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гlа сучасноJиу еmапl розвumlg) суспiльсmва cBimoBa пеdаzоziчна dуллка зdiйснюе
пошуК HoBL.lx прiорumеmiв в ocBimi mа BuxoBaHHi пidросmаючuх поколiнь. Змiна

На сучасноп4у еmапl суспiльсmва

харакmеру mа змiсmу працi сmавumь переd наu,tl/.л,l суспiльсmвом серйознi завdання,
пов'жанi з вuвеdеннялt освimu YKpaiHu на piBeHb розвuненuх краlн cBimy, lцляхоJrl
рефорпtування ii концепmуаJlьнtlх, сmрукmурнl,tх mа орzанiзацiйнuх засаd. Розвumок
заклаdiв ocBimu iнновацiйноео muпу, якi повuннt вidповidаmu вu]vlоzаJvl сьоеоdення,
зул4овлююmь поurук Hoтllx орzанiзацiйнuх фор, навчqння i вuховання, оновлення
зл,tiсmу н,авчально-вuховноzо процесу. Необхidнiсmь пidвuu4ення рiвня освimu
поmр ебус ро зро бкu н о в o| с mр amezi| й mакmuкu вuкл а d ання,

посуliйне уdосконалення у меmоduцi вuклаdання преdлlеmiв i duсцuплiн,
переdбаченLlх навчальнuJчtu планаfuIu колеdасу вidповidно dо Законiв Украiнu ''про
ocBimy", "ПрО вuu4У ocтimy", (( Про фахову переdвuщу ocBimy> повuнно
супровоdэюуваmuсЯ пеdаzоеiчнttл,t конmролеJи i, насапtпереd, провеdеннял,t
конmрольнl,tх, Bidkpumux заняmь mа взаел,tовidвidуванняtw заняmь. Вонu €
прiорumеmнiм елеJrtенmоJчt лиеmоduчно| diяльносmi вuклаdача, а mакоэtс
коJ,Iпоненmом аmесmацil' науково-пеdаеоziчнtlх працiвнuкiв, Lцо провоdumься з
л4еmою акmuвiзацii'iх mворчоt професiйноi' diяльносmi, сmuJvlулювання безперервноi'
фаховоi mа за?а]tьноi' освimu, якiсноi' робоmu, пidвuъцення вidповidальносmi за
резульmаmu нQвчання i вuховання, забезiечення соцiальноzо захuсmу компеmенmноi'
пеdаzоziчноl' працi.

1 Загальнi положенIIя
вidкрumе таняmmя - це одна з форм педагогiчного контролю, метою якого е

виявлення рiвня професiйноi компетенцii та педагогiчноi майстерностi викладача з
метою под€Lлъшого удоскон€шення викладацькоТ дiяльностi.

систематичний контроль створюе належний порядок у процесi навчання,
стиN,siлюе мотивацiю i викладачiв i студентiв. BiH спонукас викладача постiйно
самоудоскон€UIюватися, професiйно зростати. Коло критерiiв оцiнки педагогiчноi
дiяльностi викладача дозволяе розглянути цю дiяльнiсть у norrrnakci, виявити, що
заслуговуе на увагу, може бути розповсюджено, а, з iншого боку, якi саме аспекти
потр ебують под€lJIьшого коригування або удоскон алення.

те заняття виконус ряд функцiй, а саме:
мацiйну - з одного боку, виявляеться iнформацiя щодо рiвня

рiвня пiдготовленостi студентiв групи.
Дiагност)rюч}r _ виявляються провlдн1 методи i прийоми, що застосовуються

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

МотивУючу - стимулюе подшIьше удосконаJIення професiоналiзму викладача
та навчальноТ дiяльностi студентiв.

прогнозуючу - дозволяс поширювати передовий досвiд, окреслювати шляхи
зростання педагогiчноiмайстерностi виклuдuru. 7

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



4Пробне - вiдкрите занrIття, що проводиться претендентом на посаду
викладача для пiдтвердження своеi професiйнот придатньстi. йо.о особлrвiстю е
те, що особао яка проводить таке заняття, може не мати педагогiчного досвiду. KpiMтого, вона практично не знае особливостей TicT аудиторiТ, , 

"no19 
вона

працюватиме.
Пробнi заняття проводяться за рiшенням завiдувача предметноТ (цикловоТ )KoMiciT з метоЮ визначеннЯ пiдгоiовЛеностi 

"r*пuдu"u 
Ъu допускУ його допроведеннЯ занятЬ зi студентами, а також розгляду органiзацii та методики

проведення занять з нових тем. Iз цiею метою може бути рекомендованепроведення пробного заняття при прийманнi на роботу нового спiвробiтника.
ЩопускаеЪься проведення пробного заняття без сrулентi", тiльки перед
викладацьким складом. Тему пробного заняття та час його проведення визначас
завiдувач предметноi (цикловоТ ) KoMiciT.

Поmочне -вiдкрите заняття, яке проводитъся викладачем предметноi (цикловоi
) KoMicii вiдповiдно до графiку раз rru pin.

показове - вiдкрите заняття, яке проводиться високодосвiдченим викладачем зметою демонстрацiт передових методик викладання, використання йвiтнiхocBiTHix технологiй, в першу чергу, для молодих викладачiв або ж для колег зiнших навч€lJIьних закладiв, Показове заняття виступас як школа передового
досвiду.

Викладачевi, що проводить навч€чIьне заняття дозволяеться вибiр темипоказового вiдкритого заняття. Перевагу рекомендовано надавати складним темампрограми, якi важливi для здiйс"е"н" мiжпредметних зв'язкiв i вимагаютьсерйозних змiн у методицi викладання у зв'язку з низьким засво€нням теми за
результатами перевiрки з€LгIишкових знань та iH.

КонкурсНе - вiдкрИте заняття, Що проводиться викладачем предметноТ (цикловот

],_:"лУЦ'l 
, 

УКИЙ 
ПРеТеНДУС На Присвоення звання ((викладача методиста)) або бере

участь у KoHKypci на замiщення BaKaHTHoi посади. особливiстю конкурснихвiдкритих занять е Т€, що на ниХ присутнi не тiльки члени KoMicii, аJIе йпредставники керiвного складу коледжу.
поточне вiдкрите заняття проводитьья вiдповiдно ло г графiку, що складаетьсяна початку кожного нового навчаJIьного року методичн"I\4 *uбir.rоI\,d коледжу длявсього науково_педагогiчного .raрaо"*у i; зазначенням дати, теми та мiсцяпроведення такого заняття. Пр" складаннi графiку необхiдно враховувати власнiпобажання викладачiв, .а 

"п"й" заJIишает"." .rpu"b 
""ОорfrЪ, и i дативiдкритогозаняття.

Разом з тим, при плануваннi вiдкритих занять повинно мати на увазi, щозаняття зараховустъся як вiдкрите лише за умови присутностi на ньому не менше зчленiв предметноi (цикловоi ) koMicii. Ь iншому випадку проведене заняттяквалiфiкуеться як взаемовiдвiдування. остаточний графiк вiдкритих занятьзатвердЖуеться на засiданнi методичноi радиiз ,ur,..."Ъ"п,r його до протоколу.

слiд враховувати, що пiсля самого вiдкритого заняття повинно вiдбутися йогообговорення на найближчому засiданнi предметнот (цикловоi ) koMicii iззанесенням результатiв до протоколу.
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В окремих випадках допускаеться внесеrхвороби викJ fii;'T;Ж;'J:r ЗМiН ДО ЦРафiку. Наприклад, у Йin.pb"o."r"."-,'T*u' ТеРМiНОВОГО ВiДРядження тоI.тIо. тiо, вlдкрите заняття
вiдомостrа 

tНШИЙ ТеRМiН, 
_1Ле 

Hi В 
'].О;' рuзi не вiдмiнястъся.

о кр емо у р аз i ;. }"j;" ;fi 
*flЪТ 

J::ff;* T#xir#{*** оIол о шIую ть ся

;ff ;ЖН,iй;ý;хLТfijътJLd*f, 
Hff у,нняЁн..*J#*r;'ПРОЗОРостi. l- ,-ччrlrоwzl J lvlЕ,

Предметна (шиклова) комiсiя може вкРеЗУЛЬТаТаМи проведен""'.Йr;;;"#;;,"':::З': ДО ЦРафiку викладачiв, за

;::Ё;Ё""у*""",щодо"н:"i:хут;#"}Jl;н"х*;ч#fr*j
Пр и близ йй 

"хffi;; :H;*:HTi 
в

ВiДКРитi ,u""."" та взаем"З::,:_Р" 
КОНКУРСНе ЗаНЯТТя нsд&но у додаlпr r.

"u""*й"" .u""." . метою о|rО."rОr"аННЯ 
ПРОВОДЯТЪСЯ 

"iд.rо"iдоо io.ioi*uoyорганiзацiт.йru l ,.rй"чii,, iJj;J^АН]ДоМ, 
наДаннЯ допомоги 

""*пuйunn в

на ,orurof ТНL"#НЯ 
й Проведення вiдкритого заняття

с клаД а етъ ся гр а ф i n,,o ;u;;;;;:, 
^хiЖ" 

Jl ;iТ##х 
"ff ;x""";iJ,,,) к о м i с i я миза один тижденъ до проведення вiдкритого заня:

::ffi?}Jъ"1""тL:***}*ж;***;прочас,^,,.;"пJ:;:;н1?т;J;]
В обов'язковому пор"дк.I, 

"u uiдпр;;;rу заняттi повиннi бути присутнiми
i:.#"Тi"ltrffiЯЖЧl##*##."о"iдuпйи'.--"u""*ъно_методичнотPoKiB. 

rЧ\' lИdruI'Ъ СТаЖ ПеДаГОГiЧНОi роботи не ,;;;; тръох
Заняття вRя}сядтrлп ьл_

менше тръох ;,ffi;;;#YЪ.Н":'i:fiТя, якщо ,u ,r:YI були присутнi неKoMicii. 'tчуv'ЩрИ' ВклюЧаЮчи ГолоВУ преДМетноi (цикловоi 
)yci запрошенi повиннi бути тактовнйвисловлювати в.присутностi сТУДентiв свого a,'"' " 

втручатися в хiд заняття, не

1{ети,r11""ж:i#"*ж;*:"r*уваry".l::"#"#;#flъ;*т*-;леноiНаВЧаЛЪНоi пр огр ами, якi о.rr;iliT;оЪf,|;:Н:J ..j#:# ."."ou.,r" 
р е алiзуе 

" 
r, о.,

ь"r'о.Jo3^rН lrН: # i"""iЗ В iД КР ИТО Го на в ч ал ь но го за няття

:{:уЁii,J*:ЖJ.J#:х;ff;ffiт;:l":Ц,""ХТ"1*Н#,'",ffi l;в такiй послiдовностi. _T rvrV.Uf{ики навчання, обговорення варто проводити
Перше слово надасться

:л"лllл_Т:"'Чl:ко |1:зкрити мету JJ"Жli'.Т' # ПРОВОДИВ вiдкрите заняття, якийзасобiв, якi сть ik застосу"u,,,,". в".,у., 
-";-;;ЁН;:flflТlхЖ:ff#nIfiffi 

J



6зрозумiти його педагогiчний задум, особливостi застосовуваних ним методiв i
прийомiв, що лежать в ocHoBi системи його роботи.

Виступаючi повиннi детально проаналiзувати переваги та недолiки заняття,
оцiнити заняття з науково-методичноi точки Зору, звернути увагу на досягнення
поставлених цiлей навчаннrI, виховання й розвитку, на ефективнiсть використання
засобiв мультимедiа, наочного приладдя, дидактичних матерiалiв та iH. При
обговореннi можна вiдзначити недолiки, помилки, допуще;i в органiзацiт й
проведеннi заняття, надати рекомендацii щодо вдосконаJIення системи роботи.

Завертттальне слово надастьсяголовi предметноi (чикловоi ) KoMiciT
Пiдводячи пiдсумки обговорення, BiH вiдзначае, що було непомiчене присутнiми,
дас оцiнку рiвню науковоi пiдготовки викладача, прийомам i 

- 
мЬтодам,

використаним на заняттi, вiдзначае глибину розкриття поставленоi мети вiдкритого
навчального занят-tя.

пiсля виступу присутнiх слово знову нада€ться викладачевi, що проводив
вlдкрите заняття. BiH вiдзначас, З якими зауваженнями погоджуеться i що с
дискусiйним, обцрунтовуе свою точку зору.

За результатами обговорення розробляються заходи щодо вдоскон€lJIення
методики викладання.

4 КритерiТ оцiнки педагогiчноТ майстерностi
При контролi Bcix видiв занять варто звернути увагу на:
- вlдповlДнlсть змlсту заняття (теми i питань, Що Ii розкривають) робочiйпрограмi дисциплiни;
_ наявнlсть у викладача плану заняття;
- форми роботи зi студентами (фронтальна, групова, iндивiдуальна робота);- правилЬнiстЬ пiдборУ викладаЧем матерiuлу для заняття, Hay11o"l.ru його

вик{3ду;
- зв'язок теорiI з практикою (розкриття практичноТ значимостi знань,

використання знань на практицi);
- використання викладачем власних розробок з курсу;
- внутрiшньопредметнi й мiжпредйетнi зв'язки;
- звернення до рiзних джерел iнформацii (зi списку основноi та додатковотлiтератури), у тому числi до перiодrпп">< 

""дu"", 
наявних у бiблiотецi ЗДIД;

- застосування технiчних засобiв навчання та iнформацiйних технологiй уХОдi заняття; - -,-^,--,", ,-, J

- використання наочного приладдя, дидактичного матерiалу;- ВiДПОВiДНiСТЬ МеТОДiВ ЗМiСтУ заняття, рiвню пiд.оrо"п, студентiв,
ефективнiстъ застосовуваних методiв i прийомiв;

- використання iнновацiйних методiв навчання;
- активiзацiя студентiв на заляттi, диференцiйний пiдхiд у роботi з ними;
- органiзацiя СРС (тема ceMiHapy, вказiвка лiтератур, ,u i".1;
- контроль знань студентiв;
- пiдведення пiдсумкiв заняття;
_ досягнення поставлених цiлей;



7- дисциплiна й увага аудиторiт в ходi заняття (концентрацiя та увага,характер питань, що задаються викладачевi тощоItpiM загальних питань, характерних для ycix видiв занять, при оцiнцi занять
Ж"#;JХЪ""?#'"'П'Цi "';;i ;;;r.pii' Tul"ruu""" 

".-чiиrrх, практичних i
Крumерit оцiнка якосm.i BiOKpumoi лекцi'i._ це змiст, методика, керiвництвоРОбОТОЮ .тУдентlр, лекторськi данi,Ъ.Й;;rrвнiсть лекцiт.змiст лекцiт
HayKoBicTb, док€вовiсть i аргументованiстъ.
Iнформативнiсть (вiдповiд"i.r" .у"*"ъrу рiвню розвитку науки).Висвiт:tення icTopii питання та рiзних концепцiй.використання прикладiв., яскравих фактiв з практики.! - т*,-

о*^r#н.т#iнНя 
зовнiшнього й внутрiшнъого регламенту занятъ (початок, кiнецъ,

чiтка структура лекцii й логiка викладання.
Щоступнiстъ i роз'яснення нових TepMiHiB i понять.ВИдiЛення головних думок i B"cHo"Ki".

"*о"iil?ХЖlЖr.iХЁ'. *h "*pi";;;;;, повторення, пiдведення пiдсумкiв

АкцентованиЙ 
""*uд . 

,u".pi*y лекцii (видiлення темпом, голосом,iнтонацiсю, повторенням найбiлъш 
"u*й"оilнформацlТ).Надання пауз для зап

можливiсr" .,уд.Й"r;;; ;;;XlI;"Xii'|T?'H.ЁiX;#"oun"" лектора - надати

. Органiзацiя зорового сприйняття ,Йi*x 1r""*у на дошцi, демонстрацiя1люстративного матерiалу, використання iнформацiйних технологiй).
ооurоiJХШЖЬ-;Р;;;;i"- Пiд,р"*,*-r-l"u." (риторичнi питання, жарти,

Щозвiл задавати питання (коли й у якiй формi).
.u""rrTii."*o 

конспектiВ (пiД час лекцii'або 'ru 
семiнарських i практичних

Контроль засвоення змiсту матерiалу.

"о"rrf;lllЖi;*fИСЛеННЯ 
ШЛЯХом ur.punn" проблемних питань i розв,язку

Пiдтримка дисциплiни на лекцii.
Лекторсъкi данi

"o.-""1li#flXr#iffi, 
(ДОТРИМаННЯ НОРМ наголосу, вимови, стилъ викладу,

о.r*#ХЖtý] МаЙСТеРНiСТЪ (ВИРазнiсть, чiткiстъ артикуляцii, чутнiсть на
ЕКСПРеСИВНiСТЪ МОВИ (еМОцiЙнiсть, iнтонацiйне багатство, захопленiстъпредметом).
Ораторське

аудиторii).
мистецтво (головний iндикатор - формУвання iHTepecy в



8
Педагогiчний такт (ставлення до студентiв з повагою, вiдсутнiсть образ,

визнання cBoii можливих помилок).
умiння встановити контакт.
Рез},льтативнiстр лекцii
Iнформацiйна цiннiсть.
виховний аспект.

.Щосягнення дидактичних цiлей.
Кр umер ii о цi н кu пр а кm uч н о z о ( с eMiH ар с ь ко z о) з аняmmя
I-{iлеспрямованiсть: постановка проблеми, зв'язок Teopii з практикою,

використання матерiалу в майбутнiй професiйнiй дiяльностi.
Планування: видiлення головних питань, наявнiсть нових видань.
Органiзацiя ceMiHapy: умiння викJIикати та пiдтримати дискусiю,

коНструктивниЙ аналiз ycix вiдповiдеЙ та виступiв, обговорення гrроблем.
Стиль проведення ceMiHapy: жвавий, з постановкою гострих питань, що

викликаних дискусiею, або млявий, не стимулюючий Hi думок, Hi iHTepecy.
Вiдносини "викладач - студенти": поважнi, у Mipy вимогливi, байлужi 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: кваJliфiкованi, узагыIьнюючi чи без зауважень.
\-туденти ведуть записи на семlнарах: регулярно, рlдко, не ведуть.
Кр umер ii о цi н кu лабораmорн ozo за н я m mя
Наявнiсть лабораторного практикуму (методичних вказiвок або iншоI

лiтератури з проведення лабораторноi роботи).
Наявнiсть i пiдготовка технiки, приладiв, устаткування, посуду, реактивiв i

т.п.,жеобхiдних для проведення лабораторноТ роботи.
Наявнiсть iнструкцiТ з технiки безпеки при проведеннi роботи.
ПрОведення iнструктажу з ТБ (зосередження уваги на заходах безпеки при

.F

проведеннi роботи).
,Щотримання правил роботи в лабораторiТ.
УМiння контролювати правильнiсть проведення експериментiв протягом

роботИ (методика проведення, дотриманнЯ правиЛ з ТБ, правильнiсть опису
ПРОЦеСУ, ЩО ВИВЧаСТЬся, вiдповiднiсfь рiвнянь фiзичних, хiмiчних та iнших реакцiй
процесу).

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

Умiння пiдведення пiдсумкi в заняття.
ФОРМУвання навичок оформлення й подання результатiв у табличному й

текстовому форматi.

5. Оформлення результатiв контролю
Yci, вiдвiдав заняття, оформляють висновок про якlстьJ Ul, 2ttu БlлЕrлаIJ заня,l"I,я, орормляють висновок про якlсть проведення

вiдкритого заняття (Щодаток З), у якому оцiнюсться PiBeHb його органiзацii, змiст i

I
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методика проведення. цi параметри повиннi враховуватися при пiдсумковому
оцiнюваннi якостi проведення заняття, що виставлясться за l0- бальною шкалою:

1- незадовiльний стан. Навчальне заняття проведене на дуже низькому
piBHi:

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

неlолiкiв;
4 - задовiльна оцiнка. CyTTeBi i недолiки в роботi;
5 - сереДня оцiнКа. Робота ведетьсЯ на вiдноСно прийнятному piBHi. е oKpeMi

недолiки;
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 вiдповiдас вимогам.
9 - висока. Повнiстю вiдповiдае пропонованим виI\,{огам.
10 - дуже висока. Повнiстю вiдповiдае вимогам. Рекомендуеться

використовувати для поширення лосвiду.
Змiст висновку про якiсть проведення заняття заJIежить 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, 

"пЙо 
.u

пiдсумками проведення попереднього вiдкритого заняття викладачевi були
зробленi зауваження, необхiдно вiдзначити, чи були ycyHyTi недолiки.

За гriдсумкамИ проведеннЯ пок€tзовогО заняттЯ У висновкУ повиннi бути
наданi рекомендацiI щодо:

- впровадження в практику iнших викладачiв;
)^racTl в конкуРсах за номiнацiями ((кращий викладач>, ккращий лектор);

- проведення на piBHi внЗ майстер-класiв, творчих майстерень тощо;
- визначення рейтинry викладача.
у висновку за пiдсумкш,rи . проведення пробного заняття надаеться

можливiсть викладацькоi дiяльностi таlабо проведення занять з окремоi
дисциплlни.

У ВИСНОВКУ В ОбОВ'ЯЗкоВому.порядку викладачевi , що проводив заняття,
надаються пропозицii, рекомендацiI щодо поширення досвiду, вдоскон€шення
теоретичного та методичного рiвня проведення занять

I



додАтки
],'

Дqдаток 1

Затверджено на засiданнi предметноТ

(цикловоi ) KoMicii
протокол NЬ_ вiд

ГРАФIК ПРОВЕДВНШ[ ВIДКРИТИХ ЗАIUIТЬ
предметноТ (цикловоТ ) KoMicii

голова koMicii

20l -20l цавчального
Посада, прiзвище,
iнiцiали викладача исциплiна, тема, ви



ОГОЛОШЕННЯ

( Щата, час, мiсц" провЪд.Йý

(посада, його прiзвиrце, iнiцiали, н€tзва KoMiciTз

на тему "

(назва нuuчапuнЪГд"ffi лi ни)

Запрошуються Bci Ou*urni

вiдбудеться вiдкрита лекцiя

lф

1l

Додаток 2
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ВИСНОВОК про якiсть проведення вiдкритого заняття
iЗагальнi вiдомостi про заняттrI:
(ШБ викладача)

2]ата Група
{исциплiна

мети заняття

IHJHHr-r*;X;j"" ( майстер-клас, вiдкрите заняття, пробне заняття,

i#.UЖ#r(Л 
еКЦi ЙНе, пр актичне, лабор аторне з аняття)

Органiзацiя заББ":
наявнiсть у викладача плану заняття, с]руктура заняття, його okpeMi елементи,##'J#"rЖJ;;';;; в часi, Ьiд.,Ь"iдr,iстъ побудови заняття його

форми роботи зi студентами (фронталъна, групова, iндивiдуальна робота)змiст заняття:
вtдповiднiстъ змiсту заняття вимrvr.;r с..tl,*r,rя вимогам робочiй програмi дисциплiни

;;##"""'" ПiДбОРа ВИКЛаДаЧеМ Матерiалу для заняття, науковiстъ його

ii.Щ## lХ#JНТ;#;;*О-ТЯ ПРаКТИЧноТ значимостi знань, навчання

використання BJ
BHyTpi пр.;;#Тifi #r.fi :fi }Нfi"] 

(так, немае)

.звертання до рiзних джерел iнформацii (зi списку ocHoBHoi та додатковотлlТераТУрИ)' у ТоМУ числi до "рйдЪ";;;;;;;;;, наявним у бiблiотецi здIА

Yл.:оa 1"а пр,9влед ен ня з а няття :ЗаСТОСУВаННЯ ТСО И iНфОРЙаuiЙr"* технологiй у ходi заняття
використання наочного приладдя, дидактичного матерiалу

r
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вiдповiднiсть методiв змiсту заняття, рiвню пiдготовки студентiв, ефективнiсть
застосовуваних методiв i прийомiв

використання iнновацiйних методiв навчання

активiзацiя студентiв на заняттi, диференцiйний пiдхiд у роботi з ними

органiзацiя СРС
э

контроль знань студентiв _
пlдведення пlдсумкlв заняття

досягнення поставлених цiлей
дисциплiна й увага аудиторii в ходi зан"rr"

Позитивнi сторони, рекомендацii з поширення досвiду:

Зауваження, недолiки:

Оцiнка:
Висновки:
1 fрекомендувати/не рекомендувати кандидатуру викладача
на замiщення вакантноi посади *Ъф.др"

2) зауваження за результатами попереднього вiдкритого/пробного заняття
ycyHyTi/He ycyHyTi;

до проведення занять по

з) рекомендувати проведення повторного вiдкритого заняття;
4) рекомендувати для поширення qаЪтупнii,л.rод", прийоми, форми проведення
заняття:
5) допустити викладача

6) iнше
Пропозffi:

з висновком ознайомлений
1l

l llдпис
викладача


