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При оuiнюваннi навчального заняття варто звернути увагу на:

- вiдповiднiс,гь зшлiсту заFIrIття (теплi Ilитань, rrto jT розкривают,ь) робочiй

rrрограмi дисциплiни;

- наявнiсть у I]икладаLIа планy заFIяття;

- форми роботи зi стулентами (фронтальна, групова,iндивiдуальна робота);

- гIравильнiсть пiдбору викладачем матерiалу лля заняття, HayKoBicTb його

викладу;

- зв'язок TeopiT з практикою (розкриття практичноТ значимостi знань,

використання знань на практицi);

- використання викладачем власних розробок з курсу;

- внутрiшньоцредметнi й мiжпредметнi зв'язки;

- звернення до рiзних джерел iнформачiТ (зi списку основноТ та додатковоТ

лiтератури), у тому числi до перiодичних видань;

- застосування технiчних засобiв навчання та iнформацiйних технологiй у

ходi заняr"гяl;

- вttкористання llаочного приладдя, дидактичного ма,герiалу;

- вiдповiднiсть методiв змiсту заняття, рiвню пiдготовки студентiв,

ефективнiсть застосуваLIня методiв i прийомiв;

- використalння iгrноiзацiйIlих методiв навчанняt;

- активiзацiя стулегtтiв на заt-tяттi, диференчiа"цьний пiдхiд у роботi з ними;

- органiзацiя СРС (тема семirrару, вказiвка лiтератури та iH.);

- контроль :]нань стулеллтiв;

- пiдведегrrrя пiдсумкiв заняття; .

- досягненнrI lIостаtsjIених шiлей;

- лисциIlлiна й yBaгa аули,горiТ в ходi заняr-гя( кончентрацiя та увага,

характер питань, ILlo зв:l1аються виItладачевi тощо.

KpiM загальних питань, характерних для ycix видiв занять, при оцiнцi заняiь

необхiдно врах\,вати спецiальгri критерiТ оttiнювання лекцiйних, практичних i

"тtаборатор н и х заня,гь.



Kpumepii оцiнювання лекцii - це змiст, методика, керiвництво роботою

студентiв, лекторськi данi, результативнiсть лекцiТ.

Змiст лекцii

HayKoBicTb, доказовiсть i аргументованiсть.

Iнформативнiсть (вiдповiлнiсть сучасному рiвню розвитку науки).

Висвiтлення icTopiT питання та рiзних концепцiй.

Використання прикладiв, яскравих фактiв з практики.

!отримання внутрiшнього i зовнiшнього регламенту занять (початок,

кiнець, роздiли лекцiТ).

Чiтка структура лекцiТ й логiка викладання.

!оступнiсть i роз'яснення нових TepMiHiB i понять.

Видiлення головного i виокремлення висновкiв.

Використання прийомiв закрiплення: повторення, пiдведення пiдсумкiв

наприкiнцi питання та Bciei лекцiТ.

Керiвництво роботою ст}rдентiв

Акцентований виклад матерiалу лекцiТ (видiлення темпом, голосом,

iнтонацiсю, повторення найбiльш важливоТ iнформашii.
'р

Надання пауз для запису, конспектування; завдання лектора надати

можливiсть студентам для осмисленого конспектування.

ОРганiзацiя зорового сприйняття матерiалу ( запису на дошцi, демонстрацiя

iлюстративного матерiалу, використання iнформацiйних технологiй).

ВИКОриСТаННя прийомiв пiдтримки уваги (риторичнi питання, жарти,

opaTopcbKi прийоми).

Щозвiл задавати питання (коли й у якiй формi).

KoHTpoj]b засвосння зп,tiсту ма,герiа",lу.

Активiзацiя мис-rIення шIляхом висування ltроблемних питань i розв'язку

суперечностей у холi лекцiТ.

I1iдтрипrка дисLlипл iгtи tta лекrtiТ.

JIeKTopcbKi данi



J
Itулы,ура ]\1ови (ло,l,риш,rання HopN' наголосу, вимови, с,гиль t]икладу,

адекватнi сть матерiалу).

f{икторська п,tайс.гернiсть (виразнiсr.ь, чiткiс.гь артикуляцiТ, чутнiсть на
ocTaHHix пар,гах).

Експресивнiсть N,IовИ (емоцiйr,riсть, iнтонацiйне багатство. захопленiсть
предметом).

Ораторсъке мистецтво (головний iндикатор формування iHTepecy в
аудиторiТ.

Педагогiчний такт ( ставленFIя до стулентiв з повагоIо, вiдсутнiсть образ,
визнання своТх можливих помилок).

Умiння встановLIти ltoHTaKT.

Резу"ltь,га.ги BHi с.гь л екц iT

lнформацi йна цiннiс,гь

Виховний асtlеtt.t-л

fiОСЯГнення дидактиLIних цiлей.

кр umерii о цiнювання пракmччноzо (селлiнарськоzо) заняmmя
Iliлесгrрямованiс,гь: посl,ановка проблеми, зв'язок TeopiT з практикою.

використання матерiалу в майбутнiй професiйнiй дiяльностi.
планування: видiлення головних питань, наявнiсть нових видань.
Органiзацiя ceMiHapy: викликати та пiдтримати дискусiю, конструктивний

аналiз ycix вiдповiдей та виступiв, обговорення проблем.
Стиль проведення ceMiHapy:? Жвавий, з гIостановкою гострих питань, що

викликаЮть дискусiю, або млявий' не стимУлюючий Hi думок, Hi iHTepecy, ,
Вiдносини ((викладач - студенти)): поважнi, у Mipy вимогливi, байдужi та

iH.

керування групою: швидкий контакт зi студентами, упевнена поведiнка
групi, розумна й piBHa взасмодiя зi студентами або, навпаки, пiдвищений тон,
робота виключно з лiдерами, байдуже ставлення до студентiв.

зауваження викладача: квалiфiкованi,узагальнююч i чи без зауважень.



С-'тудtенти ведуть записи на ceMiHapax: регуJlярно, рiдко, не ведуть.

Kpumepii оцiнювання лабораmорноZо заНяmmя 
'.

наявнiсть лабораторного практикуму (методичних вказiвок або iншот

лiтератури з проведення лабораторноТ роботи),

Наявнiсть i пiдготовка технiки, приладiв, устаткування, посудУ, реактивiв,

необхЦНих длЯ гIроведеНня лабораторноТ роботи,

Наявнiсть iнструкцiТ з технiки безпеки при проведеннi роботи.

Проведення iнструктажу з ТБ (зосередження уваги на заходах безпеки при

проведеннi роботи).

f,отримання правил роботи в лабораторiТ,

умiння контролювати правильнiсть проведення експериментiв протягом

роботи (методика проведення, дотримання правил з ТБ, правильнiсть опису

iIроцесу, що вивчасться, вiдгrовiднiсть рiвнянь фiзичних, хiмiчних та iнших

реакцiй процесу),

умiння обробки Й IIодання результатiв експерименту, використання

методiв статистичнот обробки результатiв, графiчного аналiзу та , за

необхiдностi iнших методiв обробки результатiв,
р

Умiння пiдведення пiдсумкiв заняття.

Формування навичок оформлення й подання результатiв у табличному й

текстовому форматi.


