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Призначення практичного заняття 

Практичне заняття з навчальної дисципліни проводиться для формування та 

відпрацювання практичних навичок в роботі з обладнанням, установками та 

приладами, набуття професійних навичок, необхідних для майбутнього 

спеціаліста.  

Практичне заняття - форма навчального заняття, на якому викладач організує 

детальний розгляд здобувачами освіти окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання здобувачами освіти сформульованих завдань.  

1. Мета практичного заняття  

Метою практичного заняття є:  

 закріплення та поглиблення знань, отриманих здобувачами освіти під час 

теоретичних занять;  

 узагальнення експериментальних даних, порівняння їх з теоретичними 

розрахунками та формулювання висновків;  

 формування у здобувачів освіти вмінь користуватися медичним 

знаряддям, приладами та установками; 

 формування зацікавленості застосування теоретичних знань в практичній 

діяльності.  

2. Методичні вимоги  

2.1. Перелік, зміст та кількість годин практичних занять визначається навчальним 

планом і програмою.  

2.2. На початку практичного заняття здобувачам освіти необхідно чітко знати мету 

заняття і результати, які вони отримають в процесі виконання роботи. 

2.3. Кількість здобувачів освіти на практичних заняттях не повинно перевищувати 

половини академічної групи. 

2.4. Проведення практичного заняття здійснюється з використанням попередньо 

підготовленого методичного та дидактичного матеріалів, - матеріалів 

контролю (тестів, для виявлення ступеня оволодіння здобувачами освіти 

теоретичними положеннями, наборів завдань різного рівня складності). 



2.5. Практичні заняття проводяться в аудиторіях, навчальних лабораторіях, 

кабінетах доклінічної практики навчального закладу та базах закладів охорони 

здоров’я. 

2.6. Для проведення практичного заняття кожний навчальний кабінет повинен 

бути забезпечений:  

 необхідним обладнанням, приладами та інструментами;  

 демонстраційними та дидактичними матеріалами (схеми, плакати, таблиці, 

муляжі, відеоматеріали тощо);  

 навчальною та довідниковою літературою.  

3. Порядок підготовки та проведення практичного заняття  

3.1. Теми практичних занять визначені програмою навчальної дисципліни, і 

повинні відповідати змісту та обсягу теоретичного курсу. Планування занять 

повинно забезпечувати формування практичних навичок безпосередньо після 

вивчення відповідного теоретичного матеріалу на лекційному занятті та 

пов'язуватись з виконанням лабораторних та контрольних робіт. 

3.2. На початку практичного заняття необхідно перевірити наявність інструкцій, 

матеріалів контролю теоретичних знань з теми, інструментарію, обладнання, 

приладів,  муляжів та методичних вказівок. 

3.3. В процесі проведення практичного заняття викладач повинен дотримуватися:  

 науковості заняття, точності матеріалу, доказовості фактів, зв'язку з 

новітніми досягненнями науки і техніки;  

 зв'язку матеріалу з практикою, основних напрямів та завдань розвитку 

медичної галузі;  

 посилань на стандарти та іншу нормативну документацію;  

 методичного рівня практичних занять; міждисциплінарних зв'язків та 

структурно-логічних схем, відповідності організації, змісту та структури 

заняття; 

 логічності та послідовності викладення, доступності дидактичного 

матеріалу, зв'язку з теоретичним курсом, розвитку пізнавальної діяльності; 

 якості проведення практичного заняття: активності та правильності дій 

здобувачів освіти, дисципліни та культури поведінки на занятті, 



правильного розподілу часу за елементами заняття, чіткого формулювання 

та організації досягнення поставленої мети;  

 ефективного використання посібників, довідників, технічних засобів 

навчання, приладів, обладнання.  

3.4. Практичні заняття проводяться викладачем (при необхідності спільно з 

лаборантом). Лаборант забезпечує матеріально-технічну підготовку 

практичного заняття.  

3.5. По закінченню практичного заняття здобувачі освіти повинні здати 

результати виконаної роботи.  

4. Облік та контроль практичних занять  

4.1. Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і 

навичок здобувачів освіти, постановку викладачем загальної проблеми заняття 

та обговорення її за участю здобувачів освіти, вирішення завдань з їх 

обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.  

4.2. У процесі виконання роботи викладачу необхідно:  

 перевірити та оцінити знання та рівень сформованості практичних навичок 

у здобувачів освіти;  

 контролювати хід заняття;  

 контролювати дотримання правил техніки безпеки та хорони праці;  

 перевіряти та приймати у здобувачів освіти звіти (щоденники) з 

попередньої практичної роботи;  

 проводити зі здобувачами освіти інструктаж з охорони праці та фіксувати 

записи у журналі, встановленої форми. 

4.3. Отримані здобувачами освіти оцінки за окремі практичні заняття 

виставляються у журнал і враховуються при виставленні підсумкової оцінки з 

даної навчальної дисципліни.  

4.4. Голови циклових комісій зобов'язані контролювати:  

 відповідність практичних занять діючій навчальній програмі з дисципліни;  

 дотримання послідовності та логічності проведення занять;  

 якість проведення практичних занять (шляхом відвідування занять);  

 якість інструктажу з охорони праці та техніки безпеки. 



4.5. Заступник директора з навчальної роботи, методисти зобов'язані здійснювати 

періодичний контроль якості проведення практичних занять, стану 

обладнання, виконання інструкцій, методичних рекомендацій щодо 

планування і проведення практичних занять.  


