як вести підготовку матеріалів та 

оформити звіт про виконану роботу. У цій частині заняття викладач 

перевіряє зошити для лабораторних і практичних занять. 

Поточний інструктаж ведеться в ході роботи. Він здійснюється під час 

виконання завдань студентами. 

Такий інструктаж може бути індивідуальним або груповим. Не можна 

перетворювати допомогу в підказування. Якщо в студентів виникли 

труднощі, то викладачеві потрібно шляхом невідомих питань допомогти ся 

того, щоб вони вияснили причини такого становища і намітили шляхи 

виходу з нього. 

Завершальний інструктаж проводиться після виконання завдання всіма 

студентами. При цьому викладач аналізує роботу всієї групи, ланок і окремих 

студентів. Звертає увагу на успіхи чи окремі невдачі, на відхилення в роботі 

від інструкційно-технологічної карти тощо. 

ЗАПАМ′ЯТАЙТЕ! 

Усі лабораторні та практичні заняття повинні проводитися на високому 

науково-методичному рівні, враховуючи передовий виробничий досвід. 

Викладач зобов’язаний забезпечити повне проведення всіх лабораторних 

і практичних занять, які передбачені програмою. Не дозволяється скорочення 

або заміна тем занять без відповідного розгляду цикловою комісією і дозволу 

керівництва навчального закладу. 

Перед початком лабораторних і практичних занять викладач 

зобов’язаний перевірити рівень теоретичних знань з вивченого питання. До 

занять допускаються тільки ті студенти, які засвоїли теоретичний матеріал. 

До початку занять викладач повинен забезпечити повну готовність 

робочих місць відповідно до програми, розробленої ним інструкційно-

технологічною картою і паспортом робочого місця. 

До початку виконання студентами робіт викладач зобов’язаний 

ознайомити їх з правилами техніки безпеки, перевірити теоретичні знання та 

спецодяг. 

У ході заняття викладач зобов’язаний забезпечити якісне виконання 

завдань, спрямувати студентів на творчий пошук. 

Обов’язково за кожне лабораторне або практичне заняття викладач 

повинен оцінити рівень практичних умінь студента. Виконана робота 

реєструється в навчальному журналі на сторінках «Лабораторні і практичні 

роботи з дисципліни». Усі студенти повинні відпрацювати кожну роботу з 

дисципліни. 

Виконання лабораторних і практичних робіт обов’язково враховується 

при рубіжній атестації. 

На екзамен або підсумкове заняття студент повинен принести робочий 

зошит з виконаними лабораторними і практичними завданнями. 


