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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН 

 

Загальні положення 

Згідно з законодавством України про загальну середню освіту основними 

видами оцінювання навчальних досягнень студентів у коледжі є поточне та 

підсумкове (тематичне, семестрове, річне) і державна підсумкова атестація. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється відповідно до 

критеріїв у системі загальної середньої освіти та індивідуального підходу з 

урахуванням рівня знань та потреб самого студента з даного предмета. 

Оцінюванню підлягають навчальні досягнення з усіх дисциплін 

навчального плану коледжу. 

Для проведення різних форм оцінювання знань, умінь і навичок студентів 

із циклу дисциплін загальноосвітньої підготовки викладачі розробляють 

завдання у формі тестів, комп’ютерних програм, варіантів контрольних робіт, 

диктантів, які розглядаються і затверджуються на засіданнях циклових комісій. 

Для якісного оцінювання навчальних досягнень студентів та забезпечення 

оптимальної організації виконання обов’язкових письмових робіт керівник 

навчального закладу (його заступник) складає графік їх проведення окремо на І 

та ІІ семестри. 

Графік передбачає проведення, як правило, не більше однієї письмової 

контрольної роботи протягом навчального дня. 

Поточне оцінювання 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувачів з певних розділів і тем навчальної програми, а 

також виконання конкретних завдань. Форма проведення поточного контролю 

під час навчальних занять і система оцінювання знань здобувачів визначається 

відповідною цикловою (предметною) комісією (кафедрою) і може бути 

індивідуальною або фронтальною, усною, письмовою, практичною. Результати 

поточного контролю враховуються при виставленні підсумкової оцінки. 

Тематичне оцінювання та порядок його  проведення 

Тематичне оцінювання – це визначення навчальних досягнень студентів з 

певної теми (частини теми, блоку тем) або з певного виду навчальної 

діяльності на основі вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень студентів з тієї чи іншої дисципліни загальноосвітньої 

підготовки. Здійснюється тематичне оцінювання для визначення повноти знань 

студентів із циклу дисциплін загальноосвітньої підготовки. 

Проводять тематичне оцінювання знань викладачі, що читають 

дисципліну в групі. 

Зміст, обсяг, форми, терміни тематичного оцінювання визначає викладач.  

Тематичному оцінюванню підлягають усі дисципліни навчального плану, 



які читають на І-ІІ курсі. 

Обсяг матеріалу для тематичного оцінювання повинен бути не менше 8 

навчальних годин та не більше 22–24 аудиторних годин. Якщо на вивчення 

теми відведено менше часу, допускається об’єднання цієї теми з іншими, 

близькими за змістом. 

Кожне тематичне оцінювання повинно мати не менше 3 етапів поточного 

контролю знань. Етапи поточного контролю знань визначає викладач, що веде 

заняття в групі, і можуть бути: усне та письмове опитування, практичні та 

лабораторні, семінарські заняття, контрольні роботи, домашні 

роботи,реферати, графічні та розрахункові роботи, тестовий контроль тощо. 

Проводять тематичний контроль у кінці вивчення теми (блоку тем). 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюють за 12-бальною 

шкалою і його результати позначають цифрами від 1 до 12 згідно з критеріями 

оцінювання (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 року№ 

371). 

У разі не атестації студентів у журналі роблять відповідний запис – н/а (не 

атестований (а)). 

Студентам, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з 

фізичної культури, оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 12-

бальною шкалою згідно з критеріями оцінювання. 

Виставлення оцінок до журналу 

Тематичну оцінку виставляють до журналу в колонку з  написом 

Тематична без дати. 

Під час виставлення тематичної оцінки враховують всі види навчальної 

діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми (блоку тем). 

Якщо студент був (-ла) відсутній на заняттях протягом теми, не виконав(-

ла) вимог навчальної програми, у колонку з написом «Тематична» виставляють 

н/а. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. 

Семестрове оцінювання та порядок його  проведення 

Семестрове оцінювання здійснюють на підставі тематичних оцінок. При 

цьому має враховуватись динаміка особистих навчальних досягнень студентів 

з дисциплін протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, 

складність змісту тощо. 

Семестрову оцінку виставляють без дати в колонку з написом: І семестр, ІІ 

семестр. 

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скориговану семестрову 

оцінку виставляють без дати в колонку з написом «Скоригована» поруч з 

колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих 

оцінок відводять навіть за відсутності студентів, які виявили бажання 

скоригувати оцінку. 

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки, студенти, які 

виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних 



причин не були атестовані, звертаються до директора коледжу із заявою про 

проведення відповідного оцінювання, в якій мотивують причину та 

необхідність його проведення. 

За наказом директора коледжу створюється комісія у складі голови 

(директор коледжу або його заступник) та членів комісії: голови циклової 

комісії, викладача, який читає дисципліну у цій групі, а також затверджується 

графік проведення оцінювання. Коригування проводять не пізніше п’яти днів 

після подання заяви. У разі хвороби студента чи інших поважних причин 

термін може бути подовжено. 

Члени комісії готують завдання, які погоджують на засіданні циклової 

комісії і затверджує керівник навчального закладу. Вони мають охоплювати 

зміст усіх тем, що вивчали протягом семестру. Оцінювання проводять у 

письмовій формі. Письмові роботи зберігають протягом року. 

Відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його 

проведення покладають на голову комісії. Комісія ухвалює рішення щодо його 

результатів і складає протокол. Рішення комісії є остаточним. Скоригована 

оцінка не може бути нижчою за семестрову. 

У разі, якщо студентові не вдалося підвищити результати, запис у колонку 

«Скоригована» не роблять. 

За результатами оцінювання видає відповідний наказ директор коледжу. 

Скориговану семестрову оцінку за І семестр виставляють до початку ІІ 

семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 5 днів після закінчення 

семестру. 

Підвищення семестрової оцінки студентів не дає їм права мати привілеї 

(нагороди, стипендії). 

Державна підсумкова атестація 

Державну підсумкову атестацію проводять відповідно до Положення про 

державну підсумкову атестацію студентів із циклу дисциплін загальноосвітньої 

підготовки у навчальних закладах, які здійснюють підготовку кадрів на основі 

базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 

07.07.2010 р. № 675. 

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у 

колонку з написом «ДПА» без зазначення дати. 

Студентам, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з 

написом «ДПА» роблять запис н/а (не атестований (-а)). 

Студентам, яким оцінку з державної атестації переглядала атестаційна 

комісія, за її результатами виставляють оцінку у колонку з написом 

«Апеляційна» без дати. 

 

 

 

 

 



Прикінцеві положення 

 

Положення схвалюється рішенням методичної ради коледжу та запроваджується 

наказом директора і набуває чинності з моменту його затвердження. 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКОЛУ ВИКЛАДАЧА- ПОЧАТКІВЦЯ 

 

Загальні положення 

Це Положення визначає нормативно-правові основи функціонування школи 

викладача-початківця (далі – школа). 

Школу створюють при навчально-методичному кабінеті навчального 

закладу. Школа викладача-початківця об'єднує викладачів з повною вищою та 

базовою  вищою освітою, що мають стаж роботи менше 3 років і кваліфікаційну 

категорію "спеціаліст", є складовою системи підвищення кваліфікації викладачів-

початківців. 

Школу викладачів-початківців навчального закладу створюють з метою 

реалізації принципів науковості, наступності та системності у підготовці 

висококваліфікованого науково-педагогічного персоналу навчального закладу. 

Діяльність школи викладачів-початківців здійснюється на підставі наказу 

керівника відповідно до Статуту, існуючого Положення та на підставі 

затвердженого методичною радою плану роботи. 

До слухачів зараховують педагогічних працівників, які розподілені на роботу 

після отримання повної вищої освіти або мають не більше 3 років стажу роботи в 

навчальному закладі, прийшли працювати з іншого навчального закладу та задіяні 

в організації та проведенні освітньо-виховної, методичної роботи. 

Склад слухачів щорічно оновлюють і визначають на підставі інформації 

відділу кадрів. 

Мета, завдання та напрями діяльності  школи викладача-початківця: 

Метою діяльності школи є формування у педагогів-початківців високих 

професійних компетенцій, пріоритетних орієнтирів, потреби в постійному 

саморозвитку і самовдосконаленні. 

Основними завданнями школи викладача-початківця є: 

- адаптація викладачів-початківців до роботи в умовах навчального закладу; 

- забезпечення участі педагогів-початківців у неперервній освіті та надання 

допомоги у подоланні різних труднощів; 

- формування індивідуального стилю творчої діяльності педагогів; 

- упровадження сучасних підходів, інноваційних освітніх технологій, 

передового педагогічного досвіду в освітньо-виховний процес; 

- формування та розвиток теоретико-прикладних знань з педагогіки, 

психології та методики викладання з урахуванням інноваційних підходів у вищій 

школі; 

- формування умінь щодо планування та здійснення освітньо-виховної 

діяльності; 

- створення умов щодо становлення професійної майстерності, залучення 

викладачів-початківців до наукової діяльності, реалізація принципів 

безперервності, систематичності та наступності професійної підготовки. 

Діяльність школи викладача-початківця визначається планом та сприяє 

здійсненню таких напрямів роботи: 



- формування системи знань щодо психолого-педагогічних та організаційно-

методичних засад діяльності вищих навчальних закладів; 

- систематизація знань та умінь з організації науково-дослідної роботи; 

- нормування та розвиток теоретичної бази з проблем підготовки та ведення 

різних форм організації освітнього процесу, особливостей індивідуальної та 

самостійної роботи студентів; 

- забезпечення методичної та наукової бази щодо розробки навчально-

методичного комплексу дисциплін; 

- забезпечення знань та умінь щодо оцінювання навчальних досягнень 

студентів; 

- розвиток умінь та навичок роботи з інформаційним середовищем; 

- виховання відповідальності та творчого підходу у професійному зростанні; 

- набуття знань та умінь у роботі з навчальною документацією; 

- шляхи створення інноваційного освітнього простору; 

- використання телекомунікаційних проектів в освітньо-виховному процесі; 

- психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими 

студентами; 

- формування національної свідомості особистості; 

- роль соціально-психологічної служби в організації освітньо-виховного 

процесу; 

- партнерство навчального закладу; 

- розвиток професійно-етичних якостей. 

Основні форми організації навчання та права слухачів школи 

викладача-початківця 

Основними формами є лекції, семінари, тренінги, майстер-класи, 

відвідування навчальних занять, виховних заходів, наставництво тощо. 

Права слухачів: 

- брати участь у конференціях, творчих і педагогічних майстернях; 

- використовувати матеріальну базу школи для самоосвіти; 

- одержувати консультативну допомогу від педагога- наставника; 

- підвищувати свою кваліфікацію; 

- круглі столи, семінари з науково-методичних питань, творчі звіти 

викладачів; 

- відкриті заняття і позааудиторні заходи; 

- лекції; повідомлення і дискусії з методики викладання предмету і 

виховання; 

- рольові та ділові ігри, моделювання навчальних занять, тренінги тощо; 

- творчі лабораторії; 

- презентації майстер-класів; 

- вивчення передового педагогічного досвіду. 

Управління діяльністю школи викладача-початківця 

Для організації роботи школи викладача-початківця призначається керівник 

із числа досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію та 



педагогічне звання викладач-методист. До річного плану роботи вносять графік 

проведення відкритих занять. 

Термін та графік проведення занять: 2 роки, щомісячно, другий вівторок 

місяця. 

Керівник школи організовує вивчення професійних запитів викладачів-

початківців, забезпечує допомогу в самовдосконаленні. 

Слухачі і керівник школи викладача-початківця несуть відповідальність за 

виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов'язків. 

Діловодство 

- Положення про школу викладача-початківця; 

- план роботи; 

- банк даних про слухачів школи викладача-початківця: кількісний і якісний 

склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення 

вищого навчального закладу); 

- звіти про роботу школи викладача-початківця; 

- методичні рекомендації. 

 

 

 

 

 

Прикінцеві положення 

 

Положення схвалюється рішенням методичної ради коледжу та запроваджується 

наказом директора і набуває чинності з моменту його затвердження. 
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1.Загальні положення 

Мета наставництва: 

• надання практичної допомоги в проведенні занять, виховних заходів; 

•  швидка й ефективна адаптація молодих викладачів до особливостей 

навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі. 

  Завдання наставництва: 

• надання допомоги молодим викладачам і кураторам в оволодінні новими 

технологіями навчання та виховання, у науковій організації педагогічної 

роботи; 

• формування педагогічного такту та педагогічної майстерності; 

• виховання бажання постійного педагогічного пошуку. 

• Наставництво - необхідна складова програми професійної адаптації молодих 

фахівців у коледжі для прискорення залучення їх в трудовий процес з 

урахуванням їх індивідуальних схильностей. Це різновид індивідуальної роботи 

з молодими викладачами, які не мають трудового стажу педагогічної діяльності 

в освітніх установах або мають трудовий стаж не більше 3- х років. 

• Молодий спеціаліст – викладач-початківець, який володіє знаннями з  

предмету  та  методики  викладання,  з основ педагогіки за програмою ВНЗ, 

виявляє бажання і схильність до подальшого вдосконалення своїх навичок і 

вмінь. Він підвищує свою кваліфікацію під безпосереднім керівництвом 

наставника за узгодженим планом професійного становлення. 

• Наставник - досвідчений викладач, що володіє високими професійними і 

моральними якостями, знаннями в галузі методики викладання предмету  і 

виховання  студентів. 

 Наставництво в коледжі передбачає систематичну індивідуальну роботу 

досвідченого викладача з розвитку в молодого фахівця необхідних навичок і 

вмінь ведення педагогічної діяльності. Воно покликане найбільш глибоко і 

всебічно розвивати наявні у молодого спеціаліста знання в галузі предметної 

спеціалізації та методики викладання. 

 

2. Організаційні основи наставництва 

 Наставництво організується на підставі наказу директора коледжу.  

Керівництво діяльністю наставників здійснює голова методичної ради 

коледжу та завідувач НМК. Наставник призначається з найбільш підготовлених 

викладачів, що володіють високим рівнем професійної підготовки, 

комунікативними навичками  і  гнучкістю у спілкуванні, які мають досвід 

виховної та методичної роботи, стабільні результати в роботі, багатий життєвий 

досвід, здатність і готовність ділитися професійним досвідом, стаж педагогічної 

діяльності  яких не менше 5 років. Наставник повинен мати здібності до 

виховної роботи.  

Кандидатури наставників розглядаються на засіданні методичної ради 

коледжу. Призначення наставника проводиться за згодою передбачуваного 

наставника і молодого фахівця, за яким він буде закріплений, за рекомендацією 



методичної ради наказом по коледжу. Наставник прикріплюється до молодого 

фахівця на термін не менше 1 року. Наказ про закріплення наставника видається 

не пізніше 2-х тижнів з моменту призначення молодого фахівця на посаду.  

Наставництво встановлюється над наступними категоріями співробітників 

коледжу: 

• вперше прийнятими викладачами, які не мають трудового стажу педагогічної 

діяльності в освітніх установах; 

• фахівцями, що мають стаж педагогічної діяльності не більше 3- х років; 

• викладачами, переведеними на іншу роботу, якщо виконання ними 

службових обов'язків вимагає розширення і поглиблення професійних знань і 

оволодіння новими практичними навичками; 

• викладачами, які потребують додаткової підготовки для проведення занять на 

певній спеціалізації; 

•  викладачами, які потребують додаткової підготовки за великої перерви   в  

педагогічній  діяльності (більше 3- х років). 

  Заміна наставника здійснюється наказом директора коледжу у   випадках:  

• звільнення наставника; 

• переведення на іншу роботу молодого  спеціаліста або наставника; 

• залучення наставника до дисциплінарної відповідальності; 

• психологічної несумісності наставника і молодого  спеціаліста. 

 Для мотивації діяльності і за успішну роботу наставник 

відзначається   директором коледжу за чинною системою заохочення. У кінці 

навчального року здійснюється  матеріальне та моральне стимулювання 

найкращих наставників, яких визначає методична рада навчального закладу.  

 Передбачається нарахування додаткових балів за наставництво при 

визначенні рейтингу викладача. 

 

3. Вимоги до наставника 

3.1. Високі морально-етичні якості особистості наставника та його 

авторитет у колективі. 

3.2. Високий рівень професіоналізму, значний досвід педагогічної роботи в 

навчальному закладі. 

3.3. Готовність поширювати власний досвід роботи, надавати практичну 

допомогу молодим колегам. 

3.4. Знати вимоги законодавства у сфері освіти, відомчих нормативних актів, 

що визначають права і обов'язки молодого фахівця із займаної посади. 

3.5. Розробляти спільно з молодим спеціалістом план професійного 

становлення з урахуванням рівня його інтелектуального розвитку, педагогічної, 

методичної та професійної підготовки з предмету. 

 

4. Права і обов'язки наставника 

4.1.  Допомагати молодим викладачам у: 

• підготовці до занять; 



• оформленні навчальної документації; 

• організації позааудиторних заходів, гурткової, дослідної роботи; 

• підготовці роздаткового матеріалу, наочних посібників; 

• організації самоосвіти. 

4.2. Запрошувати молодих колег на свої заняття, позааудиторні заходи 

(Додаток 1). 

4.3. Аналізувати навчальні заняття своїх підопічних (Додатки 2, 4). 

4.4. Сприяти виробленню в молодого колеги власного педагогічного стилю. 

4.5. Організовувати і проводити тижні наставника. 

4.6 . Подавати адміністрації навчального закладу пропозиції щодо 

вдосконалення роботи з молодими викладачами. 

 4.7. Під час чергової атестації викладачів вважати наставництво необхідною 

умовою для отримання кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».  

 4.8. За згодою заступника директора підключати для додаткового навчання 

молодого фахівця інших співробітників. 

 4.9. Вимагати робочі звіти у молодого фахівця як в усній, так і в письмовій 

формі. 

5. Права й обов'язки молодих викладачів 

5.1. Звертатися за практичною допомогою до наставників та до інших     

 викладачів навчального закладу. 

5.2. Отримувати зразки навчальної документації та інші нормативно - 

 регламентуючі матеріали.  

5.3. Готуватись та проводити заняття на високому рівні, здійснювати 

 самоаналіз проведених занять. 

5.4. Постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня. 

5.5. Брати участь в творчих виставках, залучати студентів до виставкової 

 діяльності, науково-дослідницької діяльності. 

5.6. Відвідувати заняття у наставників та досвідчених викладачів, вчитися 

 їх аналізувати (Додаток 3). 

5.7.  Брати активну участь у навчально-виховній роботі. 

5.8. Вносити на розгляд адміністрації коледжу пропозиції щодо   

 вдосконалення роботи, пов'язаної з наставництвом. 

5.9. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку 

 його роботи, надавати  щодо них пояснення. 

У період наставництва молодий спеціаліст зобов'язаний : 

5.10. Вивчати нормативно-правові  документи, що визначають його службову    

діяльність, особливості діяльності коледжу та функціональні обов'язки за 

посадою. 

5.11. Виконувати план професійного становлення у встановлені терміни. 

5.12. Постійно працювати над підвищенням професійної майстерності, 

опановувати практичні навички із займаної посади. 

5.13. Переймати  досвід наставника щодо передових методів  і форм роботи. 

5.14. Удосконалювати свій загальноосвітній і культурний рівень. 



5.15. Періодично звітувати про свою роботу перед наставником і головою 

циклової комісії.  

8. Керівництво роботою наставника 

Організація роботи наставників та контроль їх діяльності покладається на 

заступника директора коледжу. 

Заступник директора коледжу зобов'язаний: 

• представити призначеного молодого фахівця викладачам коледжу, 

оголосити наказ про закріплення за ним наставника; 

• створити необхідні умови для спільної роботи молодого фахівця зі своїм 

наставником; 

• відвідати окремі заняття та позакласні заходи з предмета, що проводяться 

наставником і молодим спеціалістом; 

• вивчити, узагальнити і поширити позитивний досвід організації 

наставництва в освітній установі; 

• визначити заходи заохочення наставників. 

Безпосередню відповідальність за роботу наставників з молодими 

 фахівцями несуть голови циклових комісій. 

Голова циклової комісії повинен: 

• розглянути на засіданні методичного об'єднання індивідуальний план 

роботи наставника; 

• провести інструктаж наставників і молодих фахівців; 

• забезпечити можливість здійснення наставником своїх обов'язків 

відповідно до цього Положення ; 

• здійснювати систематичний контроль  за роботою наставника; 

• заслухати і затвердити на засіданні циклової комісії  звіти молодого 

фахівця і наставника і представити їх заступнику директора. 

 

9. Документи, які регламентують наставництво 

До документів, які регламентують діяльність наставників, відносяться: 

• Положення  про наставництво; 

• наказ директора коледжу про організацію  наставництва; 

• плани роботи педагогічної ради, методичної ради, циклових комісій; 

• протоколи засідань педагогічної ради, методичної ради, циклових 

 комісій; 

• спільні плани роботи  молодих фахівців та викладачів - наставників; 

• методичні рекомендації та огляди щодо передового досвіду 

 проведення роботи з наставництва. 

По закінченні терміну наставництва молодий спеціаліст протягом 10  днів 

здає заступнику директора коледжу наступні документи: 

• звіт молодого фахівця про виконану роботу; 

• план професійного становлення з оцінкою наставника і відгук з 

пропозиціями щодо подальшої роботи молодого фахівця. 

Процес адаптації молодого фахівця до педагогічної діяльності можна 



 вважати закінченим, якщо: 

•  проведення занять стало звичним, робота не викликає почуття страху, 

невпевненості; 

• показники якості навченості студентів і рівень навчальних  досягнень    

відповідають критеріям оцінювання. 

 

 

Прикінцеві положення 

 

Положення схвалюється рішенням методичної ради коледжу та запроваджується 

наказом директора і набуває чинності з моменту його затвердження. 

 

Листок реєстрації змін 

 

Номер 

зміни 

Дата введення 

в дію 

 

Номер пункту, 

що змінюється 

 

Прізвище 

ініціали особи, 

що зробила 

запис 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 



 

План роботи 

Викладача-наставника ______________________________________________ 

      (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

З викладачем-початківцем ___________________________________________ 

      (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Назва роботи, яка 

планується 

Дата 

виконання 

Підпис 

відповідального 

за проведення 

роботи 

Підпис 

викладача – 

початківця 

 

Примітка 

1.      

2.      

 

 

______________________________                             _____________________ 

(Дата складання плану)                                                        (Підпис 

викладача – початківця) 

Додаток 2 

Графік  

відвідування занять 

викладача-початківця _______________________________________________ 

      (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

викладачем-наставником ____________________________________________ 

      (прізвище, ім’я, по батькові) 

20__/__ навчальний рік 

Тема заняття Дата 

проведення 

Підпис 

викладача – 

наставника 

Підпис 

викладача – 

початківця 

 

Примітка 

     

     

 

_______________                                           _________________________ 

(Дата складання графіку)                                      (Підпис викладача – 

наставника) 

 

З графіком відвідування занять ознайомлений 

_______________                                           _________________________ 

(Дата)                (Підпис викладача – початківця) 

Додаток 3 



Графік  

відвідування занять 

викладача – наставника _____________________________________________ 

      (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

викладачем – початківцем ___________________________________________ 

      (прізвище, ім’я, по батькові) 

20__/__ навчальний рік 

 

Тема заняття Дата 

проведення 

Підпис 

викладача – 

наставника 

Підпис 

викладача – 

початківця 

 

Примітка 

1.      

2.      

 

 

______________________________  ______________________________ 

(Дата складання графіку)                               

(Підпис викладача – наставника) 

 

З графіком відвідування занять ознайомлений 

______________________________   

(Дата)                            

       (Підпис викладача – початківця) 

 

Додаток 4 

 

Звіт  

про роботу 

викладача – наставника _____________________________________________ 

      (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

з викладачем – початківцем __________________________________________ 

      (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Кількість відвіданих 

занять викладачем-  

наставником 

Кількість 

відвіданих занять 

викладачем -

початківцем 

Участь у 

анкетуванні  

Інші види  

роботи 

 

1.     

2.     

Загальні рекомендації викладача-наставника викладачу-початківцю: 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

                                                      

 _________________________ 

(Дата)                                                                         

   (Підпис викладача – наставника) 
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1.Загальні поняття 

 

1.1. Положення про відкрите заняття (далі - Положення) розроблено відповідно 

вимог внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

1.2. Положення є нормативним документом, що регламентує проведення  

відкритих занять у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В.Ю. 

Шкрібляка, їх організаційне та методичне забезпечення, порядок підведення 

підсумків. 

1.3. Метою проведення відкритого заняття у коледжі є виявлення рівня 

професійної компетенції, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації 

науково-педагогічного працівника для подальшого їх удосконалення та 

підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 

1.4. Положення є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка. 

1.5. Вимоги цього положення поширюються на діяльність структурних 

підрозділів коледжу, що задіяні у процесах надання освітніх послуг, зокрема, 

відділення, циклові комісії. 

 

2. Нормативні документи 

 

2.1. Закон України «Про освіту» № 2145 від 5.09.2017 р. (зі змінами). 

2.2. Закон України «Про вищу освіту» №1556-VΙΙ від 01.07.2014 р. 

2.3. Закон України «Про фахову передвищу освіту»  № 2745-УІІІ від 6 

червня 2019 р. 

2.4. Статут ВКПМ ім. В.Ю. Шкрібляка 

2.5. Положення про організацію освітнього процесу в Вижницькому коледжі 

прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка, розглянуте та схвалене на 

засіданні педагогічної ради коледжу від 30. 10.2020 р. (протокол № 2) 

 

3. Терміни та визначення 

 

3.1. Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для засвоєння 

теоретичного матеріалу. 

3.2. Лабораторне заняття – це вид навчального заняття, при якому здобувач 

вищої освіти під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні 

експерименти чи дослідження з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень, набуває практичних навичок роботи з лабораторним 

обладнанням, оснащенням, обчислювальною технікою, вимірювальною 

апаратурою, оволодіває методикою експериментальних досліджень в конкретній 

предметній галузі та обробки отриманих результатів. 

3.3. Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому здобувачі 

вищої освіти під керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 



сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 

дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування. 

3.4. Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує дискусію з попередньо визначених проблем. На підставі 

індивідуально виконаних завдань (рефератів) здобувачі вищої освіти готують 

тези виступів. 

3.5. Взаємовідвідування занять – одна з форм взаємоконтролю і 

взаємонавчання, ефективна форма вивчення досвіду колег. Проводиться з метою 

вдосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників. 

3.6. Soft Skills («соціальні навички») – комплекс неспеціалізованих, 

надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у робочому 

процесі, високу продуктивність і, на відміну від спеціалізованих навичок, не 

пов'язані з конкретною сферою. 

 

4. Скорочення та спеціальні терміни 

 

4.1. ВКПМ – Вижницький коледж прикладного мистецтва; 

4.2. ЄКТС або Європейська кредитно трансферна-накопичувальна система – це 

система, яка дозволяє кількісно (в кредитах) оцінити навчальні програми, 

дисципліни та навантаження здобувача вищої освіти та ін. Ця система 

забезпечує 

єдину міждержавну та міжуніверситетську процедуру оцінювання навчання, 

дозволяє виміряти і порівняти результати навчання здобувачів вищої освіти, 

допомагає академічному визнанню і зарахуванню результатів навчання у різних 

навчальних закладах. 

 

5. Відповідальність 

 

5.1. Відповідальним за виконання вимог цього положення у ВКПМ є заступник 

директора з навчальної роботи. 

5.2. Відповідальність за організацію, проведення і контроль відкритих занять 

несуть завідувач відділення та голови циклових комісій. 

5.3. Викладачі ВКПМ є відповідальними за виконання графіка відкритих занять, 

затвердженого на засіданні циклової комісії. 

 

6. Функції відкритого заняття 

 

6.1. Інформаційна – визначення професійного рівня, рівня педагогічної 

майстерності та наукової кваліфікації викладача, а також рівня здобутих 

здобувачами вищої освіти знань, умінь і навичок. 

6.2. Діагностуюча – виявлення основних методів і прийомів, що застосовуються 

науково-педагогічним працівником, їх відповідність цілям заняття, з 

урахуванням специфіки освітньої програми; встановлення причин, з яких 



здобувачі вищої освіти припускаються помилок чи погано засвоюють 

викладений матеріал. 

6.3. Мотивуюча – стимулювання подальшого підвищення професіонального 

рівня викладача та активізація навчальної діяльності здобувачів вищої освіти. 

6.4. Навчальна – поширення передового досвіду, виявлення необхідності та 

шляхів зростання професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової 

кваліфікації викладача. 

 

7. Види та типи відкритих занять 

 

7.1. Відкриті заняття у ВКПМ можуть бути проведені у виді лекції, практичного 

(семінарського). Залежно від мети та завдань можуть бути проведені відкриті 

заняття наступних видів: 

7.2. Пробне – відкрите заняття, яке проводиться викладачем без досвіду роботи. 

Особливістю такого заняття є те, що особа, яка його проводить, може не мати 

досвіду науково-педагогічного працівника. Головний критерій – демонстрація 

професійного рівня, рівня володіння матеріалом даної теми. Особи, які повинні 

бути присутніми на відкритому занятті в обов’язковому порядку: завідувач та 

науково-педагогічні працівники. 

7.3. Планове – відкрите заняття, яке проводиться згідно з індивідуальним 

планом роботи науково-педагогічного працівника, планом роботи відділення та 

затвердженим на відділенні графіком проведення взаємовідвідувань та 

відкритих 

занять. 

7.4. Показове – відкрите заняття, яке проводиться науково-педагогічними 

працівниками (викладачами-методистами) зі значним досвідом навчальної, 

методичної, наукової, педагогічної і організаційної роботи з метою демонстрації 

новітніх методик викладання, використання сучасних освітніх технологій, в 

першучергу, для: 

– науково-педагогічних працівників, які нещодавно розпочали свою діяльність; 

- для колег з інших закладів вищої освіти. 

На такому занятті обов’язково повинні бути присутні завідувач та науково - 

педагогічні працівники, а також всі бажаючі чи запрошені. 

7.5. Конкурсне – відкрите заняття, яке проводиться науково-педагогічним 

працівником, що бере участь у конкурсі,  або претендує на присвоєння 

педагогічного звання. 

7.6. Позапланове – відкрите заняття, яке проводиться у разі надходження до 

Директора письмової заяви (заяв) здобувачів вищої освіти зі скаргою на низький 

рівень проведення навчальних занять тим чи іншим штатним викладачем. 

Рішення про необхідність проведення позапланового відкритого заняття 

ухвалює директор. 

В цьому випадку створюється комісія з врегулювання конфліктної ситуації, до 

складу якої входять представники адміністрації, директор,  та кілька найбільш 



досвідчених і авторитетних викладачів відділення. 

 

8. Планування відкритих занять 

 

8.1. Планування відкритих занять та взаємовідвідування занять викладачами 

Відділення є невід’ємною частиною складання Плану роботи відділення на 

кожен навчальний рік. Заплановані відкриті заняття фіксуються викладачем в 

такому документі, як Індивідуальний план роботи викладача та її облік. В 

розділі «Методична робота» планується як підготовка до проведення відкритого 

заняття, так і його проведення (2 години). Трудомісткість підготовки до 

проведення відкритого заняття визначається за фактичними витратами часу. 

8.2. На підставі цих документів, затверджених на засіданні відділення 

наприкінці кожного навчального року, на початку нового навчального року 

складається і затверджується на засіданні графік взаємовідвідувань та відкритих 

занять викладачі на перший (а в січні на другий) семестр, який є обов’язковим 

до виконання.  

8.3. Право вибору теми і дати показового, планового заняття надається 

викладачам на підставі робочої програми навчальної дисципліни. Тему пробного 

та позапланового заняття й час його проведення визначає викладач. 

8.4. Планувати відкриті заняття необхідно, передусім, викладачам: 

– які претендують на присвоєння категорії, звання; 

– після проведення занять, за якими були зроблені негативні висновки про 

низький рівень засвоєння здобувачами вищої освіти навчальної дисципліни, за 

результатами перевірки залишкових знань, проведення  директорських 

контрольних робіт, анкетування тощо. 

8.5. Через два тижні після початку семестру один примірник графіка 

взаємовідвідувань та відкритих занять оприлюднюється. 

8.6. В окремих випадках допускається внесення змін до графіку. Наприклад, 

у разі хвороби викладача, термінового службового відрядження, стажування, 

підвищення кваліфікації тощо. Тоді відкрите заняття переноситься на іншу дату, 

але в жодному разі не відміняється. 

 

9. Організація та проведення відкритого заняття 

 

9.1. На відкритому занятті в обов'язковому порядку повинні бути присутніми 

завідувач відділення.  Заняття вважається таким, що відбулося, якщо на ньому 

були присутні не менше трьох педагогічних працівників відділення, включаючи 

завідувача. 

9.2. Викладачі, які відвідують заняття, повинні дотримуватися 

загальноприйнятих вимог професійної етики. Вони повинні не запізнюватися на 

заняття, бути присутнім на занятті від початку і до кінця, в жодному разі не 

втручатися в роботу викладача, не робити йому зауваження під час заняття в 

присутності здобувачів вищої освіти та не здійснювати інших дій, що 



відволікають увагу викладача та студентів. 

9.3. Завдання відвідувачів – проаналізувати, чи досягає поставленої мети 

викладач, котрий проводить відкрите заняття, за допомогою яких методичних 

прийомів і засобів навчання він реалізує вимоги освітньої програми, оцінити 

результати його діяльності. 

 

10. Обговорення та оцінювання відкритого заняття 

 

10.1. Обговорення відкритого заняття відбувається на засіданні відділення. 

Виступи присутніх в обов’язковому порядку фіксуються в протоколі засідання. 

В результаті обговорення мають бути зроблені висновки щодо відповідності 

відкритого заняття вимогам вищої школи; науково-методичного рівня 

проведеного заняття; відзначені його позитивні сторони та сформульовані 

рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. 

 

11. Критерії оцінювання навчальної лекції 

 

 

Критерії 

оцінювання 

Зміст критерію Оцінка 

Змістовність 

лекції 

-відповідність лекції змісту робочої програми 

навчальної дисципліни; 

-науковий рівень, відповідність сучасному рівню 

розвитку науки; 

-наявність узагальнень, переконливість; 

- точність використання наукової термінології; 

- реалізація принципу органічного зв'язку теорії з 

практикою, розкриття 

практичного значення викладених теоретичних 

положень; 

- відображення дискусійних питань, постановка 

наукових проблем; 

- співвідношення змісту лекції з вмістом 

підручника (викладається матеріал, 

якого немає в підручнику, роз'яснюються 

особливо складні питання, дається 

завдання на самостійне опрацювання частини 

матеріалу за підручником, 

переказується підручник і т.п.). 

- наявність зв’язків із попередніми лекціями, 

розділами курсу, міжпредметних 

зв’язків; 

- відповідність принципам академічної свободи. 

 



Професійна 

спрямованість 

-досягнення програмних результатів навчання, 

які 

співпадають із компетентностями, 

передбаченими у відповідних освітніх 

програмах; 

- роз'яснення соціальної сутності проблемних 

питань; 

- відповідність лекційного матеріалу інтересам 

професійної підготовки. 

 

 

Методичний 

рівень 

-застосування інноваційних технологій та 

методик навчання; 

- застосування методів і прийомів активізації 

пізнавальної діяльності здобувачів вищої 

освіти; 

-відповідність вимогам студентоцентрованого 

навчання; 

-використання елементів зворотного зв'язку; 

виокремлення головного у матеріалі та 

висновках; 

-пояснення найбільш складних питань; 

-формулювання завдань для самостійного 

опрацювання матеріалу. 

 

Структура лекції -формулювання мети; 

- наявність плану; 

- наявність переліку рекомендованої 

літератури; 

- чітка композиційна побудова (вступ, основна 

частина, заключна частина); 

- логічна послідовність і взаємозв'язок окремих 

частин лекції; 

-відокремлення кожного питання плану 

 

Стиль лекції -ясність, чіткість і доступність викладення 

думок; 

-темп викладення матеріалу; 

- наочність (візуалізація) інформації; 

-застосування технічних засобів навчання; 

-наявність контакту з аудиторією. 

 

 

Майстерність 

лектора 

-рівень вільного володіння навчальним 

матеріалом; 

-емоційність, культура мовлення; 

-зовнішній вигляд, уміння триматися перед 

 



аудиторією ; 

-поважне і тактовне ставлення до здобувачів 

вищої освіти; 

-уміння зняти напруження і втому аудиторії 

 

Результати лекції 

 

-інформаційно-пізнавальна цінність лекції; 

- ступінь реалізації плану лекції (повна, 

часткова); 

- ступінь повноти і точності розгляду основних 

питань, розкриття теми лекції; 

- досягнення дидактичної мети. 

 

 

Зауваження та 

пропозиції 

-відповідність відкритої лекції вимогам вищої 

школи; 

-озитивні сторони лекції; 

-рекомендації щодо усунення виявлених 

недоліків. 

 

 

 

12. Критерії оцінювання практичного (семінарського) заняття 

 

Критерії 

оцінювання 

Зміст критерію Оцінка 

Змістовність 

практичного 

заняття 

- відповідність теми практичного заняття змісту 

робочої програми навчальної дисципліни; 

-відповідність змісту практичного заняття 

сучасним проблемам в мистецькій  галузі; 

-рівень досягнення мети практичного заняття; 

-рівень повноти розкриття тематичних питань; 

-зв'язок даного практичного (семінарського) 

заняття з відповідним матеріалом лекційного 

курсу. 

 

Структура 

практичного 

заняття 

- визначення теми практичного заняття; 

-визначення мети заняття; 

-визначення питань, які виносяться на 

самостійне опрацювання; 

-надання переліку рекомендованої літератури 

для поглибленого вивчення окремих питань та 

питань, винесених на самостійне опрацювання; 

-висновки викладача після закінчення розгляду 

кожного питання; 

-підведення підсумків заняття. 

 



Методичний 

рівень 

- застосування інноваційних технологій та 

методик навчання; 

-застосування методів і прийомів активізації 

пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти; 

-наочність (візуалізація) інформації; 

-вміння керувати ходом практичного заняття; 

-вміння оперативно контролювати знання 

здобувачів вищої освіти; 

-наявність методичних вказівок з підготовки до 

практичних занять, зокрема, в системі підтримки 

навчального процесу; 

-наявність тестів для контролю знань здобувачів 

вищої освіти; 

-ефективність застосування ЄКТС, зрозумілість 

критеріїв оцінювання знань, умінь та навичок 

здобувачів вищої освіти; 

 

Професійна 

спрямованість 

-формування професійного світогляду 

здобувачів вищої освіти на занятті; 

 

 

Майстерність 

викладача 

- рівень вільного володіння матеріалом; 

-уміння організувати дискусію та обговорення 

навчального матеріалу; 

- культура мовлення; 

-уміння зняти напруження і втому аудиторії; 

-рівень відвідування занять здобувачами вищої 

освіти 

 

Зауваження та 

пропозиції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прикінцеві положення 

 

13.Положення схвалюється рішенням методичної ради коледжу та 

запроваджується наказом директора і набуває чинності з моменту його 

затвердження. 

 

Листок реєстрації змін 

 

Номер 

зміни 

Дата введення 
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Номер пункту, 
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запис 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  ЗАНЯТТЯ  №_____ 

Навчальна дисципліна:  ________________________________________________ 

Тема заняття: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мета заняття__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Вид заняття:  лекція___________________________________________________ 

Міждисциплінарні зв’язки: _____________________________________________ 

Забезпечення  заняття:_________________________________________________________ 

Демонстраційний матеріал_____________________________________________________ 

Роздатковий матеріал__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Література: 

 Основна: 

Додаткова: 
ХІД  І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ  

       Тривалість  

І. Організаційна частина________________________________________________ 

 Перевірка наявності студентів на занятті____________________________ 

  Виявлення готовності студентів до заняття__________________________ 

 Підготовка аудиторії до заняття____________________________________ 

ІІ. Актуалізація опорних знань__________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань заняття_____________________________ 

ІV. Мотивація навчальної діяльності._____________________________________ 

Значимість теми для: 

 вивчення інших тем і дисциплін;___________________________________ 

 проходження практики;___________________________________________ 

 складання іспитів;_______________________________________________ 

 майбутньої професії;_____________________________________________ 

 в побуті________________________________________________________ 

V. Виклад нової теми за питаннями плану: 
________________________________________________________________________________________________ 

_VІ. Підсумок заняття__________________________________________________ 

 узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок студентів_________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 оцінювання знань студентів, мотивація______________________________ 

VІІ. Домашнє завдання________________________________________________ _ 

________________________________________________________________________________________________ 

Викладач ______________________________________ 



ПЛАН  ЗАНЯТТЯ  №_____ 

Навчальна дисципліна:  ________________________________________________ 

Тема заняття: __________________________________________________________________ 

Мета заняття__________________________________________________________________ 

Вид заняття:  практичне________________________________________________ 

Міждисциплінарні зв’язки: _____________________________________________ 

Забезпечення  заняття:_________________________________________________________ 

Демонстраційний матеріал_____________________________________________________ 

Роздатковий матеріал___________________________________________________________ 

ТЗН_________________________________________________________________ 

Література: 

  

 Основна: 

Додаткова: 
ХІД  І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ  

       Тривалість  

І. Організаційна частина________________________________________________ 

 Перевірка наявності студентів на занятті____________________________ 

  Виявлення готовності студентів до заняття__________________________ 

 Підготовка аудиторії до заняття____________________________________ 

ІІ. Актуалізація опорних знань__________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань заняття_____________________________ 

ІV. Мотивація навчальної діяльності._____________________________________ 

Значимість теми для: 

 вивчення інших тем і дисциплін;___________________________________ 

 проходження практики;___________________________________________ 

 складання іспитів;_______________________________________________ 

 майбутньої професії;_____________________________________________ 

 в побуті________________________________________________________ 

V.Осмислення змісту та послідовності застосування практичних завдань: 
________________________________________________________________________________________________ 

VІ.Самостійне виконання завдань._______________________________________ 

VІІ. Підсумок заняття__________________________________________________ 

 узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок студентів_________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 оцінювання знань студентів, мотивація______________________________ 

VІІІ. Домашнє завдання________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Викладач ______________________________________ 



ПЛАН  ЗАНЯТТЯ  №___ 

Навчальна дисципліна:_________________________________________________ 

Тема заняття:_________________________________________________________________ 

Мета заняття_________________________________________________________________ 

 

Вид заняття:  семінар__________________________________________________ 

Міждисциплінарні зв’язки:_____________________________________________ 

Забезпечення  заняття:_________________________________________________________ 

Демонстраційний матеріал:____________________________________________________ 

Роздатковий матеріал__________________________________________________ 

ТЗН_________________________________________________________________ 

 

Література: 

 Основна: 

 
Додаткова: 

ХІД  І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

           Відведений  

           час 

І. Організаційна частина________________________________________________ 

 Перевірка наявності студентів на занятті____________________________ 

  Виявлення готовності студентів до заняття__________________________ 

 Підготовка аудиторії до заняття____________________________________ 

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань заняття______________________________ 

____________________________________________________________________ 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності_____________________________________ 

Значимість теми для:__________________________________________________ 

 вивчення інших тем і дисциплін;___________________________________ 

 проходження практики;___________________________________________ 

 складання іспитів;_______________________________________________ 

 майбутньої професії;_____________________________________________ 

 в побуті________________________________________________________ 

ІV. Науково-дискусійне обговорення питань плану_________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

V. Підсумок заняття 

 узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок студентів_________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 оцінювання знань студентів, мотивація______________________________ 

VІ. Домашнє завдання: __________________________________________________________ 

Викладач ________________________________________ 



 

 

ПЛАН  ЗАНЯТТЯ  №_____ 

 

Навчальна дисципліна:     ______________________________________________ 

Тема заняття: __________________________________________________________________ 

Мета заняття 

Вид заняття: контролю і корекції знань, умінь, навичок (залік з 

модуля)_______ 

Міждисциплінарні зв’язки: _____________________________________________ 

Забезпечення  заняття:_________________________________________________________ 

Література: __________________________________________________________ 

 

 Основна: 

Додаткова: 
ХІД  І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

       Тривалість  

І. Організаційна частина_______________________________________________ 

 Перевірка наявності студентів на занятті____________________________ 

  Виявлення готовності студентів до заняття__________________________ 

 Перевірка готовності аудиторії до занять____________________________ 

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань заняття_____________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності._____________________________________ 

Значимість теми для: 

 вивчення інших тем і дисциплін;___________________________________ 

 проходження практики;___________________________________________ 

 складання екзаменів;_____________________________________________ 

 майбутньої професії;_____________________________________________ 

 в побуті________________________________________________________ 

ІV. Контроль навчальних досягнень студентів (тести, диктанти,______________                  

запитання, завдання, розв’язування задач, вирішення проблемних____________               

ситуацій …)__________________________________________________________  

VІ. Підсумок заняття__________________________________________________ 

 узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок студентів_________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 оцінювання знань студентів, аргументація виставлених оцінок__________ 

VІІ. Домашнє завдання________________________________________________  

Викладач ______________________________________ 



Аналіз та оцінка якості проведення заняття 
 

1. Організація та планування заняття. 

1.1. Визначення  типу   заняття   та   методи   його   проведення   з 

урахуванням почасових затрат. 

1.2. Постановка цілей, визначення посібників та технічні засоби 

навчання (ТЗН). 

 

2. Методична організація заняття. 

2.1. Наявність   плану   заняття,   його   стан   і   відповідність   до 

кваліфікаційної характеристики та навчальної програми. 

2.2. Психологічні та гігієнічні умови проведення заняття. 

2.3. Поведінка викладача, якість та темп мови, емоційність. 

2.4. Раціональне використання навчального часу на занятті. 

2.5. Використання ефективних методів навчання (проблемність, 

використання професійного досвіду, художньої літератури, ситуаційних 

задач). 

2.6. Наявність навчально-методичного комплексу заняття. 

 

3. Форми та методи контролю знань. 

3.1. Форми вихідного рівня знань з використанням інтеграційних 

зв'язків з базовими дисциплінами. 

3.2. Рівень складності контрольних завдань (І, II, III). 

3.3. Форми проведення контролю кінцевого рівня знань (рольова-

ділова гра, діагностичний алгоритм, багатоступеневі проблемні ситуації, 

програмований контроль тощо). 

 

4.     Самостійна робота студентів на занятті. 

4.1. Форми  самостійної роботи та її методичне забезпечення 

(інструкції, схеми, алгоритм тощо). 

4.2. Позаудиторна самостійна робота (планування її, забезпечення 

студентів орієнтовно методичною документацією). 

4.3. Засоби  поточного   контролю   знань,  набутих  студентами 

самостійно. 

 

5. Виховна діяльність викладача на занятті. 

5.1. Формування   професійно-важливих якостей  (особистісного 

виховання, національної гідності, професійної відповідальності). 

 

6.     Діяльність студентів на занятті. 

6.1. Ступінь активності. 

6.2. Наявність навичок до самостійної роботи: вміння аналізувати та 



виділяти головне, оцінювати свою діяльність і своїх колег. 

6.3. Міра розумового навантаження. 

6.4. Рівень та стійкість уваги. 

6.5. Засоби забезпечення спілкування "викладач-студент", "студент-

студент", "викладач-студенти- аудиторія". 

 

7. Підсумки заняття. 

7.1. Підсумки (акцентувати увагу, що вдалось на занятті, що ні). 

7.2. Оцінка знань групи і кожного студента та їх обгрунтування. 

7.3. Підсумки організації проведення заняття (готовність студентів, 

активність, дисциплінованість, успіхи та прорахунки). 

7.4. Домашні завдання (як і чому робиться акцент на виконання 

домашнього завдання). 

7.5. Активізація професійної важливості запропонованого завдання. 

Аналіз та описування ходу заняття залежить від мети відвідування.   

 

Формування мети заняття 

 
Мета навчального заняття передбачає реалізацію трьох 

функцій: освітньої, розвиваючої та виховної. 

Освітня функція. 

Контроль навчальних досягнень студентів: провести контроль 

знань; перевірити рівень засвоєння знань; установити взаємозв'язок, 

залежність, рівень знань. 

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. 

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, завершити вивчення. Покликана 

забезпечити засвоєння студентами наукових знань, формування вмінь і 

навичок 

Лекційні заняття: оволодіти знаниями; засвоїти властивості, 

закони; усвідомити значення, роль; засвоїти особливості; ознайомитися з 



принципами організації, дій, улаштування, змістом; засвоїти 

інформацію; сформулювати поняття, уявлення; систематизувати 

знання; розширити знання, сферу, область; узагальнити знання, новий 

матеріал; закріпити знання, новий матеріал; 

Розвивальна 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. 

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 культурну поведінку; 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. 
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