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J
На СучасноJиу еmапi розвuml<у суспiльсmва cBimoBa пеdаzоziчна dyMKa зdiйснюе

поu,lуК новuх прiорumеmiв в ocBimi mа BLDcoBaHHi пidросmаючuх поколiнь. Змiна
ХаРакmеру mа змiсmу працt сmавumь переd наu.tлдуI суспiльсmволl серЙознi завdання,
ПОВ'Жанi з вuвеdенняJr, освimu Украiнu на piBeHb розвuненuх KpaiH свimу ulляхол4
РефОРМування ii концепmуальнltх, сmрукmурнuх mа орzанiзацiйнuх засаd. Розвumок
Заклаdiв освimu iнновацiЙноzо muпу, якi повuннi вidповidаmu вu,моеалl сьоzоdення,
Зул|овлЮюmь поurук HoBl,tx орzанiзацiйнllх форrw навчання i вuховання, оновлення
ЗмiСmу навчqJlьно-вuховноzо процесу. Необхidнiсmь пidвuъцення рiвня освimu
поmр ебуе р озро бкu н о в o| с mр amezi| й mакmuкu вuклаd ання.

ПосmiЙне уdосконqлення у лtеmоduцi вuклаdання преdмеmiв i duсцuплiн,
переdба\енLlх навчаJlьнuлtu плана.л4l1 колеdжу вidповidно dо Законiв Украiнu "Про
ОСВimУ", "Про вuLцу освimу", (( Про фахову переdвuъцу ocBimy> повl.tнно
СУПРОвОdсЮуваmuся пеdаzоеiчнtlлt конmролем i, насалwпереd, провеdеннялt
КОНmРОЛьнLN, вidкрumuх заняmь mа взаемовidвidуванняwt заняmь. Вонu €
ПРiОРumеmнiм елеJиенmоfuI меmоduчноi' diяльносmi вuклаdача, а mqкож
кОfutпоненmоJи аmесmацi|' науково-пеdаzоziчнttх працiвнuкiв, u4о провоdumься з
МеmОЮ акmuвiзацii'iх mворчоi'професiЙноi' diялtьносmi, сmu.цlулювання безперервноi'
фаХОВОi' mа Заzально| освimu, якiсноi' робоmu, пidвuъцення вidповidqльносmi за
Р еЗУЛЬmаmu навчання i Bllxo в ання, з аб езпеч ення с оцiальн о zo з ахuс mу кол4п еmе нmн o[
пеdаеоziчноi' працi.

1 Загальнi положення
вidкрumе заняmmя - це одна з форм педагогiчного контролю, метою якого с

виявлення рiвня професiйноi компетенцii та педагогiчноi майстерностi викладача з
метою под€LIIьшого удоскон€UIення викладацькоi дiяльностi.

систематичний контролъ створюе належний порядок у процесi навчання,
стимулюе мотивацiю i викладачiв i студентiв. BiH спонукас викладача постiйноpl
самоудосконаJIюватися, професiйно зростати. Коло критерiiв оцiнки педагогiчноТ
дiяльностi викладача дозволяе розглянути цю дiяльнiсть у комплексi, виявити, що
заслуговуе на увагу, може бути розповсюджено, а, з iншого боку, якi саме аспекти
потребують подаJIьшого коригування або удоскон€Lлення.

Вiдкрите заняття виконуе ряд функцiй, а саме:
IнформацiйнУ - З одного боку, виявляеться iнформацiя щодо рiвня

ПРОфеСiЙНОi КОмпетенцii та педагогigноi майстерностi викладача, з iншого - щодо
рiвня пiдготовленостi студентiв групи.

викладачем, Iх вiдповiднiсть цiлям заняття, урахування специфiки аудиторiТ;
встановЛюються причини певних похибок у знаннях студентiв.

Мотив},Юч)u - стиМулюс под€Lльше удосконаJIення професiоналiзму викладача
та навчапьноi дiяльностi cTyfieHTiB

прогноз)rюч}r - дозволяе поширювати передовий досвiд, окреслювати шляхи
зростання педагогiчноi майстерностi викладача.

TepMiH "вiдкрите заняття" У дидактицi виступае як узагальнена назва.'Iснують
TaKi види вiдкритих занять:



Пробне - вiдкрите занrIття, щО проводиться претендентом на no.Jo,викладача для пiдтвердженнrl своеi професiИноi придur"о..i-Йо.;";;;;rвiстю ете, щО особао яка проВодитЬ таке занЯй,^rоrОе не мати педагогiчного лосвiду. KpiMтого, вона практично не знае особливостей Tici аудиторii, з якою вонапрацюватиме.
Пробнi заняттЯ проводяТься за рiшенняМ. завiдувача предМетноТ (цикловоТ )KoMicii з метоЮ визначеннЯ пiдгоiовЛеностi 

""ппuдu"u та допускУ його допроведення занять зi студентами, а також розгляду органiзацiТ та методикипроведення занять з нових тем, Iз цiею метою може бути panoranooBa'eпроведqння пробного заняття при прийманнi на робоrу нового спiвробiтника.щопускаеться проведення проб"о.о заняття без студентiв, ,iльки передвикладацьким складом, Тему пробного заняття та час його проведення визначасзавiдувач предметноi (цикло"оТ j KoMiciT.
Поmочне -вiдкрите заняття, яке проводиться викладачем предметноТ (цикловоТ

) KoMicii вiдповiлно до графiку раз 
"u 

pin. 
"Y,д g,дr\Jrqдgavlvl 

'lрgлý'trlН0l (циI

показове - вiдкрите заняття, яке проводиться високодосвiдченим викладачем зметою демонстрацiТ передових методик викладання, використання HoBiTHixocBiTHix технологiй, в першу чергу, для молодих викладачiв або ж для колег зiншиХ навчЕlJIьних ,uппuдi", Показове заняття виступас як школа передовогодосвiду.
Викладачевi, що проводить навчаJIьне заняття дозволяеться вибiр темипоказового вiдкритого заняття. Перевагу рекомендовано надавати складним темампрограми, якi важливi для здiй.пrе""я мiжпредметних зв'язкiв i вимагаютьсерйозних змiн у методицi викладання у зв'язку з низъким засво€нням теми зарезультатами перевiрки з€шишкових знань та iH.

КонкурсНе - вiдкрИте занятТя, що проводиТься викладачем предметноТ (цикловоi) KoMicii о який претендуе на присвоення звання ((викладача методиста) або береучасть у KoHKypci на замiщення вакантноI посади. особливiстю конкурснихвiдкритих занять е Те' що на них присутнi не тiльки члени koMicii, але йпредставники керiвного складу коледжу.
ПОТОЧНе ВiДКРИТе ЗаНяТТя проводиться вiдповiдно ло г графiку, що складаетьсяна початку кожного нового навчаJIъного року методичним кабiнетом коледжу длявсъого науково_педагогiчного aaр.о"-у i; зазначенням дати, теми та мiсцяПРОВеДеННЯ ТаКОГО ЗаНЯТТЯ, ПРИ СКЛlДаННi ГРафiку необхiдЙ враховувати власнiпобажання викладачiв, ,u 

"п"й" з€шишаеться право вибору теми i дати вiдкритогозаняття.
Разом з тим, при плануваннi вiдкритих занять повинно мати на увазi, щозаняття зараховустъся як вiдкрите лише за умови .rpr.yr"o.ri"u ньому не менше, ЗЧЛеНiВ ПРеДМеТНОi (ЦИКЛОВqi' ) KoMicii. Ё i",,,or1, випадку проведене заняттяквалiфiкусться як взаемовiд"iду"u""о. о.rurо.пrr"и графiк вiдкритих занятьЗаТВеРДЖУеТЬСЯ На ЗаСiДаННi МеТОДичноi радиiз .u"...пЪ"iп-- йо.о оо nooro*oiriПрибlиlну форму графiку надано у додатку 1. 

ДJ Jgrr9wvГlГl'Ivl 
' 

'слiд враховувати, що пiсля самого вiдкритого заняття повинно вiдбутися йогообговореннЯ на найблиЖчому ,u.iдuннi' 'rр.дr.rrrот 
(цикловоi ) KoMicii iззанесенням результатiв до протоколу.
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В окремих випадках дошускаеться внесення змiн до графiку. Наприклад, у разi

хвороби викладача, термiнового вiдрядження тощо. Тодi вiдкрите заняття
переноситься на iнший TepMiH, але Hi в якому разi не вiдмiняеться.

Вiдомостi щодо проведеннr{ пробних i конкурсних занять оголошуються
окремо у разi необхiдностi . Повiдомлення про вiдкрите заняття прийнято робити
через оголошення, яке вивiшуеться на дошцi оголошень коледжу не менш, нiж за
тиждень до його проведення. Ще робиться з метою реалiзацiТ принципу гласностi та
прозоростi.

Предметна (циклова) комiсiя може включити до графiку викладачiв, за

результатами проведення занять яких були наданi негативнi висновки, зробленi
-}.серйознi зауваження щодо виконання роботи або м€uIи низький рейтинг за

результатами опитування студентiв.
Приблизний BapiaHT оголошення про конкурсне заняття надано у додатку 2.'
Вiдкритi заняття та взаемовiдвiдування проводяться вiдповiдно до розкладу

навч€шьних занять з метою обмiну досвiдом, надання допомоги викладачам в
органiзацiТ занять i методицi ix проведення.

2 Планування й проведення вiдкритого заняття
На початку навчаJIьного року предметними (цикловловими) комiсiями

складаетъся графiк проведення вiдкритих навчаJIьних занять на piK.
За один тиждень до проведення вiдкритого заняття запрошуються Bci

бажаючi. ,Щля цього вивiшуються оголошення про час, мiсце проведення заняття,
яке мiстити анотацiю заняття iз вказiвкою теми.

В обов'язковому порядку на вiдкритому заняттi повиннi бути присутнiми
завiдувач предметноi (цикловоi ) KoMicii (вiдповiдальний з навчаJIьно - методичноi
роботи), а також працiвники, що мають стаж педагогiчноТ роботи не менше трьох
роцв.

Заняття вважасться таким що вiдбулося, якщо на ньому були присутнi не
Менше ТрЬох спiвробiтникiв кафедри, включаючи голову предметноI (цикловоi )
KoMicii.

Yci запрошенi повиннi бути тактовними, не втручатися в хiд заняття, не
Висловлювати в присутностi студентiв свого ставлення до роботи педагога.

Запрошенi повиннi звернути увагу на те, як викладач досягас поставленоТ
МеТи, За допомогою яких методичних прийомiв i засобiв навчання реалiзуе вимоги
навчаJIьноi програми, якi результати проведеного заняття..

3 ОбГОворення й аналiз вiдкритого навчального заняття
" Безпосередньо пiсля заняття проводиться його обговорення та складасться

ПРОТОКОЛ, У яКОМУ вiдзначаються позитивнi сторони заняття, зауваження,
ПРОПОЗИЦiТ ЩОдо вдосконалення методики навчання. Обговорення варто проводити
в такiй послiдовностi.

Перттте слово надасться викладачевi, що проводив вiдкрите заняття, який
повинеН чiткО розкрити мету навчztльного заняття, обrрунтувати вибiр'методiв i
засобiв, якiстЬ ix застоСування. Виступ викладача повинен допомогти присутнiм
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зрозумiти його педагогiчний зад.м, особливостi застосовуваних ним методiв i
прийомiв, що лежать в ocнoвi системи його роботи.

Виступаючi повиннi детаrrьно проаналiзувати переваги та недолiки заняття,
оцiнити заняття з науково-методичноi точки зору, звернути увагу на досягнення
поставлених цiлей навчаннrI, виховання й розвитку, на ефективнiстъ виКористання
засобiв мультимедiа, наочного приладдя, дидактичних матерiалiв та iH. Пр"
обговореннi можна вiдзначити недолiки, помилки, допущенi в органiзацii й
проведеннi заняття, надати рекомендацii щодо вдосконаJIення системи роботи.

Завершальне слово надастьсяголовi предметноi (цикловоi ) KoMiciT
Пiдво4ячи пiдсумки обговорення, BiH вiдзначае, що було непомiчене гIрисутнiми,
дае оцiнку рiвню науковоi пiдготовки викладача, прийомам i методам,
використаним на заняттi, вiдзначас глибину розкриття поставленоТ мети вiдкритого
навча-пьного заняття.

Пiсля виступу присутнiх слово знову надаеться викладачевiо що проводив
вiдкрите заняття. BiH вiдзначас, з якими зауваженнями погоджусться i що е

дискусiйним, обгрунтовуе свою точку зору.
За результатами обговорення розробляються заходи щодо вдосконаJIення

методики викладання.

4 КритерiТ оцiнки педагогiчноi майстерностi
При контролi Bcix видiв занять варто звернути увагу на:
- вiдповiднiсть змiсry заняття (теми i питань, що Ii розкривають) робочiй

програмi дисциплiни;
- наявнiсть у викладача плану заняття;
- форми роботи зi студентами (фронтальна, групова, iндивiдуальна робота);
- правильнiсть пiдбору викладачем матерiалу для заняття, HayKoBicTb Його

в14кладу;
- Зв'яЗок TeopiТ з практикою (розкриття практичноТ значимостi знань,

використання знанъ на практицi);
- використання викладачем власних розробок з курсу;
- внутрiшньопредметнi й мiжпредметнi зв'язки;
- ЗВерНення до рiзних джерел iнформацii (зi списку ocHoBHoi та додатковоi

лiтератури), у тому числi до перiодичних видань, наявних у бiблiотецi ЗДIА;
- ЗаСТосУВання технiчних засобiв навчання та iнформацiЙних технологiЙ у

ходi заняття;
_ використання наочного приладдя, дидактичного матерiалу;
- ВiдповiДнiсть методiв змiсту заняття, рiвню пiдготовки студентiв,

ефективнiсть застосовуваних методiв i прийомiв;
- використання iнновацiйних методiв навчання;
- активiзацiя стуленiiв на заняттi, диференцiйний пiдхiд у роботi з ними;
- органiзацiя СРС (тема ceMiHapy, вказiвка лiтератури та iH.);
- контроль знань студентiв; 

-,

- пiдведення пiдсумкiв заняття;
- досягнення поставлених цiлей;



- дисциплiна йr \ вагз ei:lrTopiT в ходi заняття
характер питань, tцо заJаються вIlкJадачевi тошо

KpiM загальних пI]тань. \арактерних для ycix видiв
необхiдно враховувати спецiа:ьнi критерii оцiнювання
лабораторних занять.

]
(концентрацiя та увага,

занять, при оцiнцi занять
лекцiйних, практичних i

Крumерii оцiнкu якосmi вidкрumо'i лекцit - це змiст, методика, керiвництво
роботою студентiв, лекторськi данi, результативнiсть лекцii.

змiст лекцii
HayKoBicTb, док€вовiсть i apryMeHToBaHicTb.
Iцформативнiсть (вiдповiднiсть сучасному рiвню розвитку науки).
Висвiтлення icTopii питання та рiзних концепцiй.
Використання прикладiв, яскравих фактiв з практики.
Методика читання лекцiй
Щотримання зовнiшнього й внутрiшнього регламенту занять (початок, кiнець,

роздiли лекцiТ).
Чiтка структура лекцii й логiка викладання.
,Щоступнiсть i роз'яснення нових TepMiHiB i понятъ.
Видiлення головних думок i висновкiв.
Використання прийомiв закрiплення: повторення, пiдведення пiдсумкiв

наприкiнцi питання та Bcici лекцii.
Керiвництво роботою студентiв
Акцентований виклад матерiалу лекцii (видiлення темпом, голоQом,

iнтонацiею, повторенням найбiльш важливоТ iнформацii).
Надання пауз для запису, конспектування; завдання лектора - надати

можливiсть студентам для осмисленого конспектування.
Органiзацiя зорового сприйняття матерiалу (запису на дошцi, демонстрацiя

iлrостративного матерiалу, використання iнформачiйних технологiй).
Використання прийомiв пiдтримки уваги (риторичнi питання, жарти,

opaTopcbKi прийоми).
Щозвiл задавати питання (коли й у якiй формi).
Перегляд конспектiв (пiд час лекцiТ або на семiнарських i практичних

заняттях).
Контролъ засвоення змiсту матерiалу.
АКтивiзацiя мислення шляхОм висування проблемних питань i розв'язку

протирiч у ходi лекцii.
Пiдтримка дисциплiни на лекцii
Лекторськi данi
КУЛЬТУра Мови (дотримання норм наголосу, вимови, стиль викладу,

"Д'*"Н;lЦУ#Т;}тернiсть (виразнiсть, чiтkiсть артикуляцii, чутнiсть на
ocTaHHix партах).

Експресивнiсть мови (емоцiйнiсть, iнтонацiйне багатство, захопленiсть
предметом).

Ораторське мистецтво (головний iндикатор - формування iHTepecy в
аудиторiТ).
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ПедагогiчниЙ такТ (ставленНя дО студентiВ з повагою, вiдсутнiсть образ,

визнання cBotx можливих помилок).
умiння встановити контакт.
рез}zльтативнiсть лекцii ,i

Iнформацiйна цiннiсть.
виховний аспект.

,Щосягнення дидактичних цiлей.
Кр umер it о цi н кu пр акm uчн о z о ( с елl i н ар с ь ко z о) з аняm mя
I]iлеспрямованiсть: постановка проблеми, зв'язок Teopii з практикою,

викорцстання матерiалу в майбутнiй професiйнiй дiяльностi.
ПЛаНУвання: видiлення головних питань, наявнiсть нових видань.
Органiзацiя ceMiHapy: умiння викликати та пiдтримати дискусiю,

конструктивний аналiз ycix вiдповiдей та виступiв, обговорення проблем.
СтилЬ проведеннЯ ceMiHapy: жвавий, З постановкоЮ гострих цитань, що

викликаних дискусiею, або млявий, не стимулюючий Hi думок, Hi iHTepecy.
Вiдносини "викладач - студенти": поважнi, у Mipy вимогливi, байдужi та

iH.
Керування групою: швидкий контакт зi стулентами, упевнена поведiнка в

групi, розумна й piBHa взаемодiя зi студентами або, навпаки, пiдвищений тон,
робота виключено з лiдерами, байдуже ставлення до студентiв.

зауваження викладача: квалiфiкованi, узаг€Lлънюючi чи без зауважень.
Студенти ведуть записи на ceMiHapax: реryлярно, рiдко, не ведуть.
Кр umepit о цiнкu лаб ор аmорноzо з аняmmя
наявнiстъ лабораторного практикуму (методичних вказiвок або iншоi

лiтератури з проведення лабораторноТ роботи).
Наявнiсть i пiдготовка технiки, приладiв, устаткування, посудУ, реактивiв i

т.п., необхiдних для проведення лабораторноi роботи.
Наявнiсть iнструкцii з технiки безпек" ,р, проведеннi роботи.
проведення iнструктажу з ТБ (зосередження уваги на заходах безпеки

проведеннi роботи).
.Щотримання правил роботи в лабораторii.
Умiння контролювати правильнiсть проведення

роботи (методика проведення, дотримання правил з
процесу, що вивчаеться, вiдповiднiЪть рiвнянь фiзичних,
процесу).

Умiння обробки й подання результатiв експерименту, використаннit методiв
статистичноi обробки результатiв, графiчного аналiзу та за необхiдностi iнших
методiв обробки результатiв (регресiйний або кореляцiйний аналiз).

Умiння пiдведення пiдсумкiв заняття.
Формування навичок оформлення й подання результатiв у табличному Й

текстовому форматi.

5. Оформлення результатiв контролю
Yci,

при

експериментiв протягом
ТБ, шравильнiсть опису

хiмiчних та iнших реакцiй

yci, хто вiдвiдав заняття, оформляють висновок про якiсть проведення
вiдкритого заняття (Щодаток 3), у якому оцiнюсться piBeHb його органiзацii, змiст i

}
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методика проведення. Цi пз:е\lетрI,1 повиннi враховуватися при пiдсумковому
оцiнтованнi якостi провеJення заняття, шо виставлясться за 10- бальноlо шкалою:

i - незадовiльний стан. Невчальне заняття проведене на дуже низькому

2 - дуже низька оцiнка. Робота ведеться недостатньо;
3 - низька оцiнка. Робота ведеться на низькому piBHi. Щуже багато суттевих

недолiкiв;
4 - задовiльна оцiнка. CyTTeBi i недолiки в роботi;
5 - середня оцiнка. Робота ведеться на вiдносно прийнятному piBHi. е oKpeMi

недолiкда;
6 - середня оцiнка. Робота ведеться на достатньому piBHi. Недолiки HecyTTeBi.
7 - добра оцiнка. Робота ведеться на достатньому piBHi. Недолiки нечисленнi ,

HecyTTeBi й легко виправляються;
8 - досить висока. Практично повнiстю вiдповiдае вимогам.
9 - висока. Повнiстю вiдповiдае пропонованим вимогам.
10 - дуже висока. Повнiстю вiдповiдас вимогам. Рекомендуеться

використовувати для поширення досвiду.
Змiст висновку про якiсть проведення заняття залежить вiд типу вiдкритого

заняття. Висновок про якiсть проведення вiдкритого заняття може мiстити
висновок про можливiсть рекомендувати/не рекомендувати викладача на ту або
iншу вакантну посаду професорсько-викладацького складу. У випадку, якщо за
пiдсумками проведення попереднього вiдкритого заняття викладачевi були
зробленi зауваження, необхiдно вiдзначити, чи були ycyHyTi недолiки.

За пiдсумками проведення пок€lзового заняття у висновку повиннi бути
наданi рекомендацii щодо

- впровадження в практику iнших викладачiв;
Р - участi в конкурсах за номiнацiями ((кращиЙ викладач)), <кращий лектор);

- Проведення на piBHi ВНЗ майстер-класiв, творчих майстерень тощо;
- визначення рейтинry викладача.
У ВИсновку за шiдсумками проведення пробного заняття надаеться

МОжливiсть викладацькоi дiялъностi таlабо проведення занять з окремоТ
дисциплlни.

У висновку в обов'язковому порядку викладачевi , що проводив заняття,
НаДаЮТЬСя пропозицii, рекоменда(iТ щодо поширення досвiду, вдосконаJIення
теоретичного та методичного рiвня проведення занять

/
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додАтItи

Затверджено на засiданнi предметноТ

(цикловоТ ) KoMiciT
протокол NЬ_ вiд

ГРАФIК ПРОВВДЕННЯ ВIДКРИТИХ ЗАНЯТЬ
предметноТ (чикловоI ) KoMiciT

голова koMicii

20l -20l навчального
Посада, прiзвище,
iнiцiали викладача

вчальна
плiна, тема, в

I



ОГОЛОШЕННЯ

вiдбудеться вiдкрита лекцiя
( !ата, час, мiсце прБЙБ"")
(посада, його прiзвиттtg, iнiцiали, назва KoMiciT
з_

на тему "

(назва навчаJIьноI диСциплiни)

Запрошуються Bci бажаючi_

1l

Додаток 2



flодаток З

висновок про якiсть проведення вiдкритого заняття

(ПIБ викладача)
Загальнi вiдомостi про заняття:
Щата Група
{исциплiна
тип вiдкритого заняття ( майстер-клас, вiдкрите заняття, пробне заняття,
взаемовiдвiдування)
Вид зЬняття (лекцiйне, практичне, лабораторне заняття)
тема заняття
VIети заняття
Органiзацiя заняття:
наявнiсть у викладача плану заняття, структура заняття, його okpeMi елементи,iхня послiДовнiсть i дозування в часi, вiдпЬвiднiсть побуо""""lr;;;;^;;;;
змiсту й поставленiй MeTi

форми роботи зi студентами (фронтальна, групова, iндивiдуальна робота)
змiст заняття:
вiдповiднiсть змiсту заняття вимогам робочiй програмi дисциплiни

правилънiсть пiдбора викладачем матерiалу для заняття, HaykoBicTb йilговикладу
р

зв'язок Teopii iз практикою (розкриття практичноi значимостi знань, навчаннязастосуванню знань на практицi)-

використання власних розробок за курсом (так, немае)
внутрiпредметнi й мiжпредметнi ."'"Йу

звертання до рiзних джерел iнформацii (зi списку основноi та додатковоТлiтератури), у тому числi до перiодичних 
""ou"", 

наявним у бiблiотецi ЗДIА

lVrетодика проведення заняття :
застосування Тсо й iнформацiйних технологiй у ходi заняття

використаннrI наочного приладдя, дидактичного MaTepi алу

l2

I



вlдповlднlсть методlв змlсту заняття, рlвню пiдготовки студентiв, ефективнiсть
застосовуваних методiв i прийомiв

використання iнновацiйних методiв навчання

активiзацiя студентiв на заняттi, диференцiйний пiдхiд у роботi з ними

до проведення занять по

органiзаuiя Срс'э

контроль знань студентiв _
пlдведення пlдсумкlв заняття

досягнення поставлених цiлей
дисциплiна й увага аудиторii в ходi заняття
характеристика заняття залежно вiд його виду (лекцiйне, практичне,
лабораторне заняття):
Позитивнi сторони, рекомендацiТ з поширення досвiду:

Зауваження, недолiки:

Оцiнка:
Висновки:
1 ) рекомендувати/не рекомендувати кандидатуру викладача

2) зауваження за результатами попереднього вiдкритого/пробного заняття
ycyHyTi/He ycyHyTi;
3) рекомендувати проведення повторного вiдкритого заняття;
4) рекомендувати для поширення Наступнi пл.iод", прийоми, форми проведення
заняття:
5) допустити викладача

6) iнше _
Пропозицii:

з висновком ознайомлений
t/l,

Itlдпис
викладача
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