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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ
Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.
1. Мета лабораторного заняття
Лабораторне заняття проводиться з метою:
	навчити студентів творчо застосовувати теоретичні знання;

самостійно узагальнювати експериментальні дані на основі порівняння їх з відповідними теоретичними даними та робити відповідні висновки;
	сформувати в студентів навички роботи з обладнанням, установками і вимірювальними приладами;
виробити практичні навички з монтажу та підготовки робочих схем і установок, усунення в них неполадок.
2. Методичні вимоги
Перелік та зміст лабораторних робіт, а також кількість часу на кожну з них визначається навчальними програмами. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять, як правило, не дозволяється.
Приступаючи до лабораторної роботи, студенти повинні чітко уявляти, який результат необхідно одержати в процесі виконання, тобто знати її мету.
Кожна лабораторія повинна бути забезпечена:
	методичними вказівками (інструкціями) та посібниками щодо виконання лабораторних робіт;

необхідним обладнанням і приладами;
демонстраційними матеріалами та посібниками (схеми, плакати, таблиці, макети, зразки деталей та матеріалів);
довідниковою, навчальною і нормативно-технічною літературою.
Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитись в умовах реального професійного середовища (на виробництві, в наукових лабораторіях). Лабораторне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи. В окремих випадках (вимоги безпеки життєдіяльності обмежена кількість робочих місць тощо) допускається проведення лабораторних занять з меншою чисельністю студентів.
3. Порядок підготовки та проведення лабораторного заняття
Планування лабораторних робіт повинно забезпечувати їх проведення після вивчення студентами теоретичного матеріалу.
Лабораторні роботи проводяться викладачем спільно з лаборантом. Лаборант зобов'язаний підготувати обладнання і матеріали для виконання роботи та забезпечити студентів навчальною документацією.
Етапи підготовки і проведення лабораторних робіт є:
	проведення попереднього контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи;

виконання конкретних завдань у відповідності з запропонованою тематикою;
оформлення індивідуального звіту;
оцінювання результатів роботи студентів викладачем.
Оцінка виставляється в журналі обліку виконання лабораторних робіт або в журналі занять академічної групи. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
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