
Аналіз 

відвіданого заняття 
Дата:____________ 

Викладач:___________________________________________________________________________ 

Дисципліна:_________________________________________________________________________ 

 Курс,група, кількість студентів:________________________________________________________ 

Тема заняття:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Мета заняття:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Тип заняття:___________________________________________________________________________ 
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Висновки, пропозиції:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Аналіз провів:   _____________________     ___________________ 

(підпис)     (ініціали, прізвище) 

З аналізом ознайомлений:  _____________________          ___________________ 

(підпис)     (ініціали, прізвище) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Критерії оцінки проведення заняття 

 

1. Відповідність матеріалу тематичному плану і навчальній програмі. 

2. Теоретичний рівень підготовленості викладача, ступінь володіння 

матеріалом. 

3. Методичний рівень викладання: 

 застосовані методи і прийоми; 

 дотримання структури заняття; 

 дотримання принципів науковості, логічності, доступності, зв’язку 

теорії з практикою; 

 використання наочності, ТЗН, дидактичних матеріалів; 

 рівень активності групи; 

 використання новітніх освітніх технологій; 

4. Педагогічна майстерність викладача: 

 рівень комунікативних навичок (дикція, сила голосу, інтонація, 

темп викладання); 

 вміння встановлювати і підтримувати контакт з аудиторією.  

5. Досягнення мети заняття. 

6. Загальна оцінка ефективності роботи викладача. 

7. Напрямки удосконалення педагогічної майстерності. 
 



Аналіз 

відвіданого виховного заходу 
Дата:______________ 

Відповідальні за проведення:____________________________________________________________ 

Місце проведення:____________________________________________________________________ 

Курс,група:__________________________________________________________________________ 

Кіллькість присутніх__________________________________________________________________ 

Тематика виховного заходу:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Мета проведення:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Форма і методи проведення:____________________________________________________________ 
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Висновки, рекомендаціїції: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Аналіз провів:               _____________________        ___________________ 

(підпис)     (ініціали, прізвище) 

З аналізом ознайомлений:    _____________________         ___________________ 

(підпис)                               (ініціали, прізвище) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Аналіз  проведення  виховного  заходу 

1. Відповідність назви заходу  його меті. 

2. Визначення  оптимального  змісту  заходу, спланованість основних 

етапів .  

3. Відповідність  поставленій  меті. 

4. Рівень організації заходу:  

 готовність  студентів; 

 використання  наочності; 

 чіткість,  організованість, темп; 

 оформлення  приміщення; 

 раціональне  використання  часу. 

5. Змістовність заходу: 

 логічність; 

 актуальність  теми; 

 зв’язок  із  життям . 

6. Методика проведення:  

 вибір  методів  і  прийомів  проведення заходу; 

 характер  діалогу, стимулювання   дискусії; 

 врахування  вікових  особливостей аудиторії. 

7. Психологічна  обстановка: 

 Поведінка, активність,  зацікавленість  студентів; 

 педагогічний  такт; 

8. Результати, загальні  висновки. 

9. Рекомендації. 
 

 


