
ФОРМУВАННЯ МЕТИ ЗАНЯТТЯ 

Мета навчального заняття передбачає реалізацію трьох 

функцій: освітньої, розвиваючої та виховної. 

  

1. Освітня функція. 

Покликана забезпечити засвоєння студентами наукових знань, 
формування вмінь і навичок 

Лекційні заняття: 

 оволодіти знаннями; 
 засвоїти властивості, закони; 
 усвідомити значення, роль; 
 засвоїти особливості; 
 ознайомитися з принципами організації, дій, змістом; 
 засвоїти інформацію; 
 сформулювати поняття, уявлення; 
 систематизувати знання; 
 розширити знання, сферу, область; 
 узагальнити знання, новий матеріал; 
 закріпити знання, новий матеріал; 
 завершити вивчення. 

Семінарські заняття: 

 систематизувати та поглибити знання за темою, розділом; 
 узагальнити закон; 
 поглибити уявлення, сутність; 
 залучити до аналітичної діяльності; 
 залучити до творчої діяльності; 
 поглибити знання; 
 розширити знання, сферу, область; 
 завершити формування, дослідження, вивчення; 
 залучити до самостійного оперативного рішення. 

Практичні заняття: 

 сформувати навички в техніці виконання; 
 навчити новому способу дії; 
 оволодіти навичками; 
 відпрацювати навички, прийоми; 
 сформувати професійні уміння; 
 засвоїти уміння самостійно використовувати знання, навички; 
 сформувати чітке уявлення про послідовність; 



 закріпити відомі способи дій; 
 сформувати уміння застосовувати знання в комплексі; 
 залучити до творчої діяльності. 

 Лабораторні заняття: 

 експериментально підтвердити теоретичні положення; 
 набути навички роботи з лабораторним обладнанням, 

приладами; 
 оволодіти методикою експериментальних досліджень. 

Контроль навчальних досягнень студентів: 

 провести контроль знань; 
 перевірити рівень засвоєння знань; 
 установити взаємозв'язок, залежність, рівень знань. 

  

1. Розвиваюча функція. 

Передбачає розвиток студентів у процесі навчання. Розвиваюче 
навчання сприяє розвиткові мислення, формуванню волі, емоційно-
почуттєвої сфери, навчальних інтересів, мотивів і здібностей. 

Розвивати: творчі здібності, фізичні якості, відчуття, сприймання, 
пам'ять, уяву, уявлення, мислення, мовлення, увагу, почуття, волю 
тощо. 

  

1. Виховна функція. 

Передбачає формування таких моральних якостей, як почуття 
обов’язку, відповідальності, дружби, колективізму, доброти, 
гуманізму, активної позиції щодо навчання і життя взагалі, вміння 
планувати свою роботу, контролювати себе, раціонально 
використовувати час. 

 виховувати почуття гордості, інтересу, відповідальності, 
співпереживання, співчуття, радості, поваги; 

 прививати культуру поведінки; 

 сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок; 
 формувати відповідальне ставлення до…; 
 виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримати 

нові знання самостійно; 
 сприяти формуванню правової грамотності; 
 виховувати професійні риси, почуття відповідальності; 
 удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, 

стійкість); 



 формувати прагнення до раціонального виконання трудових 
дій; 

 формувати моральні переконання і моральні почуття: 

гуманізму, поваги до особистості, національної гідності, добра, 
чуйності; 

 формувати навички турботи про своє здоров’я, культуру 
побуту; 

 формувати вміння і навички розумової праці, виховання 
почуття потреби праці взагалі й почуття бережливого ставлення 
до результатів праці інших; 

 формування почуттів прекрасного, вміння відрізняти прекрасне 
від потворного; 

 виховання бажання творити. 

  

 


