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ПОЛОЖЕННЯ  

про відкриті навчальні заняття 

у Коростишівському педагогічному фаховому коледжі імені І.Я.Франка 

Житомирської обласної ради  

1. Загальні положення 

1.1. Контроль за якістю освітньої діяльності в Коростишівському 

педагогічному фаховому коледжі імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради  

передбачає систематичне проведення педагогічними працівниками 

відкритих навчальних занять. 

1.2. Відкрите заняття – це форма педагогічного контролю з метою 

виявлення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності 

педагогічних працівників та подальшого вдосконалення викладацької діяльності 

і підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти. 

1.3. «Положення про відкриті навчальні заняття в Коростишівському 

педагогічному фаховому коледжі імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради» 

(далі – Положення) укладене з метою вдосконалення системи контролю й оцінки 

якості освітнього процесу та методик викладання навчальних дисциплін; 

окреслення основних вимог до планування і проведення відкритих 

навчальних занять, їх аналізу, оцінки та оформлення результатів 

обговорення; забезпечення якості освітньої діяльності в коледжі. 

1.4. Відкрите заняття виконує такі функції: 

- інформаційну – з одного боку, для виявлення інформації щодо рівня 

професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача, з іншого – 

щодо рівня підготовленості студентів групи; 

- діагностичну – виявлення провідних методів і прийомів, що 

застосовуються викладачем, їх відповідність цілям заняття, урахуванням 

специфіки аудиторії, встановлення причин певних прогалин у знаннях 

студентів; 

- мотиваційну – стимулює подальше вдосконалення професіоналізму 

викладача та навчальної діяльності студентів; 

- прогнозуючу – дозволяє поширювати передовий досвід, окреслювати 

шляхи зростання педагогічної майстерності викладача. 

Відкриті комбіновані (семінарські) заняття виконують такі функції: 

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, 

засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до 

семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними 

вмінь працювати з різними джерелами, розвиток умінь і навичок аналізу фактів, 



явищ, проблем тощо); 

- виховну (виховання відповідальності, працездатності, виховання 

культури спілкування і мислення, прищеплення інтересу до вивчення 

конкретної дисципліни та до обраного фаху, формування потреби раціоналізації 

навчально-пізнавальної діяльності та організації дозвілля); 

- діагностично-коригувальну та контролюючу (контроль за якістю 

засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин у його 

засвоєнні та їх подолання). 

1.5. Види та типи відкритих занять. 

1.5.1. Відкриті заняття можуть бути проведені як лекції, лабораторні, 

практичні (семінарські) заняття.  

1.5.2. Залежно від мети та завдань можуть бути проведені відкриті заняття 

наступних типів: 

Планове – проводиться при підготовці документів щодо присвоєння 

педагогічного звання, атестації педагогічного працівника, відповідно до 

індивідуального плану роботи педагогічного працівника та затвердженого Плану 

проведення відкритих занять педагогічними працівниками (наказ про 

організацію навчально-методичної роботи в навчальному році). На такому 

занятті обов’язково повинні бути присутні: заступник директора з навчальної 

роботи, методист, голова циклової комісії, завідувачі відділень, педагогічні 

працівники відповідної циклової комісії (загалом не менше 3-х членів циклової 

комісії). 

Показове – проводиться педагогічними працівниками зі значним 

досвідом навчальної, методичної, педагогічної та організаційної діяльності 

(викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії) з метою демонстрації 

новітніх методик викладання, використання сучасних освітніх технологій, в 

першу чергу, для педагогічних працівників, які нещодавно розпочали свою 

діяльність; та колег з інших навчальних закладів міста та області, структурних 

підрозділів коледжу тощо. 

На такому занятті обов’язково повинні бути присутні: заступник директора 

з навчальної роботи, методист, завідувачі відділень, голова циклової комісії, 

педагогічні працівники відповідної циклової комісії (загалом не менше 5-ти 

членів циклової комісії).  

Конкурсне – проводиться педагогічним працівником циклової 

комісії, який проходить конкурсний відбір на заміщення вакантної посади. На 

такому занятті в обов’язковому порядку мають бути присутні: заступник 

директора з навчальної роботи, методист, голова циклової комісії, педагогічні 

працівники відповідної циклової комісії (загалом не менше 5-ти членів циклової 

комісії). 

Позапланове – відкрите заняття, яке проводиться у разі надходження 

письмової заяви (заяв) здобувачів освіти зі скаргою на низький рівень 

проведення навчальних занять тим чи іншим штатним викладачем. Рішення про 

необхідність проведення позапланового відкритого заняття ухвалює директор 

або заступник директора з навчальної роботи. У цьому випадку створюється 

комісія з врегулювання конфліктної ситуації, до складу якої входять 

представники адміністрації коледжу, методист, завідувачі відділень, голова 

циклової комісії, кілька найбільш досвідчених і авторитетних викладачів. 



1.6. До відкритих занять планового, показового та конкурсного типів 

викладачі готують: 

- методичні розробки, які розглядаються й затверджуються на засіданнях 

циклових комісій за місяць до проведення самого відкритого заняття; 

- належний пакет навчально-методичних матеріалів для ефективного 

проведення заняття.  

1.7. Заняття зараховується як відкрите лише за умови присутності на ньому 

не менше 2 членів адміністрації, методиста коледжу. В іншому випадку 

проведене заняття кваліфікується як взаємовідвідування. 

1.8. Проведення відкритих навчальних занять педагогічними 

працівниками в коледжі організоване на принципах:  

- систематичності (систематичний контроль забезпечує порядок в 

освітньому процесі, формує професійну мотивацію всіх його учасників);  

- стимулювання (контроль спонукає педагогічних працівників постійно 

самовдосконалюватися та професійно зростати);  

- всебічності (аналіз та оцінка викладацької діяльності педагогічного 

працівника дозволяють виявити позитивні моменти, які заслуговують на увагу 

та поширення досвіду, а також недоліки, що потребують подальшого 

коригування або вдосконалення). 

1.9. Терміни та визначення 

Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для засвоєння 

теоретичного матеріалу. 

Лабораторне заняття – це вид навчального заняття, при якому здобувач 

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. 

Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому здобувачі 

освіти під керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 

сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 

дисципліни і набувають умінь та навичок їх практичного застосування. 

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує дискусію з попередньо визначених проблем. На підставі 

індивідуально виконаних завдань (рефератів) здобувачі освіти готують тези 

виступів. 

Взаємовідвідування занять – одна з форм взаємоконтролю і 

взаємонавчання, ефективна форма вивчення досвіду колег. Проводиться з метою 

вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників. 

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. 

1.10. Положення розроблено відповідно вимог внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти. 

 



2. Планування відкритих занять 

2.1. Відкриті заняття планують у циклових  комісіях на кожний 

семестр навчального року з розрахунку не більше 2–3 занять у семестр 

(першочергово планують конкурсні відкриті заняття). 

2.2. Наприкінці навчального року голова циклової комісії готує план 

проведення відкритих навчальних занять на наступний навчальний рік і подають 

його методисту для укладання планів проведення відкритих навчальних занять 

по коледжу. Остаточний графік відкритих занять затверджується на засіданні 

циклової комісії та вноситься до плану роботи коледжу.  

2.3. Педагогічні працівники проводять відкриті заняття згідно 

з графіками, укладеними на початку кожного семестру навчального року. 

2.4. Теми відкритих занять педагогічні працівники обирають 

самостійно відповідно до робочих програм навчальних дисциплін. 

2.5. Інформацію про відкрите заняття розміщують на інформаційних 

стендах або на вебсторінках сайтів циклової комісії, віртуального методичного 

кабінету за тиждень до його проведення. 

2.6. В окремих випадках допускається внесення змін до графіка. 

Наприклад, у разі хвороби викладача, термінового відрядження тощо. Тоді 

відкрите заняття переноситься на інший термін, але жодному разі не 

відміняється.  

У зв’язку з цим викладач готує службову записку на ім’я 

заступника директора з навчальної роботи про причину перенесення відкритого 

заняття та час його проведення. 

2.7. Відкрите заняття – добровільний крок викладача (крім серії відкритих 

занять під час атестації викладача).  

2.8. Відкриті заняття та взаємовідвідування проводяться відповідно до 

розкладу навчальних занять з метою обміну досвідом, надання допомоги 

викладачам в організації занять і методиці їх проведення. 

 

3. Обговорення й аналіз відкритого навчального заняття 

3.1 Після проведення відкритого заняття, на засіданні відповідної циклової 

комісії відбувається обговорення, оцінювання його результатів, підбиваються 

підсумки та вносяться пропозиції щодо: вдосконалення професійного, 

методичного та організаційного рівнів проведення заняття, робиться висновок 

відповідно до мети/типу заняття. Результати контролю якості проведення занять 

відображаються рецензентами із числа присутніх у Журналі взаємних і 

контрольних відвідувань занять педагогічних працівників циклової комісії 

3.2. Під час обговорення складається протокол, у якому відзначаються 

позитивні сторони заняття, зауваження, пропозиції щодо вдосконалення 

методики навчання.  

3.3.  Обговорення проводять, дотримуючись усталеної послідовності.  

У першу чергу слово надається викладачеві, який проводив відкрите 

заняття, для формулювання мети навчального заняття, обґрунтування вибору 

методів і прийомів, якість їх використання. Виступ викладача має допомогти 

присутнім зрозуміти його педагогічний задум, особливості використаних ним 

методів і прийомів, що лежать в основі системи його роботи.  

Виступаючі повинні детально  проаналізувати переваги та недоліки 



заняття, оцінити заняття з навчально-методичної точки зору, звернути увагу на 

досягнення поставлених цілей навчання, виховання й розвитку, на ефективність 

використання засобів мультимедіа, наочності, дидактичних матеріалів та ін.  

При обговоренні можна відзначити недоліки, помилки, допущені в 

організації й проведенні заняття, надати рекомендації щодо вдосконалення 

системи роботи. 

Завершальне слово надається представникам адміністрації коледжу. 

Підсумовуючи висловлені пропозиції та зауваження, називають те, що було 

непомічене присутніми, дають оцінку рівню наукової підготовки викладача, 

прийомам і методам, використаним на занятті, зазначає глибину розкриття 

поставленої мети відкритого навчального заняття. 

Прикінцеве слово для виступу надається викладачеві, який проводив 

відкрите заняття. Він зазначає, з якими зауваженнями погоджується і що є 

дискусійним, обґрунтовує свою точку зору. 

За результатами обговорення розробляються заходи щодо вдосконалення 

методики викладання. 

3.4. Після проведення відкритого заняття (упродовж тижня) викладач готує 

звіт, який оприлюднюється на сайті навчального закладу. 

 

4. Критерії оцінювання педагогічної майстерності 

4.1. Під час відвідування всіх видів занять звертають увагу на: 

- відповідність змісту заняття (теми і питань, що розглядаються) робочій 

програмі дисципліни; 

- наявність у викладача плану-конспекту заняття; 

- форми роботи зі студентами (фронтальна, групова, індивідуальна); 

- правильність добору викладачем матеріалу для заняття, науковість його 

викладу; 

- зв'язок теорії з практикою (розкриття практичної значущості знань, 

використання знань на практиці); 

- використання викладачем власних розробок з курсу; 

- внутрішньопредметні й міжпредметні зв'язки; 

- звернення до різних джерел інформації (зі списку основної та додаткової 

літератури); 

- застосування технічних засобів навчання та інформаційних технологій на 

занятті; 

- використання наочності, дидактичного матеріалу; 

- відповідність обраних методів змісту заняття, рівню підготовки 

студентів; 

- ефективність застосовуваних методів і прийомів; 

- використання інноваційних методів навчання; 

- активізацію студентів на занятті, диференційний підхід у роботі з ними; 

- організацію самостійної роботи студентів; 

- контроль рівня засвоєння знань студентами; 

- навчання використовувати актуальні для всіх спеціальностей загальні 

компетентності для всіх освітніх рівнів : здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, застосовувати знання у практичних ситуаціях, планувати та 

управляти своїм часом, грамотно спілкуватися державною мовою, як усно так і 



письмово, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, здатність до адаптації та дії в новій ситуації, вміти виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, здатність працювати в команді та до міжособистісної 

взаємодії; 

- підбиття підсумків заняття; 

- досягнення поставлених цілей; 

- дисципліну й увагу аудиторії на занятті (концентрація та увага, характер 

питань, що ставлять студенти викладачеві тощо). 

4.2. Крім загальних питань, характерних для всіх видів занять, при оцінці 

занять необхідно враховувати спеціальні критерії оцінювання лекційних та 

навчальних практик. 

Критерії оцінювання якості відкритої лекції – це зміст, методика, 

керівництво роботою студентів, лекторські дані, результативність лекції. 

4.2.1. Зміст лекції. 

Науковість, доказовість і аргументованість. 

Інформативність (відповідність сучасному рівню розвитку науки). 

Висвітлення історії питання та різних концепцій. 

Використання прикладів, яскравих фактів з практики. 

 Методика читання лекцій. 

Дотримання зовнішнього та внутрішнього регламенту занять (початок, 

кінець, розділи лекції). 

Чітка структура лекції та логіка викладання. 

Доступність роз'яснення нових термінів і понять. 

Формулювання тез і висновків. 

Використання прийомів закріплення: повторення, підбиття підсумків 

наприкінці лекції. 

Керівництво роботою студентів. 

Акцентований виклад матеріалу лекції (виділення темпом, голосом, 

інтонацією, повторенням найбільш важливої інформації). 

Надання пауз для запису, конспектування, завдання лектора – надати 

можливість студентам для осмисленого конспектування. 

Організація зорового сприйняття матеріалу (запису на дошці, демонстрація 

ілюстративного матеріалу, використання інформаційних технологій). 

Використання прийомів підтримки уваги (риторичні питання, жарти, 

ораторські прийоми). 

Дозвіл ставити питання (коли та у якій формі). 

Перегляд тез лекцій. 

Контроль засвоєння змісту матеріалу. 

Активізація мислення шляхом висування проблемних питань і розв’язку 

протиріч у ході лекції. 

Підтримання дисципліни на лекції. 

 Лекторські дані. 

Культура мовлення (дотримання норм наголосу, вимови, стиль викладу, 

адекватність матеріалу). 

Дикторська майстерність (виразність, чіткість артикуляції, рівномірність 

поширення звуку по всій аудиторії). 

Експресивність мовлення (емоційність, інтонаційне багатство, 



захопленість 

предметом). 

Ораторське мистецтво (головний індикатор - формування інтересу в 

аудиторії). 

Педагогічний такт (ставлення до студентів з повагою, неприпустимість 

образ, визнання своїх можливих помилок). 

Уміння встановити контакт. 

Результативність лекції. 

Інформаційна цінність. Виховний аспект. Досягнення дидактичних цілей. 

4.2.2. Критерії оцінювання якості заняття навчальної практики. 

 Цілеспрямованість: постановка проблеми, зв'язок теорії з практикою, 

використання матеріалу в майбутній професійній діяльності. 

Планування: виокремлення основних питань, наявність нових видань. 

Організація заняття: вміння викликати та підтримати дискусію, 

конструктивний аналіз усіх відповідей та виступів, обговорення проблем. 

Стиль проведення семінару: жвавий, з постановкою актуальних 

питань, викликаних дискусією, або млявий, що не стимулює думку, не викликає 

інтерес. 

Відносини «викладач-студенти»: поважні, у міру вимогливі, байдужі, 

напружені та ін. 

Керівництво групою: швидкий контакт зі студентами, впевнена 

поведінка в групі, розумна й рівна взаємодія зі студентами або, навпаки, 

підвищений тон, робота винятково з лідерами, байдуже ставлення до студентів. 

Зауваження викладача: кваліфіковані, узагальнюючі чи без зауважень. 

Студенти ведуть записи на занятті: регулярно, рідко, не ведуть. 

Вироблення компетентностей, зокрема загальних: здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу, застосовувати знання у практичних 

ситуаціях, планувати та управляти своїм часом, грамотно спілкуватися 

державною мовою, як усно так і письмово, здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації, вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність 

працювати в команді та до міжособистісної взаємодії. 

4.2.3. Змістовність лабораторного заняття: 

− відповідність теми лабораторного заняття змісту робочої програми 

навчальної дисципліни; 

− відповідність змісту лабораторного заняття сучасним проблемам 

господарської практики в галузі; 

рівень досягнення мети лабораторного заняття; 

− зв'язок лабораторного заняття з відповідним матеріалом лекційного 

курсу. 

 Структура лабораторного заняття: 

−визначення теми лабораторного заняття; 

−визначення мети заняття; 

−підбиття підсумків заняття. 

Методичний рівень: 

−застосування інноваційних технологій та методик навчання; 



−застосування методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти; 

−форми роботи зі здобувачами освіти (фронтальна/групова/індивідуальна 

робота); 

−відповідність обсягу винесеного на заняття завдання навчальному часу 

здобувачів вищої освіти; 

−активність та правильність дій здобувачів освіти; 

−допомога викладача здобувачам освіти при виконанні завдань, надання 

консультацій тощо; 

−завдання щодо самостійного опрацювання; 

−рівень набуття практичних навичок роботи; 

−вміння керувати ходом лабораторного заняття; 

−вміння оперативно контролювати знання здобувачів освіти; 

−наявність методичних вказівок до лабораторних занять. 

Професійна спрямованість: 

−формування професійного світогляду здобувачів освіти на занятті; 

– зв’язок матеріалу з майбутньою професійною діяльністю. 

 Майстерність викладача: 

−рівень вільного володіння матеріалом; 

−культура мовлення; 

−уміння зняти напруження і втому аудиторії. 

 Техніка безпеки: 

−проведення інструктажу з техніки безпеки; 

−дотримання здобувачами вищої освіти правил техніки безпеки. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Положення схвалюється рішенням педагогічної ради коледжу та 

запроваджується наказом директора і набуває чинності з моменту його 

затвердження. 


