


1. Загальні положення 

Положення про планування, проведення та рецензування відкритих 

навчальних занять у Луцькому педагогічному фаховому коледжі Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

(далі – Коледж) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», 

Положення про організацію освітнього процесу у Коледжі і є складовою 

забезпечення якості освіти. Положення висвітлює методичні питання та 

регламентує порядок організації відкритих навчальних занять педагогічних та 

науково-педагогічних працівників (далі викладачів) у Коледжі, їх планування, 

підготовку, проведення та рецензування. 

1.1. Відкрите навчальних заняття – форма активного методичного 

навчання, що забезпечує розвиток та удосконалення професійно-педагогічної 

компетентності викладачів. 

Відкрите навчальне заняття – форма управлінського контролю, метою 

якого є виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності 

викладача для подальшого його удосконалення. Такий контроль створює 

належний порядок у процесі навчання, стимулює мотивацію і викладачів, і 

здобувачів освіти. Він спонукає викладача постійно самовдосконалюватися, 

професійно зростати. Коло критеріїв оцінки педагогічної діяльності викладача 

дозволяє розглянути цю діяльність у комплексі, виявити, що заслуговує на 

увагу, може бути розповсюджено та аспекти, які потребують подальшого 

коригування або вдосконалення. 

1.2. Метою проведення відкритих навчальних занять є:  

поширення перспективного педагогічного досвіду викладачів; 

обмін досвідом використання інтерактивних методів, сучасних засобів та 

прийомів навчання, новітніх педагогічних технологій; 

контроль за якістю навчальних занять; 

розробка методичних рекомендацій щодо упровадження авторських 

методик викладання в освітній процес Коледжу. 

1.3. Функції відкритих навчальних занять: 

інформаційна – отримання інформації щодо рівня професійної 

компетентності, педагогічної майстерності викладача та рівня підготовленості 

здобувачів освіти; 

діагностична – визначення провідних методів, засобів, прийомів, 

технологій, що застосовуються викладачем, їх відповідність цілям навчального 

заняття, врахування ним специфіки аудиторії; встановлення причин наявних 

недоліків у знаннях здобувачів; 

мотивуюча – стимулювання подальшого удосконалення професіоналізму 

викладача та активізація навчально-пізнавальної діяльність здобувачів; 

прогностична – вивчення, узагальнення та поширення педагогічного 

досвіду, визначення шляхів удосконалення педагогічної майстерності 

викладача. 

1.4. Види відкритих навчальних занять, що проводяться у Коледжі:  

пробне – проводиться з метою визначення потенційної спроможності 

роботи викладачем претендента на цю посаду. Особа, яка проводить пробне 

заняття, може не мати педагогічного досвіду; 



поточне (планове) – є обов’язковим і проводиться у міжатестаційний 

період при підготовці викладача до чергової атестації, відповідно до графіку (не 

пізніше як за місяць до підсумкового засідання атестаційної комісії І-го рівня у 

поточному навчальному році); 

позапланове – проводиться у міжатестаційний період при підготовці 

викладача до позачергової атестації або при надходженні до адміністрації 

Коледжу скарг на низький рівень проведення навчальних занять викладачем; 

показове – проводиться досвідченим викладачем з метою демонстрації 

сучасних методик викладання, використання новітніх освітніх технологій; 

конкурсне – проводиться викладачем, який претендує на присвоєння 

педагогічного звання «старший викладач» або «викладач-методист». 

1.5. Типи відкритих навчальних занять: 

• лекційні, 

• практичні, 

• семінарські, 

• лабораторні. 

Також з метою обміну досвідом виховної роботи викладачами Коледжу 

проводяться відкриті виховні заходи. 

1.6. Відкрите заняття (захід) потребує від викладача певної підготовки та 

завжди є показовим. 

1.7. Принципи контролю відкритого навчального заняття: 

• об’єктивність, що передбачає правильне визначення викладачем 

понять, категорій, відповідність між темою заняття і викладом матеріалу,  

адекватне оцінювання знань здобувача під час проведення заняття; 

• систематичність – регулярність виявлення професійного рівня, 

наукової та методичної компетентності викладачів; 

• спонукання – заохочення викладача до постійного самовдосконалення 

та професійного зростання; 

• тематичність – спрямованість на виявлення найбільш суттєвого у 

викладанні навчального матеріалу, концентрація уваги на чітко сформульованих 

питаннях програми, орієнтація на виявленні зв’язків між темами та 

міждисциплінарних зв’язків; 

• всебічність – критерії оцінки педагогічної діяльності викладача 

дозволяють вивчити її комплексно: виявити, що саме заслуговує на увагу, 

підлягає узагальненню та розповсюджено, які саме аспекти потребують 

подальшого коригування або удосконалення. 

1.8. Інформація про відкрите навчальне заняття оголошується заздалегідь, 

є доступною для всього педагогічного колективу. Відкрите заняття відвідують: 

члени атестаційної комісії та члени Методичної ради Коледжу, викладачі 

циклових комісій. 

1.9. Навчальне заняття вважається таким, що відбулося, якщо воно 

тривало дві академічні години, на ньому протягом зазначеного часу були 

присутні не менше трьох відвідувачів, включаючи голову циклової комісії. В 

іншому випадку проведене заняття кваліфікується як взаємовідвідування. 

 

 

 



2. Планування відкритих навчальних занять 

2.1. Графік відкритих навчальних занять складається головами циклових 

комісій, які надають його до навчально-методичного відділу через три тижні 

після початку семестру (додаток А). 

2.2. Інформація про відкрите навчальне заняття додатково 

оприлюднюється через оголошення за 3-5 днів до його проведення (додаток А). 

2.3. Перенесення відкритих навчальних занять дозволяється у разі хвороби 

викладача, його відрядження тощо. Про зміни у графіку відкритих занять 

завчасно інформується навчально-методичний відділ. 

2.4. Право вибору теми, виду та форми проведення відкритого заняття 

надається викладачу. 

2.5. Викладач, який проводить відкрите навчальне заняття, зобов’язаний: 

- повідомити голову циклової комісії про тему заняття, методичну ціль, 

форму його проведення; 

- визначити дату, час, академічну групу та аудиторію; 

- підготувати методичну розробку, роздатковий дидактичний матеріал, 

інформаційні матеріали (наочність, мультимедійну презентацію, навчальні 

фільми тощо); 

- визначити необхідні технічні засоби навчання; 

- підготувати аудиторію (навчальний кабінет, лабораторію); 

- повідомити здобувачів про проведення відкритого заняття, а якщо 

планується використання нестандартної форми його проведення – підготувати 

до цього здобувачів; 

- чітко дотримуватися робочої програми навчальної дисципліни, теми та 

змісту заняття. 

Текстові матеріали викладача (текст/конспект лекції, методична розробка 

заняття тощо) мають бути надані голові циклової комісії на цифровому та 

паперовому носіях, надруковані державною мовою та відредаговані. 

Методичні розробки відкритих навчальних занять обговорюються на 

засіданнях відповідних циклових комісій. 

2.6. Голова циклової комісії веде облік проведення відкритих навчальних 

занять викладачів з метою оптимізації їх планування та складання графіка 

відкритих занять циклової комісії на навчальний рік. 

 

3. Проведення та оцінка результатів відкритого навчального заняття 

3.1. Відвідувачі відкритого навчального заняття мають зайти до аудиторії 

до початку заняття, дотримуватися педагогічного такту та не втручатися в хід 

заняття. 

3.2. Відвідувачі відкритого навчального заняття здійснюють аналіз та 

формують відгук про його результативність. Алгоритми аналізу відкритих 

навчальних занять наведені у додатку Б. 

3.3. Види аналізу відкритого навчального заняття: 

короткий оціночний аналіз – це загальна оцінка навчального заняття, що 

характеризує рішення поставлених завдань на занятті і яка дає оцінку їхньої 

реалізації; 

системний аналіз – це розгляд навчального заняття як єдиної системи з 

точки зору рішення головного дидактичного завдання й одночасно рішення  





ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Затверджено на засіданні 

циклової комісії 

_____________________________ 

протокол № ___ від ___________ 

Голова циклової комісії 

_____________ 

 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ 

ВІДКРИТИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ 

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ________________ 

 

на __семестр 202_/202_навчального року 

 

№ Дата Прізвище, 

ініціали 

викладача 

Навчальна дисципліна, 

тема, вид навчального 

заняття 

Місце 

проведення 

Примітки 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

 

_____________________________ відбудеться відкрите навчальне заняття 

(дата, час, місце проведення) 

 

_______________________________(ПІП викладача, назва циклової комісії) 

 

з__________________________________________________________________ 

(назва навчальної дисципліни) 

 

тема «_____________________________________________________________»  

 

 

 



Додаток Б  
 

Орієнтовні критерії оцінювання якості проведення лекції 

 

Зміст лекції. Відповідність темі та ступінь її розкриття, оптимальний 

відбір змісту, науковість, відповідність сучасному рівню науки, висвітлення 

історії питання, характеристика сучасного стану й перспектив його 

розроблення, показ різних наукових концепцій та підходів, зв’язок з 

матеріалом попередньої та наступної лекції, зв’язок з практикою та майбутньою 

професійною діяльністю здобувачів. 

Методика лекційного викладання: чітка структура й логіка лекційного 

викладу згідно з її планом. Наявність/відсутність плану лекції. Роз’яснення 

особливо складних положень, питань, використання міжпредметних зв’язків. 

Пояснення нових термінів, понять. Доказовість, аргументованість, 

підкреслення головного. Повідомлення списку літератури та інформаційних 

джерел. Наявність вступу й підведення висновків в кінці лекції. Наявність 

оптимальної кількості прикладів, ілюстрацій тощо. Стиль викладу (монолог, 

дискурсивний монолог, бесіда тощо). Використання наочності, сучасних 

технічних засобів, комп’ютерної техніки, презентацій. Особливості застосування 

лектором опорних (допоміжних) матеріалів: текст, конспект, записи. 

Керівництво навчальною роботою здобувачів. Забезпечення 

здобувачам можливості конспектування. Використання прийомів підтримання 

уваги, прийомів, що сприяють мотивації, активізації, забезпечують ефективне 

сприймання та усвідомлення інформаційного змісту лекції. Наявність питань 

від здобувачів, повнота відповідей на них. Наявність настанов до подальшої 

самостійної роботи здобувачів. 

Лекторська майстерність: рівень володіння змістом предмету, культура 

й виразність мовлення, емоційність викладу, вміння встановлювати контакт зі 

здобувачами, професійна етика й культура.  

 

Орієнтовні критерії оцінювання якості проведення  

семінарського заняття 

Зміст семінару. Відповідність теми і змісту семінару робочій програмі 

навчальної дисципліни, узгодженість зі змістом і тематикою лекцій та 

самостійної роботи здобувачів. Наявність інструктивно-методичних матеріалів 

для здобувачів. Розгляд обговорюваних питань з позицій сучасних досягнень 

науки, техніки, культури, мистецтва. Професійна спрямованість семінарського 

заняття, орієнтація на формування дисциплінарних компетентностей, 

визначених освітньо-професійною програмою. 

Методичний рівень семінару. Обґрунтованість і коректність вибору 

форми проведення семінару, логічність його побудови, використання 

ефективних методів і прийомів активізація навчальної діяльності здобувачів, 

закріплення знань, використання прийомів і методів педагогічного контролю 

ходу дискусії, виконання здобувачами завдань семінарського заняття, 

використання інноваційних методів і технологій викладання, ІКТ, використання 

ілюстрацій, презентацій, демонстрацій тощо. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F


Управління навчальною роботою здобувачів. Присутність здобувачів 

на семінарі, їхня підготовленість за темою семінарського заняття. Контроль 

результатів самостійної роботи здобувачів за темою і планом семінару. 

Організація та активізація навчальної діяльності здобувачів у процесі семінару: 

спонукання до участі в дискусії, до виступу, аналіз виступів студентів на 

семінарському занятті, використання прийомів підтримання уваги, мотивації, 

активізації, наявність питань від здобувачів, повнота відповідей на них. 

Підведення підсумків заняття, мотивоване оцінювання роботи здобувачів, 

відповіді на запитання здобувачів; постановка завдань до наступного 

семінарського заняття.  

Професійна майстерність: рівень володіння змістом навчальної 

дисципліни, культура й виразність мовлення, вміння встановлювати контакт зі 

здобувачами, професійна етика й культура. 

 

Орієнтовні критерії оцінювання якості проведення  

практичного заняття 

Зміст заняття. Відповідність теми і змісту заняття робочій програмі 

навчальної дисципліни, узгодженість зі змістом і тематикою лекцій та 

самостійної роботи здобувачів. Наявність інструктивно-методичних матеріалів 

для здобувачів. Розгляд базових теоретичних питань заняття з позицій сучасних 

досягнень науки, техніки, культури, мистецтва. Професійна спрямованість, 

орієнтація на формування визначених освітньо-професійною програмою 

дисциплінарних компетентностей та досягнення запланованих результатів 

навчання. 

Методичний рівень заняття. Обґрунтованість і коректність вибору 

форми і методів проведення практичного заняття, логічність його побудови, 

використання ефективних методів і прийомів активізації навчальної діяльності 

здобувачів, використання прийомів і методів педагогічного контролю ходу 

виконання практичних завдань, використання інноваційних методів і технологій 

викладання, ІКТ, використання ілюстрацій, презентацій, демонстрацій тощо. 

Управління навчальною роботою здобувачів. Присутність здобувачів 

на занятті. Контроль самостійної роботи здобувачів за темою заняття. 

Попередня перевірка викладачем рівня теоретичної готовності здобувачів до 

виконання практичних завдань. Повідомлення критеріїв оцінювання роботи 

здобувачів в аудиторії та самостійної роботи за темою заняття. Організація 

та активізація навчальної діяльності здобувачів у процесі практичного заняття: 

спонукання здобувачів до активності й самостійності при виконанні практичних 

завдань, до участі в аналізі та обговорення результатів цього виконання, 

використання прийомів підтримання уваги, мотивації, активізації. Підведення 

підсумків заняття, мотивоване оцінювання роботи здобувачів, відповіді на 

запитання, постановка завдань до наступного практичного заняття. 

Професійна майстерність викладача. Рівень володіння змістом 

навчальної дисципліни, культура й виразність мовлення, вміння встановлювати 

контакт зі здобувачами, професійна етика й культура. 
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Орієнтовні критерії оцінювання якості проведення 

лабораторного заняття 

Зміст заняття. Відповідність теми і змісту лабораторного заняття робочій 

програмі навчальної дисципліни, узгодженість зі змістом і тематикою лекцій, 

практичних занять та самостійної роботи здобувачів. Наявність інструктивно-

методичних матеріалів для здобувачів. Розгляд базових теоретичних питань з 

позицій сучасних досягнень науки, техніки, культури, мистецтва. 

Зорієнтованість лабораторних завдань на використання сучасних методів 

дослідження. Професійна спрямованість лабораторного заняття, націленість на 

формування дисциплінарних компетентностей та досягнення запланованих 

результатів навчання. Наявність необхідного обладнання, устаткування, 

матеріалів у достатній кількості та в належному стані, готовність робочих 

місць здобувачів відповідно до характеру лабораторних завдань. 

Методичний рівень заняття. Обґрунтованість і відповідність дібраних 

методів, прийомів і завдань меті лабораторного заняття, логічність його 

побудови, використання ефективних методів і прийомів активізація навчальної 

діяльності здобувачів, закріплення знань, використання прийомів і методів 

педагогічного контролю ходу дискусії, виконання здобувачами завдань 

семінарського заняття, використання інноваційних методів і технологій 

викладання, ІКТ, використання ілюстрацій, презентацій, демонстрацій тощо. 

Управління навчальною роботою здобувачів. Присутність здобувачів 

на лабораторному занятті. Контроль результатів самостійної роботи здобувачів 

за темою і планом заняття. Попередня перевірка викладачем рівня теоретичної 

готовності здобувачів до виконання лабораторної роботи (наявність етапу 

актуалізації базових теоретичних знань). Інструктаж щодо виконання 

лабораторної роботи. Інструктаж з техніки безпеки (за потреби). Повідомлення 

критеріїв оцінювання аудиторної і самостійної роботи здобувачів за темою 

лабораторного заняття. Забезпечення активності й самостійності здобувачів у 

процесі виконання лабораторної роботи. Повідомлення вимог до оформлення 

звіту та його захисту. Підведення підсумків заняття, мотивоване оцінювання 

роботи здобувачів, постановка завдань до самостійної роботи з оформлення 

звіту та захисту результатів лабораторної роботи. 

Професійна майстерність викладача. Рівень володіння змістом 

навчальної дисципліни та методами експериментальних досліджень у 

відповідній галузі науки. Вміння встановлювати контакт зі здобувачами. Рівень 

професійної етики і культури. Мовленнєва майстерність. 
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Додаток В 
 
 

Орієнтовна схема самоаналізу відкритого навчального заняття 

 

1. Повнота розкриття цілей навчального заняття. 

2. Тип та форма проведення навчального заняття. 

3. Місце навчального заняття у вивченні теми.  

4. Структура навчального заняття. 

5. Як відбувалася організація роботи здобувачів з 

підручником/опорними конспектами, додатковою літературою? 

6. Прийоми термінологічної роботи. 

7. Використані міждисциплінарні зв’язки. 

8. Прийоми визначення навчальних досягнень здобувачів. 

9. Прийоми самостійної роботи здобувачів. 

10. Наочність на навчальному занятті. 

11. Якість знань здобувачів. 

12. Самооцінка заняття, висновки. 

 

 

 

 


	Орієнтовні критерії оцінювання якості проведення лекції
	Орієнтовні критерії оцінювання якості проведення
	семінарського заняття
	Орієнтовні критерії оцінювання якості проведення (1)
	практичного заняття
	Орієнтовні критерії оцінювання якості проведення (2)
	лабораторного заняття

