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Анотація – в роботі визначені основні шляхи і задачі викладача в
удосконаленні методичних розробок для проведення лабораторних занять при
вивченні студентами дисципліни для підвищення якості навчання і підготовки
майбутніх фахівців.
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Постановка проблеми. Одним з основних принципів педагогічної науки є
зв’язок теорії з практикою. Такою ланкою в навчанні є лабораторні заняття, бо це
така форма навчання, за допомогою якої студент може закріпити теоретичні знання,
які він отримав на лекції, практичними навичками при проведенні лабораторних
експериментів, це форма організації навчання, коли студенти за завданням і під
керівництвом викладача виконують одну або кілька лабораторних робіт.

Аналіз останніх досліджень. Основні задачі лабораторних занять:
– зв’язати теорію з практикою – підтвердити дослідним шляхом положення теорії;
– ознайомити студентів з елементами пристроїв, вимірювальними приладами,
устаткуванням і фізичними явищами і процесами, що мають місце в них;
– прищепити навички використання приладів і апаратури та навчити техніці
експерименту;
– навчити оформляти і підсумовувати результати досліджень;
– прищепити навички науково-дослідницької роботи і навчити її методиці;
– використовувати заняття в лабораторії для контролю самостійної роботи студентів
над теорією.

Лабораторні заняття потребують від студентів більшої самостійності і
активності, ніж практичні заняття. Вони виховують студентів в дусі строгої
відповідальності за якість їхньої роботи, а тому заставляють глибоко осмислювати
її, привчають до практичної оцінки своїх дій і вчать підсумовувати і узагальнювати
підсумки роботи.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У цій роботи визначені
основні шляхи і задачі викладача в удосконаленні методичних розробок для



проведення лабораторних занять при вивченні студентами дисципліни для
підвищення якості навчання.
Основна частина. Основні дидактичні цілі лабораторних робіт - експериментальне
підтвердження вивчених теоретичних положень, перевірка формул, ознайомлення з
методикою проведення експериментів, досліджень. У ході роботи студенти
виробляють уміння спостерігати, порівнювати, зіставляти, аналізувати, робити
виводи й узагальнення, самостійно вести дослідження, користуватися різними
прийманнями вимірів, оформляти результати у вигляді таблиць, схем, графіків,
векторних діаграм. Одночасно у студентів формуються професійні вміння й навички
обігу із приладами, апаратурою і іншими технічними засобами для проведення
дослідів. Відповідно до дидактичних цілей, викладачем визначається зміст
лабораторних робіт: вивчення фізичних явищ і процесів, законів електротехніки,
властивостей електричних кіл, їх якісних характеристик, кількісних показників,
вивчення пристроїв і роботи приладів, устаткування, їх випробування, зняття
характеристик і таке інше.

Головною метою роботи студенту в лабораторії є перевірка на досліді в
реальних умовах висновків вивченої теорії, тому коли студент приходить на
лабораторне заняття, він повинен знати теорію досліджуваного питання, оскільки
досліди, експериментальні завдання добре ілюструючи теоретичний матеріал,
сприяють кращому засвоєнню питань вивчаємої дисципліни.

Роботи в лабораторії можуть виконуватися як після проходження всього
теоретичного курсу (послідовний метод), або одночасно з його читання
(паралельний метод). Робота в лабораторії дозволяє викладачу проконтролювати
самостійну роботу студентів з вивчаємого курса, розділу, теми і вчасно прийняти
міри в тому випадку, якщо ця робота недостатня або неуспішна.

Характер і теми лабораторних робіт в лабораторії з вивчення теоретичних
основ електротехніки обираються таким чином, щоб вони відповідали суті
вивчаємого курсу і робочій програмі. Кожна лабораторна робота висвітлює якесь
окреме питання або розділ курсу і повторень немає.

Лабораторні заняття плідно впливають на осмислення лекційного матеріалу
студентами, уточнюючи його і конкретизуючи, тому що викладачі, які давно
читають лекції, доволі часто забувають проте, як складно студентам конкретизувати
схеми, векторні діаграми і теоретичні викладки. Коли викладач на дошці рисує
графічне зображення генератора постійного струму, він сам ясно бачить «живу»
електричну машину постійного струму з якорем, колектором, щітками, а як при
цьому приходиться студенту, якщо він ніколи не бачив такої машини? Тому
головним завданням викладача є розробка для всіх лабораторних робіт якісних
методичних вказівок з урахуванням обов'язкового розвитку у студентів
професійного мислення.

Перед провідними викладачами кафедри при підготовці методичного
забезпечення лабораторного навчального процесу з вивчення дисципліни
«Теоретичні основи електротехніки» поставлена доволі складане завдання – це
доробка методичного забезпечення лабораторних занять із урахуванням
обов'язкового розвитку у студентів професійного мислення в галузі досліджуваної
науки.



Для реалізації цієї задачі на кафедрі «Теоретична і загальна електротехніка»
ТДАТУ розроблена наступна структура методичних вказівок до лабораторних робіт
для всіх дисциплін кафедри:
– виділення теоретичних положень і їхніх джерел, що підлягають вивченню

студентами при підготовці до лабораторного заняття;
– опис експериментальної установки;
– принципова електрична схема експериментальної установки;
– розрахункова схема досліджуваних електричних кіл;
– формулювання знань і вмінь, які здобувають студенти в результаті виконання

лабораторної роботи;
– вказівки по виконанню лабораторної роботи (етапи і методики визначення на

базі експериментальних даних досліджуваних величин, таблиці для
експериментальних і розрахункових даних);

– структура звіту.
Необхідно розробити такі методичні вказівки для виконання лабораторних

робіт, в яких висвітлені теоретичні і експериментальні частини. Вказівки повинні
мати мінімальний об’єм і містити лише абсолютно необхідний теоретичний
матеріал, тому що головними джерелами знань для студента є підручники з
дисципліни.

Опис експериментальної установки у вказівках дає можливість студенту
судити про наявність електротехнічних апаратів, приладів, засобів комутації і
захисту, що мають місце в експериментальній установці, про джерело електричної
енергії: генератор постійного або змінного синусоїдального струму.

Наявність принципової схеми експериментальної установки дає можливість
студенту ознайомитися з графічними і літерними позначеннями електричних
апаратів, приладів, джерел живлення, вірними схемами підключення контрольно-
вимірювальних приладів, зрозуміти принцип роботи експериментальної установки.

Розрахункова схема експериментальної установки, як правило, складається за
умов припущень, і характеризує фізичні явища і процеси, що мають місце в
досліджуваних об’єктах експериментальної установки.

Головним пунктом в методичних вказівках є формулювання знань і вмінь, які
повинні здобути студенти в результаті виконання лабораторної роботи. На
досягнення цих цілей направлена вся педагогічна діяльність викладача, а від якості
отриманих знань, вмінь і навичок залежить компетентність, професіоналізм,
конкурентоздатність майбутніх фахівців, а сьогоднішніх студентів.

Вказівки з виконання лабораторної роботи повинні містити алгоритм або
етапи проведення експериментальних досліджень, таблиці для запису результатів
експерименту і розрахункових даних.

Вказівки, по суті, визначають характер роботи в лабораторії і міру
самостійності студентів при проведенні експерименту. Оскільки першу і другу
частини дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» студенти починають
вивчати на другому курсі (у третьому і четвертому семестрах), тому вказівки
повинні  привчити студентів до методики ведення експериментальних досліджень:
вказівки повинні містити докладну програму робіт, принципові і розрахункові
схеми, форми таблиць, структуру звіту.



У вказівках для  вивчення третьої частини теоретичних основ електротехніки,
яка вивчається студентами на третьому курсі (у п’ятому семестрі), можна надати
студентам більшу самостійність: наприклад на основі поставленого завдання
скласти принципову електричну схему лабораторної установки, підібрати
вимірювальні прилади.

Студенти повинні приходити в лабораторію добре підготовленими; для цього
необхідно попередньо проводити усне опитування в об’ємі вказівок до
лабораторних робіт і теоретичного матеріалу лекцій, який відноситься до питань
теми лабораторної роботи. Оскільки лабораторні роботи в лабораторії з ТОЕ
проводяться фронтально, то доцільно щоб студент пред’явив викладачу складений
бланк протоколу експериментальних досліджень, виконані дома розрахункові
завдання, а також підготовив відповіді на питання по даній темі лабораторного
заняття.

Необхідно зробити доволі суттєве зауваження з методики проведення
експериментів в лабораторії. Доволі часто студенти, проводячи експериментальні
дослідження, «механічно» записують покази приладів, не розбираючись в них, і
тільки вдома при обробці результатів таблиць звіту вникають в суть діла. Така
методика зводить до нуля користь від лабораторної роботи і рівноцінна домашній
роботі з побудови графіків, векторних діаграм і виконанню розрахунків по заданих
числах.

Треба активізувати лабораторні завдання таким чином, щоб акцент змістився
від складання звіту на безпосередню роботу в лабораторії. Слід спочатку проводити
дослід без всяких записів, спостерігаючи за процесом, намітити границі
вимірюваних величин і обрати зручний масштаб для графіків. Потім дослід
повторюють і кожну точку його тут же наносять на графік. Для цього у вказівках по
кожному досліду повинні бути рекомендовані незалежні змінні і головні функції,
наприклад, при резонансі напруг в якості незалежної змінної приймається циклічна
частота, в якості функцій – струм і напруга на реактивних опорах електричного
кола. Така методика має такі переваги:

– студент слідкує за точками по ходу досліду, і одночасно розбирається по суті;
– одразу виявляє помилкові точки, які одразу ж перевіряються;
– студенти привчаються до звичайної методики ведення експериментальних

наукових досліджень.
Роль викладача в лабораторії дуже важлива. Першим керівником

лабораторних занять повинен бути лектор, що читає курс. Викладаючи окремі
питання, він повинен показати необхідність у лабораторній перевірці теоретичних
положень, викласти зміст роботи і методику виконання роботи в лабораторії.

Докорінна особливість лабораторних занять – це самостійність роботи
студентів при виконанні експерименту. Тому не порушуючи самостійності роботи
студентів, викладач повинен своєчасно виявляти крупні помилки, попередити
негативний розвиток подій в електричній установці (аварійні режими електричного
кола: короткі замикання, обриви), попутно роз’яснити їх суть і вказати вірний шлях.
Дрібні помилки, доки їх не помітив сам студент, виправляти не потрібно, оскільки
на цих помилках студенти вчаться ґрунтовніше, ніж на попередженнях викладача.



На останок слід сказати про обладнання робіт і лабораторій.  Безумовно,
роботи в електротехнічних лабораторіях повинні бути ретельно і красиво
оформлені. Але головне, щоб викладачі навчили студентів збирати електричні
принципові схеми, і тільки на старших курсах, коли проблема збірки схеми є
пройденим етапом, можна для економії часу допустити дослідження вже зібраних
електричних схем установок.

Збираючи схеми, студенти набувають практичних навиків, засвоюють схеми
включення амперметрів, вольтметрів, ватметрів, наладки осцилографів, можуть
вірно вибрати вимірювальні прилади за системою вимірювання, визначити ціну
вимірювання величини, що дуже важливо для становлення його як фахівця.

Висновки. Вдосконалене методичне забезпечення лабораторних занять є
одним з головних засобів засвоєння студентом теоретичного матеріалу, одержанню
практичних навичок, тому що лабораторні роботи  сприяють активізації мисленої
діяльності студентів і у сучасному навчальному процесі відіграють важливу роль в
становленні особистості майбутнього фахівця.
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IMPROVEMENT OF THE METHODICAL PROVISION LABORATORY
OCCUPATION AT STUDY OF DISCIPLINE "THEORETICAL BASE

ELECTRICAL ENGINEERING"

І. Popova, D.Nesterchuk

Summary

In work are determined main ways and problems of the teacher in improvement of
the methodical developments for undertaking laboratory occupation at study student
discipline for increasing quality education when preparing future specialist.


