
Можливості виконання студентами 

програми практики  за дистанційної 

форми навчання 



Мультимедіа (лат.Multum + Medium) – одночасне використання

різних форм представлення інформації та її обробки в єдиному

об'єкті-контейнері. Наприклад, в одному об'єкті-контейнері

(англ. container) може міститися текстова, аудіальна, графічна та

відеоінформація, а також, можливий засіб інтерактивної

взаємодії з нею.

На відміну від звичайних технічних засобів навчання мультимедійні

засоби дозволяють не тільки наситити здобувача передвищої фахової

освіти великою кількістю готових, суворо відібраних організованих

завдань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності, уміння

самостійно здобувати нові знання, працювати з різноманітними

джерелами інформації.



Складність проведення практики у цьому навчальному році полягала в тому

що вона проводилася онлайн, на платформі Classroom. Спочатку треба було

щоб студенти зареєструвались під своїми іменами.

При проведенні практики ми застосовували різні інформаційні технології.



Фрагменти матеріалів з презентацій до електромонтажної 

практики онлайн

До одних з ефективних способів подання навчального матеріалу на

дистанційній практиці слід віднести мультимедійні презентації, створені

за допомогою Microsoft Power рoint силами викладачів та студентів.



Схема підключення трифазного асинхронного двигуна 







Види роликів для ознайомлення студентів

Діапазон матеріалів, які можуть бути використані в якості вихідних при

створенні презентацій , надзвичайно широкий – від ілюстрацій у

підручниках і звичайних плакатів до самостійно отриманих фото - та відео

матеріалів.



Навчальні фільми відтворюють ті чи інші процеси у вигляді

реальних спеціальних зйомок, а також тривимірної комп‘ютерної

графіки. Створення й використання навчальних відеофільмів та

їхніх фрагментів є однією з ефективних форм здійснення

міждисциплінарних зв‘язків між дисциплінами циклу професійної

підготовки.



Приклад інструкції  практичної роботи Тема: Вимірювання струмів

і напруг змінного струму за допомогою осцилографа. 

Для рішення практичних задач і спрощення

закріплення знань використовуються віртуальні лабораторії

зокрема EWB.





Приклад звіту з теми паяння та лудіння



Залік по електромонтажній практиці проводився у

тестовому режимі в ресурсі Classroom.



Практика із засвоєння робочої професії проводилася на підприємствах на які були

оформлені договори враховуючи умови карантину. Постійно підтримувався

зв’язок з керівниками практик на підприємстві.

Практика проводилася на підприємствах міста та області.







Переддипломна практика проводилась на тих же підприємствах що і

практика технологічна та з отримання робочої професії. Студенти

використовували онлайн базу підприємств збираючи інформацію для

виконання індивідуального завдання і матеріалів для виконання спеціальної

частини дипломного проекту.





Фрагмент із звітної документації з переддипломної практики





Дякуємо за увагу 


