
Сучасний урок - це твір мистецтва,  

де педагог уміло використовує всі  

можливості для розвитку особистості 

М.Ебнер-Ешенбах 

 

Під гаслом "Відкритий 

урок: майстер-клас чи вистава?" 

25 січня 2022 року відбулося 

чергове засідання творчої 

лабораторії «Школа 

педагогічної майстерності».  

Із змістовною, глибокою 

доповіддю "Відкрите заняття  як 

засіб визначення рівня 

професійної компетентності та педагогічної  майстерності викладача"  

виступила методист коледжу Ірина Беседовська.  

На початку виступу Ірина Василівна вказала, що відкриті заняття та 

взаємовідвідування є однією з основних форм контролю якості навчальної 

роботи циклової комісії та кожного викладача, вдосконалення методики 

проведення занять, підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом 

роботи тощо; компонентом конкурсного відбору педагогічних працівників при 

заміщенні вакантних посад, присвоєнні вчених звань, що проводиться з метою 

активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної 

фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за 

результати навчального процесу.  

Педагог зауважила, що відкрите 

заняття – це одна з форм педагогічного 

контролю, метою якого є виявлення рівня 

професійної компетенції та педагогічної 

майстерності викладача, що спрямоване на 

подальше вдосконалення викладацької 

діяльності; перерахувала форми 

проведення таких занять та дала їм 

визначення.  

У закладі діє «Положення про відкриті навчальні заняття в 

Коростишівському педагогічному фаховому коледжі імені І.Я.Франка 

Житомирської обласної ради».  

Ірина Василівна вказала на 

функції, які виконують відкриті 

заняття, детально їх 

охарактеризувала; ознайомила 

учасників зібрання з видами та 

типами таких занять; системою 

планування та обов'язковістю 

обговорення,  аналізу; внесенню 

пропозицій, рекомендацій викладачеві щодо поширення досвіду, 

вдосконалення теоретичного та методичного рівня проведення занять. 



Після проведення 

відкритого заняття (упродовж 

тижня) викладач готує звіт, який 

оприлюднюється на сайті 

навчального закладу. 

Разом із колегами 

обговорили загальні та 

спеціальні критерії оцінювання 

педагогічної майстерності й дійшли висновку, що відкрите заняття, форма 

активного методичного навчання, сприяє впровадженню досягнень 

педагогічної науки в практику і активному поширенню позитивного 

педагогічного досвіду, що, по суті, підвищує ефективність методичної роботи. 

Логічним продовженням попереднього питання став виступ Тетяни 

Марченко про педагогічний аналіз. Голова циклової комісії викладачів 

психолого- педагогічних дисциплін зауважила, що вивчення досвіду колег 

шляхом відвідування та взаємовідвідування  нерозривно пов'язане з аналізом 

цих занять. Детально Тетяна Володимирівна проаналізувала  5 складових  таких 

занять: 

 - мета діяльності викладача (суб'єкт 

діяльності);  

- студенти (суб'єкт і об'єкт 

діяльності одночасно);  

- зміст діяльності (навчальна, 

управлінська та інша інформація);  

- способи діяльності (принципи 

організації, методи навчання);  

- стиль взаємодії "викладач - студент". 

Учасники зібрання ознайомились із організаційним, науковим, логічним,  

та виховним компонентами аналізу заняття. Товариство погодилося з думкою, 

що аналіз повинен починатися самоаналізом і закінчуватися самооцінкою, 

конкретними вимогами педагога до самого себе. 

Значення педагогічного аналізу уроку полягає ще й у тому, що він є 

засобом розвитку у вчителя здатності рефлексувати свою працю і свою 

поведінку шляхом самоаналізу. Саме тому значну частину виступу викладач 

приділила самоаналізу та разом із колегами виробили рекомендації, яких варто 

дотримуватись під час підготовки до відкритих занять.  

На завершення, Тетяна Володимирівна ознайомила присутніх із 

методикою самоаналізу заняття. 

https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0

