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Практична робота № 7 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

У ТАВРІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ  

 

МЕТА РОБОТИ:  

Ознайомитись з формою організації навчальних занять, їх позитивними і нега-

тивними боками; вимогами до проведення; роллю викладача в організації та 

проведенні занять, правами і обов’язками студентів. 

Навчитися обирати оптимальну форму організації занять з урахуванням цілей і 

задач навчання,  вікових та індивідуальних особливостей студентів.  

Отримати інформацію щодо критеріїв кількісної оцінки якості проведених за-

нять з урахуванням вимог вищої школи. 

 Час виконання роботи – 2 години. 

 

Після виконання роботи студент повинен : 

 Знати: 

Форми організації навчальних занять, їх позитивні і негативні боки; вимоги до 

проведення; роль викладача в організації та проведенні занять. 

 Вміти: 

Обирати оптимальну форму організації занять з урахуванням цілей і задач на-

вчання,  вікових та індивідуальних особливостей студентів. 

Підготувати аудиторію до заняття згідно  

Проводити аудиторні заняття з урахуванням критеріїв кількісної оцінки якості. 

 

1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1.1 Ознайомитися з наданим теоретичним матеріалом. 

1.2 Відповісти на контрольні питання. 

1.3 Виконати тести (додаток 1) 

1.3 Скласти звіт. 

 

2.  ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

2.1 Розглянути теоретичні питання. 

2.2 Самостійно обрати методичні вказівки та підготувати аудиторію до 

проведення лабораторної роботи. 

2.3 Відповісти на контрольні питання. 

 

 3. ОПИС РОБОЧОГО МІСЦЯ 

На робочому місці повинно бути: 

Методичний посібник i завдання. 

Необхідна література. 



4. ВМІСТ ЗВІТУ 

В процесі виконання роботи студент готує звіт по роботі, в який входить 

інформація у відповідності із завданням на роботу. Оформлення звіту прово-

диться згідно вимогам до оформлення звітів з лабораторно-практичних робіт 

ТДАТУ. Звіт повинен містити: 

 - назву i мету роботи; 

 - основні положення теоретичної частини; 

- висновки. 

 

5. ПИТАНЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ  

1. Структура, зміст лекції. 

2. Чим у першу чергу необхідно керуватися при відборі і структуруван-

ні змісту лекції? 

3. Стиль лекції. 

4. Послідовність підготовки до лекції. 

5. Динаміка лекції. 

6. Що є головними завданнями лабораторної роботи? 

7. Що є метою практичного заняття? 

8. Обґрунтувати структуру лабораторного заняття. 

9. Обґрунтувати структуру практичного заняття. 

10. Перелічити і пояснити методи, які використовуються при проведенні 

лабораторного заняття. 

11. Які вимоги висуваються до проведення лабораторних робіт? 

12. Перелічити і пояснити умови організацій практичного заняття. 

13. Що включає в себе підготовка викладача до практичного заняття? 

14. Що належить до критеріїв підготовленості студентів до практичного, 

лабораторного заняття? 

 

6. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Основні види навчальних занять 

Основними видами навчальних занять є: лекція; лабораторне, практичне, се-

мінарське і індивідуальне заняття та консультація. 

Лекція є основним видом навчальних занять, призначених для викладення те-

оретичного матеріалу. Як правило, окрема лекція є елементом курсу лекцій, що охо-

плює основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної дисциплі-

ни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

Лекції проводяться науково-педагогічними працівниками, як правило, про-

фесорами, доцентами і старшими викладачами. Лектор, якому доручено читати 

курс лекцій, зобов’язаний до початку навчального року розробити та затвердити 

робочу програму з дисципліни, комплект індивідуальних завдань (якщо вони за-



плановані) та контрольні завдання для проведення підсумкового контролю з дисци-

пліни. Якщо курс лекцій викладається вперше, лектор повинен розробити конспект 

лекцій. При проведенні лекції лектор зобов’язаний дотримуватися робочої навча-

льної програми щодо тематики та змісту лекційних занять, але є вільним в інтерп-

ретації навчального матеріалу, формах і способах його викладення. 

Лекція проводиться у відповідно обладнаних приміщеннях - лекційних ауди-

торіях. 

Лабораторне заняття - вид навчального заняття, на якому студент під кері-

вництвом науково-педагогічного працівника проводить натурні або імітаційні екс-

перименти чи дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретич-

них положень, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням, 

оснащенням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, оволодіває 

методиками експериментальних досліджень в конкретній предметній галузі та об-

робки отриманих результатів. 

Лабораторні заняття проводяться у спеціально оснащених навчальних лабо-

раторіях з використанням обладнання, пристосованого до умов навчального проце-

су (лабораторних макетів, установок та ін.). Лабораторні заняття можуть проводи-

тися також в умовах реального професійного середовища (на підприємстві, в нау-

кових лабораторіях тощо).Лабораторні заняття забезпечуються відповідними мето-

дичними матеріалами. Для проведення лабораторних занять академічна група поді-

ляється на дві підгрупи. Теми лабораторних занять визначаються робочою навча-

льною програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навча-

льних занять не дозволяється. 

Лабораторне заняття включає проведення контролю підготовленості студен-

тів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання власне лабораторних 

досліджень, оформлення індивідуального звіту про виконану роботу та його захист 

перед науково-педагогічним працівником. 

Виконання лабораторної роботи оцінюється науково-педагогічним працівни-

ком. Оцінки за виконання лабораторних робіт враховуються при виставленні оцін-

ки за змістовий модуль та семестрової підсумкової оцінки. 

Практичне заняття це вид навчального заняття, на якому студенти під кері-

вництвом науково-педагогічного працівника закріплюють теоретичні положення 

навчальної дисципліни набувають вмінь та навичок їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань. 

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, 

оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною техні-

кою тощо. З окремих навчальних дисциплін допускається поділ академічної групи 

на підгрупи, що повинно бути зазначено в робочих навчальних планах. Перелік тем 

практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 



Науково-педагогічний працівник, якому доручено проведення практичних 

занять, за узгодженням з лектором даної навчальної дисципліни, розробляє методи-

чне забезпечення: індивідуальні завдання різної складності; контрольні завдання 

для виявлення ступеня сформованості необхідних умінь; тощо. Практичне заняття 

включає проведення контролю знань, вмінь та навичок, постановку загальної про-

блеми (завдання) науково-педагогічним працівником та її обговорення за участю 

студентів, розв’язання задач з їх обговоренням, розв’язання контрольних завдань, їх 

перевірку та оцінювання. 

Оцінки, одержані студентом за практичні заняття, враховуються при визна-

ченні оцінки за змістовий модуль та семестрової підсумкової оцінки. 

Семінарське заняття це вид навчального заняття, на якому науково- педаго-

гічний працівник організує дискусію з попередньо визначених проблем. Перелік тем 

семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або навчальних кабінетах з 

однією академічною групою. На кожному семінарському занятті науково-

педагогічний працівник оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, ак-

тивність в дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію та ін. 

Одержані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при 

визначенні модульної оцінки та семестрової, підсумкової оцінки з даної навчальної 

дисципліни. 

Індивідуальне навчальне заняття це форма навчального заняття, яке про-

водиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розк-

риття індивідуальних творчих здібностей. 

Індивідуальні навчальні заняття зорганізуються за окремим графіком, за-

твердженим завідувачем кафедри, з урахуванням індивідуального плану студента і 

можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навча-

льних дисциплін, а в окремих випадках - повний обсяг навчальних занять для конк-

ретного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Проведення індивідуальних навчальних занять науково-педагогічними і пе-

дагогічними працівниками кафедри фіксується в журналі обліку роботи викладача 

науково-педагогічних і педагогічних працівників кафедри. 

Консультація це форма навчального заняття, при якій студент отримує від 

науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення 

окремих теоретичних положень чи їх практичного використання. Консультація мо-

же бути індивідуальною або проводиться для групи студентів. 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Відповідно до Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни 

в Таврійському державному агротехнологічному університеті. 

Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) - це сукупність 

нормативних та навчально-методичних матеріалів в паперовій та електронній фор-



мах, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої про-

грами навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки студен-

тів відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом підготовки (спеціа-

льністю). 

Наявність НМКД на кафедрі та в бібліотеці університету є обов’язковим до 

початку навчального семестру. НМКД розроблюється для всіх навчальних дисцип-

лін відповідно до навчального плану. 

Зміст НМКД та обов’язкова послідовність його підрозділів: 
- Титульний аркуш 
- Зміст 

- Типова програма навчальної дисципліни (за її відсутності або застарілості 

(останнє видання більше 10 років тому) Тимчасова програма навчальної дисциплі-

ни, яку розроблено та затверджено відповідно до Положення про порядок підготов-

ки та видання програм навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ 

рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. 
- Робоча програма навчальної дисципліни. 
- Конспект лекцій з навчальної дисципліни. 

- Методичні вказівки для проведення лабораторних, практичних та семінарсь-

ких занять. 

- Тематика курсових робіт (проектів), РГР, домашніх завдань тощо та методи-

чні вказівки щодо їх виконання (якщо передбачені програмою). 

- Засоби діагностики з навчальної дисципліни (тестовий комплекс, ККР, екза-

менаційні білети тощо) 

- Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни. 
- Індивідуальні завдання. 
- Відомості щодо додаткових електронних навчальних матеріалів. 

- Відомості щодо забезпечення студентів навчальною та методичною літерату-

рою. 

- Електронний варіант НМКД. 

НМКД розробляється єдиний за всіма формами навчання (денна або заочна, 

скорочений термін навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст») для окремого 

напряму підготовки або спеціальності. Винятком може бути лише випадок, коли 

розробниками НМКД за різними формами навчання є різні автори. 

Особливості методичного забезпечення навчальних занять 

І. Методичне забезпечення лекційних занять 

Конспект лекцій повинен бути розроблений у повній відповідності до навча-

льного плану, типової та робочої програми навчальної дисципліни. 

Завданням лектора є забезпечити кожного студента конспектом лекції на па-

перовому і електронному носії. Під час проведення лекції лектор пояснює та ілюст-

рує лекційний матеріал по конспекту з наведенням практичних прикладів. 

Лектор зобов’язаний видати студентам завдання на самостійне вивчення ле-

кційного матеріалу викладеного на лекції та видати завдання для самоперевірки 

студента вивченого матеріалу. 

Лектор повинен на наступному за лекційним заняттям перевірити наявність у 



студента конспекту лекцій та виконання ним завдання для діагностики самостійно-

го вивчення матеріалу. 

2. Методичне забезпечення лабораторних занять 

Лабораторне заняття повинно бути організовано тільки після вивчення тео-

ретичного матеріалу на відповідній лекції. Викладач повинен забезпечити усіх сту-

дентів затвердженими методичними вказівками до виконання лабораторної роботи 

на паперовому носії та необхідною для проведення занять літературою. 

Під час проведення лабораторних занять викладач повинен повністю викона-

ти програму заняття та видати завдання на самостійну роботу студенту. Студент 

зобов’язаний на аудиторному занятті або при позааудиторній роботі провести об-

робку результатів експериментів та підготувати звіт відповідно до вимог з оформ-

лення звіту про проведену лабораторну роботу. 

Захист звіту повинен відбуватися в наприкінці заняття або на початку насту-

пного аудиторного заняття. При недостатності аудиторного часу захист може від-

буватися на консультації, але до початку наступного лабораторного заняття. 

3. Методичне забезпечення практичних занять 

Практичне заняття повинно бути організовано тільки після вивчення теоре-

тичного матеріалу на відповідній лекції. Завдання на практичне заняття повинні 

бути розроблені у відповідності до вивченого лекційного матеріалу. Викладач при 

підготовці до практичного заняття повинен видати студентам завдання для самос-

тійної підготовки к аудиторному заняттю та відпрацювати чіткий план проведення 

заняття. 

Викладач повинен забезпечити усіх студентів затвердженими методичними 

вказівками до виконання практичної роботи на паперовому носії та необхідною для 

проведення занять літературою. Крім того, викладач повинен забезпечити кожного 

студента методичним вказівками до позааудиторної самостійної роботи, видати за-

вдання та перевірити його виконання до початку наступного практичного заняття. 

Захист звіту повинен відбуватися в наприкінці заняття або на початку насту-

пного аудиторного заняття. При недостатності аудиторного часу захист може від-

буватися на консультації, але до початку наступного практичного заняття. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДВІДУВАНОСТІ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ 

СТУДЕНТАМИ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 

Згідно постанови від 5 вересня 1996 р. №1074 «Положення про державний 

вищий навчальний заклад» (п. 64) регламентовані обов’язки студентів вищого на-

вчального закладу: 

- виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навча-

льного процесу; 

- відвідувати заняття за навчальним планом; вчасно інформувати керівництво 

закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (пе-

рескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо. 

Положення про навчальну дисципліну студента у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті (затверджене вченою радою від 27.11.2012 р.) ре-

гламентує поважні причини відсутності студентів на заняттях та дисциплінарні мі-

ри (догани, суворі догани, відрахування) до студентів, які порушують графік навча-



льного процесу і не відвідують заняття без поважних причин. 

З метою систематизації контролю студентів, які порушують вимоги чинного за-

конодавства з навчальної дисципліни, в університеті відповідно до запроваджено сис-

тему виховних заходів з боку старост академічних груп, кураторів, завідувачів кафед-

рами, заступників деканів, деканів, проректора з навчально-педагогічної роботи. 

Дії викладача щодо контролю відвідуваності занять студентами та ви-

конання ними програми дисципліни, що викладається 

Викладач несе відповідальність за об’єктивність інформації щодо явки сту-

дентів на заняття. В кінці заняття викладач повинен відмітити в журналі академіч-

ної групи та журналі викладача студентів, що не з’явилися на заняття (незалежно 

від причини їх відсутності). При цьому викладач повинен через старосту академіч-

ної групи або куратора групи викликати відсутніх студентів для видання завдання 

на відпрацювання пропущених занять і призначити їм час відпрацювання. 

У випадку неявки студентів на відпрацювання занять, викладач повинен на-

правити вказаних студентів до завідувача кафедри з метою проведення виховної 

роботи та призначення іншого часу відпрацювання. Якщо студент повторно не 

з’явився або не відпрацював заняття у встановлений час викладач і завідувач кафе-

дри повинні службовою запискою повідомити декана факультету про систематичне 

грубе порушення вказаними студентами графіку навчального процесу та навчаль-

ної дисципліни. 

Дії куратора академічної групи щодо контролю відвідуваності занять 

студентами у кураторській групі та виконання ними програм дисциплін 

Куратор академічної групи повинен систематично контролювати явку студе-

нтів кураторської групи та встановлювати причини їх відсутності. У випадку відсу-

тності студента на заняттях без поважної причини куратор повинен зв’язатися із 

вказаним студентом, встановити причину та прийняти відповідні заходи (виховна 

бесіда, повідомлення батькам, службова записка декану факультету тощо). 

Для контролю виконання студентами підшефної групи програм дисциплін 

куратор повинен періодично аналізувати стан успішності студентів (атестація, 

ПМК), своєчасно проводити виховну роботу та приймати відповідні заходи щодо 

порушників дисципліни і підвищення успішності в групі. 

Дії завідувача кафедри щодо контролю відвідуваності занять студента-

ми та виконання ними програм дисциплін, що викладаються на кафедрі 

Завідувач кафедри повинен періодично перевіряти стан відвідуваності занять 
студентами та стан їх успішності по дисциплінам, що викладаються на кафедрі. 
Якщо завідувач кафедри виявляє факти порушення навчальної дисциплін студен-
тами або низький рівень успішності з дисципліни, він повинен через старосту групи 
або деканат факультету організувати виховну бесіду з вказаними студентами. При 
цьому взяти на особистий контроль стан відвідуваності даної групи і відпрацюван-

ня студентами програми з цієї дисципліни. У випадку продовження систематичного 
грубого порушення навчальної дисципліни студентами повідомити службовою за-
пискою декана факультету. 

Дії заступника декана щодо контролю відвідуваності занять студентами 

та виконання ними програми дисциплін, що викладаються на кафедрі. 

Заступник декана з навчальної роботи повинен щоденно контролювати стан 



відвідуваності занять студентами факультету шляхом особистої перевірки занять 

або на основі аналізу журналів академічних груп. На основі отриманої інформації, в 
тому числі з урахуванням службових записок проводити виховну роботу зі студен-
тами, які грубо порушують навчальну дисципліну, направляти їх на термінове відп-
рацювання пропущених занять та надавати пропозиції декану щодо дисциплінар-
них мір до таких порушників. 

Щотижнево заступники декана з навчальної роботи обробляють інформацію 
за тиждень про порушників навчальної дисципліни, погоджують її з деканом і на-
дають звіт проректору з науково-педагогічної роботи за встановленою формою (до-
даток Ж). До звіту додають додаток, в якому вказують інформацію про студентів, 
що грубо порушують навчальну дисципліну і міри, які були прийняті по кожному 
студенту. 

Дії декана факультету щодо контролю відвідуваності занять студентами 

та виконання ними програми дисциплін, що викладаються на кафедрі. 

Декан повинен систематично організовувати, аналізувати та приймати відпо-
відні заходи щодо стану успішності студентів з усіх дисциплін (атестація, ПМК1, 
ПМК2, екзаменаційна сесія). Інформацію щодо студентів, які мають низьку успіш-
ність знань декан повинен доводити до батьків (з попередженням про можливість 
відрахування), на вченій раді факультету, навчально-виховній комісії та вимагати 
від викладачів, кураторів і завідувачів кафедр організувати відпрацювання занять з 
метою підвищення показників успішності студентів. 

Декан повинен згідно з Положенням про навчальну дисципліну студента у 
ТДАТУ систематично контролювати відвідуваність занять студентами, визначати 
поважні та неповажні причини, проводити виховні бесіди, направляти порушників 

дисципліни на навчально-виховну комісію (НВК), інформувати батьків та прийма-
ти дисциплінарні заходи (догани, суворі догани). Студенти повинні надавати дека-
ну пояснювальні записки щодо причин відсутності на заняттях або низької успіш-
ності з дисципліни. Догана студентам виноситься розпорядженням декана відпові-
дного факультету, якщо кількість пропусків занять без поважної причини від поча-
тку семестру складає: 
- для ОКР «бакалавр» - більше 24 години; 
- для ОКР «спеціаліст», «магістр» - більше 16 годин. 

Сувора догана студентам виноситься наказом ректора, якщо кількість пропу-
сків занять без поважної причини від початку семестру складає: 

- для ОКР «бакалавр» - більше 48 годин; 

- для ОКР «спеціаліст», «магістр» - більше 32 годин. 

Студент, який не виконує навчальний план, має догану та сувору догану за по-

рушення графіку навчального процесу, навчальної дисципліни, правил внутрішнього 

розпорядку, у відповідності до п.66 «Положення про державний вищий навчальний 

заклад» може бути відрахований з університету за поданням декана факультету. 

Студенти, які не відвідують заняття з поважних причин та, як наслідок, мають 

низьку успішність мають право на академічну відпустку або повторне навчання. 

Академічна відпустка - це перерва в навчанні, право на яку студент отримує 

у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за 

станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на від-



строчку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах інозем-

них держав тощо), з медичної точки зору - у випадку зниження працездатності вна-

слідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що 

потребують тривалого відновлювального лікування, загостреннями хронічних за-

хворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатоміч-

ними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час 

навчання; нещасний випадок. За весь період навчання в університеті студент може 

скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз. 

Повторне навчання - це повторне проходження працездатним студентом 

(який не має права на отримання академічної відпустки) курсу навчання за певний 

семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних 

причин: через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями; часті захво-

рювання (понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні 

обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо. Студент першого 

курсу університету правом на повторне навчання не користується. 

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Перевірка навчальних занять 

Метою контролю якості проведення окремих видів занять є перевірка підго-

товки викладачів та навчально-допоміжного персоналу до проведення навчальних 

занять матеріально - методичного забезпечення занять, змісту заняття й аналіз якос-

ті його проведення. 

Контроль якості проведення навчальних занять здійснюється шляхом взає-

мовідвідування занять членами кафедри згідно розпорядження завідувача кафед-

рою, відвідуванням занять завідувачем кафедрою, працівниками деканату, ректо-

ром, проректором з науково - педагогічної роботи та іншими відповідальними осо-

бами. 

Після кожного відвідування занять перевіряючий у присутності завідувача 

кафедрою знайомить викладача, заняття якого відвідувались, з підсумками відвіду-

вання, відзначає позитивні сторони та вказує шляхи усунення виявлених недоліків. 

Результати відвідування занять заносяться до протоколу або журналу взає-

мовідвідування за підписами особи, що перевіряла та викладача. Інформація про 

якість проведення занять аналізується на кафедрі та представляється проректорові з 

науково-педагогічної роботи. 

Комплексна програма перевірки викладачів 

Комплексна перевірка роботи професорсько-викладацького складу кафедр 

університету проводиться з метою вивчення діяльності професорів, доцентів, стар-

ших викладачів або асистентів з виконання навчальної, навчально-методичної, нау-

ково-дослідної й виховної роботи за період обрання їх на посаду. 

Посадові обов'язки викладачів і співробітників визначені посадовою інструк-

цією та стандартом КО 9001-2008. 

Заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу здійсню-

ється за результатами конкурсного переобранням на новий термін. 



Методика перевірки. 

Для комплексної перевірки викладачів створюється комісія у кількості не 

менше трьох чоловік до складу якої входить голова та члени комісії. Перед почат-

ком роботи голова повинен розподілити обов'язки між членами комісії та скласти 

план роботи. 

Виконання програми перевірки варто почати з короткої бесіди з викладачем, 

який перевіряється, повідомити його про мету, зміст та терміни перевірки. У ході 

бесіди остаточно уточняється план роботи комісії. 

Під час перевірки комісія: 

• вивчає наявні на кафедрі документи (індивідуальний план роботи, навчаль-

но-методичні комплекси, протоколи засідання кафедри і т. ін.), що дозволяють оці-

нити якість роботи викладача; 

• відвідує й оцінює 2-3 його заняття (одне з яких повинне бути відкри-

тим та бажано різноплановим (лекційні, лабораторні, екзамен тощо); 

• проводить бесіди з викладачами, співробітниками, студентами. В 2-3 

навчальних групах комісія виявляє фактичні знання студентів, використовуючи для 

цього результати контрольних робіт і співбесід, іспитів і ін. форм перевірки знань, 

передбачених графіком навчального процесу. 

Результати перевірки оформляються у вигляді протоколу. Всі матеріали пе-

ревірки представляються декану та проректору з науково - педагогічної роботи. 

Основні питання перевірки. Навчальна робота. 

1) зміст і якість індивідуального плану викладача (обсяг навчального на-

вантаження, питома вага методичної, наукової праці, обсяг і зміст виховної роботи); 

2) наявність журналу обліку роботи викладача й правильність його запо-

внення; 

3) якість проведених 2-3 занять; 

4) контроль за навчальною дисципліною студентів, відпрацьовування 

пропущених занять, робота з відстаючими; 

5) робота з досягнення високої успішності студентів; 

6) аналіз успішності студентів за звітний період з дисципліни, що викла-

далась; 

7) надання допомоги студентам у самостійній роботі; 

8) контроль за ходом самостійної роботи студентів (програмований конт-

роль, проведення контрольних робіт, колоквіумів, семінарів); облік результатів 

опитування й інших видів контролю в журналі роботи викладача: 

9) наявність письмових звітів по керівництву практикою студентів; 

10) участь у створенні й нарощуванні учбово-матеріальної бази по своїй 

дисципліні; 

11) ведення журналів з охорони праці; 

12) стан техніки безпеки, пожежної безпеки й виробничої санітарії в закрі-

плених за викладачем приміщеннях; 

13) підсумки захисту дипломних проектів за звітний період, виконаних 

дипломниками під керівництвом викладача. 

Навчально-методична робота. 

1) участь у розробці робочих програм і технологічних карт, структурно-



логічних схем курсу, робота з удосконалення структури курсу; 

2) розробка методичних вказівок і рекомендацій із самостійної роботи 

студентів, лабораторних, практичних і семінарських занять, виробничої практики, 

курсового й дипломного проектування, проведення наукових досліджень та керів-

ництва науково-дослідною роботою студентів за звітний період; 

3) робота зі створення навчально-методичних вказівок та посібників для 

студентів заочної форми навчання; 

4) складання карток контролю, індивідуальних завдань для контрольних 

робіт, колоквіумів, інших видів поточного контролю: 

5) наявність методичних розробок із застосування в навчальному процесі 

ТЗН (відеофрагментів, кінофільмів, діафільмів), програмованого контролю й на-

вчання за допомогою ПЕОМ, участь у їх розробці; 

6) участь в роботі з написання підручників та іншої навчально- методич-

ної літератури; 

7) проведення наукових досліджень із проблем вищої школи: 

8) використання досвіду інших вузів по науковій організації праці на сво-

їх заняттях; 

9) участь у роботі методичних комісій, рад, семінарів, підготовка питань 

на методичні семінари, комісії й ради, їх складність і рівень підготовки; 

10) виступ на науково-методичних і науково-практичних 

конференціях факультетів і університету. Кількість доповідей за звітний період; 

11) кількість взаємовідвідувань занять викладачами; наявність записів у 

журналах, критичність і наявність записів у журналах, критичність і наявність не-

обхідних рекомендацій: 

12) кількість проведених відкритих занять за звітний період та їх якість. 

Хід усунення недоліків, виявлених на відкритих заняттях; 

13) виступи на засіданнях кафедри. Кількість пропозицій по поліпшенню 

навчального процесу і їхня реалізація. 

Робота з виховання студентів 

1) відображення світоглядних і методологічних аспектів у процесі навчання; 

2) проведення виховної роботи в ході навчального процесу (форми, методи, їх 

дієвість); 

3)  виховна робота у позанавчальний час (участь у вечорах, зборах, семінарах 

студентів, робота в гуртожитку, а також під час практики); 

4) робота викладача як куратора академічної групи; 

Науково-дослідна робота 

1) тематика гуртка НДРС, керованого викладачем, план роботи, зміст пи-

тань, кількість учасників, наявність доповідей на студентські наукові конференції, 

кількість рекомендованих на конкурси; 

2) залучення студентів до держбюджетної та госпдоговірної НДР. Кіль-

кість статей, нагород, авторських посвідчень, отриманих студентами, що працюва-

ли під керівництвом викладача за звітний період; 

3) тематика держбюджетної наукової праці викладача, її зв'язок з універ-

ситетськими темами, план, зміст, наявність робочої програми, наявність звітів з за-

кінчених етапів. Число наукових відряджень, доповідей па конференціях всіх рів-



нів, число опублікованих, і представлених до друку статей. Монографії, авторські 

посвідчення, патенти, премії й нагороди за звітний період. Ефективність НДР (кіль-

кість розробок впроваджених за звітний період; економічний ефект по кожній роз-

робці окремо; використання результатів наукових досліджень в навчальному про-

цесі). 

Для здобувачів наукового ступеня - стан роботи над дисертацією; 

4) НДР викладача за госпдоговорами, виконана за звітний період, Актуа-

льність, новизна, перспективність тем, Характеристики замовника, обсяг виконаних 

робіт, Наявність індивідуального договору, календарного плану, Наявність невико-

наних, розробок, причини невиконання, Наявність звітів по укладених договорах, 

Ефективність НДР, кількість впроваджених розробок, економічний ефект після їх-

нього впровадження, Розробка й використання в навчальному процесі нових при-

ладів, установок, методик розрахунку, полуденних при виконанні госпдоговорів, 

Використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі, 

Робота викладача з підвищення своєї кваліфікації 

1) удосконалення теоретичних знань з своєї спеціальності; 

2) удосконалення методів ведення наукової праці; 

3) удосконалення педагогічної майстерності, 

Виконавча дисципліна 

1) дотримання навчальної і трудової дисципліни, Факти її порушення; 

2) виконання наказів ректора, розпоряджень декана факультету й зав, ка-

федрою, рішень Ради університету й факультету, методичної Ради університету й 

методичної комісії, рішень засідання кафедри й постанов громадські організації, 

Програма й методика перевірки якості читання лекцій 

Перевірка якості читання лекції здійснюється з метою визначення рівня її ор-

ганізації й викладання програмного матеріалу, 

Завдання перевірки полягає в попередженні, виявлення й усунення недоліків, 

спрямованих на поліпшення якості читання лекцій, 

Перевірка якості читання лекцій включає: 

1) Підготовку до перевірки, 

2) Проведення перевірки лекції, 

3) Аналіз результатів перевірки, 

Підготовка до перевірки 

Підготовка до перевірки якості читання лекції включає: 

1) перевірку наявності типової й робочої програм курсу, 

2) наявність плану лекції; 

3) наявність тексту лекції у лектора; 

4) відповідність теми й змісту лекції програмі; 

5) забезпеченість курсу підручниками, і навчальними посібниками, 

Проведення перевірки лекції 

Перевіряються наступні питання: 

1) завдання лекції і її реалізація; 

2) методика викладання матеріалу і його зв'язок з матеріалом попередніх лек-

цій; 

3) виділення вступної, основної й заключної частин лекції; 



4) застосування наочності, технічних засобів навчання т.п.; 

5) ефективність використання лекційного часу; 

6) контакт лектора зі студентською аудиторією; 

7) відображення новітніх досягнень науково-технічного прогресу й перспек-

тив його розвитку; 

8)  метод викладення матеріалу: систематизованість, логічна стрункість, 

ясність і доступність викладу, чітке розкриття й пояснення явищ, подій, закономір-

ностей, точність наукової термінології; 

9)  стиль викладу лекції, відповідність темпу читання лекції, можливості її 

конспектування; 

10) ефективне використання методів роз'яснення важкого для засвоєння на-

вчального матеріалу, прийомів підвищення уваги й інтересу студентів; 

11) раціональне сполучення методичних прийомів традиційного читання лек-

ції й елементів різних методів навчання, проблемне навчання, програмоване на-

вчання й т.і.); 

12) професійна спрямованість лекції; 

13) відвідуваність студентами лекцій, дотримання дисципліни й порядку; 

14) наявність конспектів у студентів. 

Аналіз результатів перевірки 

На підставі аналізу результатів перевірки і нормативно-методичної докумен-

тації складається протокол (додаток Е), у якому коротко викладаються підсумки 

перевірки з вищевказаних питань й даються пропозиції по удосконаленню читання 

лекції. 

Результати перевірки якості лекцій доводяться до відома лектора й завідую-

чого кафедрою й обговорюються на засіданні кафедри, а при наявності істотних 

недоліків розробляються заходи щодо їхнього усунення. 

Матеріали перевірок читання лекції систематизуються й представляються 

проректорові з НПР. 

Програма і методика перевірки якості проведення практичних занять 

Метою контролю практичних занять є перевірка якості їх організації й про-

ведення. 

Завданнями контролю є: 

1)  перевірка матеріально-методичного забезпечення проведення занять; 

2) перевірка організації проведення занять; 

3) перевірка готовності студентів до виконання практичних занять; 

4) перевірка рівня знань і вмінь, сформованих у студентів у процесі виконання 

занять; 

5) перевірка системи й форми контролю придбаних знань студентами в процесі 

проведення практичних занять; 

6) виявлення ролі викладача в забезпеченні якісного проведення заняття. 

Змістом контролю практичних занять є: 

1) аналіз документації, що визначає організацію й проведення практичних за-

нять; 

2) перевірка виконання вимог по забезпеченню практичних занять приміщен-



нями, підручниками й навчальними посібниками, методичними вказівками; 

3) відвідування практичних занять студентами; 

4) з'ясування думок студентів і викладачів про якість проведення практичних 

занять; 

5) обговорення матеріалів перевірки. 

Підготовка до проведення перевірки 

На цьому етапі перевірки перевіряючі повинні обговорити із завідуючим ка-

федрою питання майбутньої перевірки й з'ясувати загальні питання постановки 

практичних робіт, ознайомитися з документацією, що визначає їх зміст і організа-

цію проведення (робочим навчальним планом, робочою програмою навчальної ди-

сципліни, методичними вказівками до практичних робіт, завданнями з самостійної 

роботи студентів, розкладом занять, журналом обліку успішності студентів, поряд-

ком виконання практичних занять. 

У результаті вивчення нормативної документації та методичної бази з дис-

ципліни комісія повинна з'ясувати: 

1) тематику й зміст практичних робіт, їх відповідність цілям і завданням 

навчальної дисципліни (курсу); 

2) відповідність (невідповідність) кількості годин практичних занять на-

вчальному плану; 

3) відповідність (невідповідність) змісту практичних занять робочій про-

грамі навчальної дисципліни, сучасним вимогам с.г. виробництва; 

4) забезпеченість практичних занять методичними вказівками, відповід-

ність змісту практичних занять робочій програмі, наявність варіантів індивідуаль-

них завдань, наявність на кафедрі рекомендацій по структурі методичних вказівок 

до практичних занять; 

5)  забезпеченість послідовності викладання матеріалу між лекційни-

ми і практичними заняттями, а також самостійної роботи студентів; 

6) здійснення систематичного контролю якості практичних робіт з боку 

завідувача кафедрою й ведучого викладача. 

Проведення перевірки 

Перевірка якості проведення практичних занять здійснюється шляхом відві-

дування їх членами комісії. У процесі перевірки необхідно з'ясувати: 

1) наявність аудиторій відповідної площі, що задовольняють санітарно-

гігієнічним нормам і естетичним умовам для проведення практичних занять (норми 

наведено у таблиці Державних будівельних норм України, додаток О); 

2) забезпеченість студентів методичними вказівками до практичних за-

нять у необхідних кількостях, їх зміст і якість; 

3) наявність (при необхідності) підручників, навчальних посібників, збір-

ників завдань, вправ, нормативів і т.п.; 

наявність схем, плакатів, ТЗН, наочних приладів, обчислювальної 

техніки; 

4)  організацію проведення занять, а саме: перевірка рівня підготовленос-

ті студентів до виконання практичних занять; метод проведення занять, наявність 

індивідуальних завдань по варіантах, використання засобів інтенсифікації навчаль-



ного процесу, забезпеченість студентів обчислювальною технікою, ступінь самос-

тійності виконання студентами завдань, фактичні витрати часу виконання завдань, 

якість виконання, форми контролю й рівень знань і вмінь, сформованих у студентів 

в процесі виконання роботи, науково-теоретичний рівень занять; 

5)  роль викладача в організаційно-методичному керівництві 

практичним заняттям: постановка задач , контакт з аудиторією, створення в процесі 

проведення занять обстановки доброзичливості, вимогливості, стимулювання якіс-

ного виконання завдань і формування навичок самостійного творчого застосування 

теоретичних знань для рішення практичних завдань, підведення підсумків занять; 

6) форма звітності, перевірки рівня знань і вмінь студентів і облік резуль-

татів виконання робіт. 

Аналіз результатів перевірки. 

На підставі вимог нормативно-методичної документації та відвідуван-

ня практичних занять перевіряючі повинні зробити висновки, у яких дати оцінку 

наступних питань: 

1) стан матеріально-методичної бази практичних занять по кафедрі; 

2) тематика, зміст й обсяг практичних занять, їх зв'язок з лекційним курсом, ак-

туальність й відображення в них новітніх досягнень науково технічного прогресу; 

3) організація практичних занять, наявність необхідної документації, її якість; 

4) рівень знань і вмінь, сформованих у процесі проведення занять; 

5) виявлені позитивний досвід, недоліки й можливі шляхи вдосконалення прак-

тичних занять. 

Для більш глибокого вивчення стану організації проведення практичних за-

нять можуть використовуватися опитування студентів з пройденого матеріалу або 

ж соціологічне опитування. 

За матеріалами перевірки складається протокол, у якому коротко виклада-

ються підсумки перевірки й даються рекомендації з удосконалення організації про-

ведення практичних занять. 

Результати контролю практичних занять доводять до відомості викладача, 

що проводив заняття й завідуючого кафедрою. 

Матеріали перевірок систематизуються й представляються проректору з НПР. 

Програма й методика перевірки якості проведення лабораторних занять 

Метою контролю лабораторних занять є перевірка якості їхньої організації й 

проведення. 

Завданнями контролю є: 

1) перевірка стану матеріально-технічної бази; 

2) перевірка матеріально-методичного забезпечення проведення занять; 

3) перевірка організації проведення занять; 

4) перевірка підготовленості студентів до занять, а також рівня знань і вмінь, 

отриманих у результаті проведення заняття; 

5) виявлення ролі викладача й учбово-допоміжного персоналу в забезпеченні 

якісного проведення занять. 



Підготовка до проведення перевірки 

На цьому етапі перевірки перевіряючі повинні обговорити із завідувачем ка-

федри питання майбутньої перевірки й з'ясувати загальні питання постановки лабо-

раторних робіт, ознайомитися з документацією, що визначає зміст і організацію їх 

проведення. Для з'ясування перерахованих питань комісія може скористатися на-

ступною документацією: робочим навчальним планом, робочою програмою 

навчальної дисципліни, методичними вказівками з виконання лабораторних робіт, 

графіком і розкладом проведення лабораторних робіт, журналом обліку успішності 

студентів, порядком виконання лабораторних робіт. 

У результаті вивчення документації комісія повинна виявити: 

1) відповідність цілям і завданням курсу тематики й змісту лабораторних робіт; 

2) відповідність (невідповідність) кількості годин лабораторних робіт навчаль-

ному плану; 

3) погодженість календарного плану проведення лабораторних робіт з лекцій-

ним курсом і іншими видами занять; 

4) відповідність (невідповідність) змісту проведення лабораторних робіт з лек-

ційним курсом і іншими видами занять; 

5) наявність і якість методичних вказівок до лабораторних робіт; 

6) наявність розкладу занять і графіків виконання лабораторних робіт; 

7) наявність лабораторних робіт (відсоток) з елементами наукових досліджень; 

8) здійснення систематичного контролю за проведенням лабораторних робіт з 

боку кафедри, деканату й ректорату. 

Проведення перевірки. 

При безпосередній перевірці проведення лабораторного заняття необхідно 

з'ясувати; 

1) забезпеченість кафедри приміщеннями й площами, необхідними для прове-

дення лабораторних занять, їх стан, відповідність санітарно- гігієнічним і естетич-

ними умовам проведення заняття; 

2) оснащеність лабораторій сучасним учбово-лабораторним устаткуванням, 

машинами, агрегатами, пристосуваннями, інструментом, їх технічний стан; 

3) забезпеченість лабораторних занять необхідними матеріалами, препаратами, 

приладдям; 

4) забезпеченість студентів методичними вказівками, їх зміст і якість; 

5) забезпеченість (при необхідності) підручниками, навчальними посібниками, 

довідниками й іншою документацією й літературою; 

6) забезпеченість лабораторій схемами, плакатами, ТЗН; 

7) організацію проведення лабораторних робіт; методики перевірки й рівня під-

готовленості студентів до виконання роботи; метод проведення занять (індивідуа-

льний, ланковий, цикловий), кількість студентів, що працюють на одній установці, 

наявність індивідуальних завдань, форма їх видачі, ступінь самостійності виконан-

ня студентами експериментальної частини роботи; фактичні витрати часу на безпо-

середнє виконання роботи й оформлення звіту; форми контролю і рівень знань і 

вмінь, сформованих у студентів у процесі виконання лабораторної роботи; систему 

звітності про виконання роботи; 



8) роль викладача й учбово-допоміжного персоналу в організаційно- методич-

ному керівництві ходом виконання лабораторної роботи, систему звітності про ви-

конання роботи; постановка завдань, контроль їх виконання, створення умов для 

успішного виконання роботи й формування у студентів умінь і навичок самостійно-

го творчого застосування теоретичних знань у вирішенні теоретичних і практичних 

завдань; зміст і якість оформлення звітів; перевірка рівня знань і вмінь студентів. 

Аналіз результатів перевірки. 

На підставі аналізу результатів перевірки й нормативно-методичної докумен-

тації перевіряючі повинні зробити висновки, у яких відобразити; стан матеріально-

технічної бази для проведення лабораторних робіт; матеріально-методичний рівень 

їх забезпечення; тематика, постановка й організація проведення лабораторних ро-

біт; рівень знань і вмінь, сформованих у процесі виконання робіт; виявлені недоліки 

й позитивні сторони лабораторних робіт. 

За матеріалами перевірки складається протокол, у якому коротко виклада-

ються підсумки перевірки й даються можливі шляхи вдосконалювання організації 

проведення лабораторних робіт. 

Результати перевірки проведення лабораторних занять доводять до відома 

викладача, що проводив заняття й завідувача кафедри, обговорюються на засіданні 

кафедри, а при наявності істотних недоліків розробляються заходи щодо їхнього 

усунення. 

Матеріали перевірок лабораторних занять систематизуються й представля-

ються проректорові з НПР. 

Програма й методика перевірки якості проведення семінарських занять 

і колоквіумів 

Метою контролю семінарських занять і колоквіумів є перевірка якості їх ор-

ганізації й проведення. 

Завдання контролю полягає у виявленні знань і вмінь студентів аргументова-

но викладати свої думки й творчо підходити до вивчення теоретичних питань. 

Зміст перевірки семінарських занять 

Перевірити у викладача перед початком занять: 

1) наявність планів семінарських занять, обговорених і затверджених на кафедрі; 

2) відповідність планів семінарських занять програмі курсу. 

3) підготовленість викладача; 

4) наявність методичних розробок семінарських занять у допомогу викладачеві; 

5) наявність списку рекомендованої основної й додаткової літератури із вказівкою 

сторінок, що підлягають конспектуванню студентами; 

6) наявність графіка групових і індивідуальних консультацій по темі заняття. 

Проведення перевірки семінарських занять. 

На занятті перевіряються: 

1) присутність студентів; 

2) підготовленість студентів до заняття (наявність рефератів, конспектів); 

3) методика проведення заняття: вступне слово викладача, послідовність і гли-

бина розгляду головних питань, уміння викладача погоджувати матеріал із сучасні-



стю, додатковий матеріал, використовуваний викладачем і т. ін. 

4) сполучення різних форм проведення семінарських занять; обговорення пи-

тань, рефератів, творчі дискусії, колоквіуми, навчальні ігри і т.ін.; 

5) теоретичний рівень проведеного заняття; 

6)  забезпечення заняття наочно-ілюстративним матеріалом і технічними засо-

бами навчання; 

7) активність студентів в обговоренні питань, що виносяться на семінар; 

8) змістовність заключного слова викладача з підсумку семінарського заняття та 

окремих питань, коротка характеристика відповідей студентів; 

9) рекомендації студентам з підготовки до наступного семінарського заняття. 

Оцінка якості семінарського заняття 

Якість семінарського заняття визначається: 

1) доцільністю вибору виду (типу) семінарського заняття; 

2) умінням викладача керувати семінаром: 

• глибина науково-теоретичного змісту й виховної 

спрямованості семінару; 

• чіткість структури, ясність постановки конкретних завдань перед сту-

дентами, кваліфікованість і переконливість висновків викладача; 

• раціональне використання часу; 

• активізація пізнавальної діяльності студентів (застосування 

проблем пасти, індивідуалізованих завдань, елементів дискусії); 

• створення атмосфери вимогливості й доброзичливості. 

3) підготовленістю студентів до семінару; 

4) виконання завдань семінару. 

Оцінка якості колоквіуму 

Якість проведення колоквіумів визначається: 
1) підготовленістю студентів до колоквіуму; 
2) взаємною активністю участі в бесіді викладача зі студентами; 
3) доповненнями відповідей студентів і напрямками їхніх помилок викладачем; 
4) доброзичливістю викладача в процесі колоквіуму. 

Результати перевірок семінарських занять колоквіумів доводять до відомості 
викладача, що проводив заняття, і завідуючого кафедрою для наступного аналізу й 

усунення виявлених недоліків. 

Програма й методика перевірки самостійної роботи студентів 

Метою контролю самостійної роботи є визначення ефективності викорис-

тання студентами часу, вільного від обов'язкових навчальних занять. 

Завданнями контролю є: 

1) визначення часу на самостійну роботу з кожної дисципліни; 

2) попередній відбір навчального матеріалу для СРС; 

3) визначення форм, методів і видів СРС; 

4) рекомендації й методичні ради по засвоєнню навчального матеріалу; 

5) контроль, облік і аналіз результатів самостійної роботи студентів. 

Контролю підлягає наступне: 



1) планування й організація самостійної навчальної роботи студентів з кожної 

дисципліни, виходячи з рекомендованого бюджету часу студента; 

2) доведення до відома кожного викладача ліміту часу, відведеного для самос-

тійної роботи; 

3) визначення обсягу навантаження й змісти навчального матеріалу з кожної 

дисципліни й приведення його у відповідність із бюджетом часу студентів; 

4) ознайомлення студентів зі специфікою самостійної роботи з кожної навчаль-

ної дисципліни; 

5) розробка рекомендацій і інших методичних матеріалів у допомогу студентам 

з самостійного вивчення дисципліни; 

6) запис найбільш складних тем і розділів теоретичних курсів на цифрові носії; 

7)  наявність індивідуального планування (семестрового, 

щомісячного, щотижневого) самостійної роботи студентами; 

8) здійснення диференційованого підходу в організації самостійної роботи, що 

передбачає різний характер завдань (самостійна робота студента під безпосереднім 

керівництвом викладача, за індивідуальними планами студентів, фронтальні й ін-

дивідуальні види самостійної роботи, відпрацьовування пропущених і не підготов-

лених студентами занять і т.ін.); 

9) організацію самостійної роботи студентів у кабінетах, читальних 

залах; 

10) наявність заходів щодо поліпшення умов організації самостійної роботи сту-

дентів. 

Якість самостійної роботи визначається результатами поточної успішності й 

оцінками, отриманими на іспитах, які дозволяють аналізувати рівень знань студен-

тів по кожній дисципліні кафедри й факультету в цілому й активно впливати на хід 

навчального процесу обґрунтованим аналізом, висновками й пропозиціями. 



КРИТЕРІЇ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Критерії кількісної оцінки якості навчального процесу встановлюються для 
наступних видів навчального процесу: 

• лекції; 

• лабораторного заняття; 

• практичного заняття; 

• семінарського заняття; 

• курсового проектування; 

• самостійної роботи студентів; 

• виробничої практики. 

Якість навчального заняття оцінюється 

• за рівнем організації проведення заняття; 

• за рівнем викладання. 

Якість курсового проектування оцінюється 

• за рівнем організації курсового проектування; 

• за рівнем якості виконання курсових проектів. 

Для кожного показника якості навчального процесу встановлені можливі 

оцінки в балах з урахуванням його важливості відповідно до розроблених критеріїв 

оцінки якості, наведених в додатках 

В процесі перевірки або після її закінчення перевіряючий проставляє оцінку 

в балах за кожний показник і заповнює відповідну відомість. 

Рівень якості виду навчального процесу, що перевіряється, оцінюється кое-

фіцієнтом якості, який визначається за формулою: 

КК = ΣБП/ΣБт 

де ΣБП - отримана сума балів; 

ΣБт - максимально можлива сума балів. 

За отриманим значенням коефіцієнта якості визначається оцінка виду навча-

льного процесу, що перевіряється, за чотирибальною системою, виходячи зі зна-

чення коефіцієнта якості: 

відмінна якість   0,81...1,0;  

гарна якість   0,61 ...0,80; 

задовільна якість  0,41 ...0,60; 

незадовільна якість менше 0,40. 

Матеріали контролю оформляються протоколом. 
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Додаток 1 

Відповісти на тестові питання 

 

1. Лабораторне заняття – це … 

1 - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викла-

дача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи дослі-

ди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень 

даної навчальної дисципліни; 

2 - форма навчального заняття, при якому викладач організовує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисци-

пліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих за-

вдань. 

3 - це логічний, системно-послідовний, виклад питань науки, техніки чи 

культури, мистецтва для аудиторії слухачів. 

 
2. Головним завданням лабораторної роботи є: 

1 - встановлення зв'язку теорії з практикою на основі виконання практич-

них завдань, в спеціально обладнаних приміщеннях; 

2 -  вирішення навчальних і випробувальних завдань; 

3 - закріплення знань шляхом активного повторення матеріалу лекцій, кон-

кретизації і розширення цього матеріалу, його транспозиції на певні 

завдання. 

 

3. Вибрати методи, використовувані при проведенні лабораторних робіт 

 1 – логічний, індукція, дедукція; 

 2 – метод імітаційного  моделювання; 

 3 – фронтальний, цикловий, індивідуальний. 

 

4. Практичне  заняття – це … 

1 - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викла-

дача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи дос-

ліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних поло-

жень даної навчальної дисципліни; 

2 - форма навчального заняття, при якому викладач організовує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дис-

ципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульо-

ваних завдань. 

3 - це логічний, системно-послідовний, виклад питань науки, техніки чи 

культури, мистецтва для аудиторії слухачів. 
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5. Однією з цілей практичного заняття є: 

 1 - поглиблене вивчення науково-теоретичних основ предмету і 

оволодіння сучасними методами, навичками експериментування з 

використанням обчислювальної техніки, сучасної апаратури, при-

ладів; 

 2 - встановлення зв'язку закономірностей, формулювань, вимірюва-

льних показників з практикою їх застосування; 

 3 – набуття навичок у педагогічній діяльності. 

 

1) Фронтальний метод проведення заняття передбачає: 

 1 – одночасне проведення різних робіт певного циклу різної послі-

довності; 

 2 - виконання певного виду роботи за спеціальним розкладом; 

 3 - виконання всіма студентами однотипних робіт. 

 

7. Циклічний метод проведення занять передбачає: 

 1 – одночасне проведення різних робіт певного циклу різної послі-

довності; 

 2 - виконання певного виду роботи за спеціальним розкладом; 

 3 - виконання всіма студентами однотипних робіт. 

 

8. Індивідуальний метод проведення занять передбачає: 

 1 – одночасне проведення різних робіт певного циклу різної послі-

довності; 

 2 - виконання певного виду роботи за спеціальним розкладом; 

 3 - виконання всіма студентами однотипних робіт. 

 

9. Недоліки фронтальної форми виконання робіт полягають у наступно-

му: 

 1 – завжди  частина  робіт виконується за тематикою, ще не висвіт-

леною на лекціях; 

  2 – при такій формі не можна досягти добрих навчальних результа-

тів.  

3 - деяка трафаретність робіт і прийомів їх виконання; сама методи-

ка роботи дозволяє деяким студентам копіювати не тільки техніку 

експериментування, а і звітні матеріали. 

 

10. Недоліки індивідуальної форми виконання робіт полягають у насту-

пному: 

1 – завжди  частина  робіт виконується за тематикою, ще не висвітле-

ною на лекціях; 

2 – при такій формі не можна досягти добрих навчальних результатів.  

3 - деяка трафаретність робіт і прийомів їх виконання; сама методика 

роботи дозволяє деяким студентам копіювати не тільки техніку експе-

риментування, а і звітні матеріали. 
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11. Переваги індивідуальної форми виконання робіт полягають у наступ-

ному: 

1 –  суттєво полегшує його організацію і проведення; 

2 – студенти виявляють більше самостійності в оволодінні навичками ек-

спериментування, об'єктивніше здійснюється контроль навчальних 

досягнень, більш організовано проходить захист звітів; 

3 - комбінуванні різних форм організації лабораторних занять, враховую-

чи матеріальну базу, тематику робіт, кількість студентів на курсі. 

 

12. До умов організації практичного заняття належать : 

 1 – обґрунтоване планування виходячи із завдань предмету вивчення; 

 2 – вступний інструктаж з техніки безпеки; 

3 - роз'яснення викладачем технології завершення практичних робіт. 

 

13. Чи доцільно включати у методику проведення практичного заняття 

елементи проблемного навчання? 

 1 – не доцільно; 

 2 – не бажано; 

3 – доцільно поєднувати традиційні і проблемні методи навчання. 

 

14. Критеріями підготовленості студента до практичного заняття вважа-

ються: 

 1 – знання відповідної літератури; володіння методами досліджень; 

  2 – виконання певного виду роботи за спеціальним розкладом; 

3 – поглиблене вивчення науково-теоретичних основ предмету. 

 

15. Яка форма організації лабораторної роботи педагогічно найбільш доці-

льна? 

 1 – індивідуальна; 

  2 – фронтальна; 

3 – циклова. 

16. Встановіть правильну послідовність підготовки до лекції. 

1 - Складання плану; добір змісту; виділення головних ідей; написання 

конспекту; встановлення темпу; 

2 - добір змісту; виділення головних ідей; складання плану; встановлення 

темпу; написання конспекту;  

3 - добір змісту; складання плану; виділення головних ідей; написання 

конспекту; встановлення темпу. 

 

17. До прийомів створення проблемних ситуацій на лекції належать: 

1 – добір змісту суперечностей; складання плану; виділення головних 

ідей; написання конспекту проблемних питань. 

2 – проблемне завдання у вигляді питання; пряма постановка проблеми; 

повідомлення інформації, що містить суперечність; повідомлення проти-

лежних думок; звернення уваги на життєві явища, які потрібно вияснити; 
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повідомлення фактів, що викликають непорозуміння; співставлення жит-

тєвих знань з науковими. 

3 – приділення уваги розкриттю основних наскрізних суперечливих по-

нять і термінів, найхарактерніших для даної галузі науки. 

 

18. До типів лекцій, які розрізняються за їх місцем в структурі послідов-

ності вивчення дисципліни належать: 

1 – лекція інформаційного повідомлення, лекція - пояснення; 

2 – оглядова, лекція основного курсу, заключна; 

3 – лекція із запланованими помилками; лекція - розповідь; 

 

19. До типів лекцій, які розрізняються основою ведучого метода їх про-

ведення належать: 

1 – оглядова, лекція основного курсу, заключна; 

2 – лекція – консультація; 

3- лекція інформаційного повідомлення; лекція – розповідь; проблемна або 

евристична лекція; пояснювально-ілюстративна (демонстративна) лекція. 

 

20. Яка форма організації навчання призначена для того, щоб закласти 

основи наукових знань визначаючи напрям, зміст і характер всіх видів 

навчальних занять? 

1 – Лекція; 

2 – практичне заняття; 

3 – семінарське заняття; 

4 – лабораторне заняття. 

 

21. Яка лекція ознайомлює студентів з галуззю науки, що має викладати-

ся в курсі навчальної дисципліни? 

1 – Ввідна; 

2 – оглядова; 

3 -  лекція початку курсу; 

4 – лекція основного курсу. 

 

22. В якій лекції особлива увага приділяється розкриттю основних на-

скрізних понять і термінів, найхарактерніших для даної галузі науки? 

1 – Ввідна; 

2 – оглядова; 

3 -  лекція початку курсу; 

4 – лекція основного курсу. 

 

23.  У якій групі перелічені основні складники форми лекції? 

1 – Конспект лекції, управління аудиторією, структура лекції; 

2 – стиль, манера, мова лектора; 

3 – техніка мовлення лектора, дикція, темп, міміка. 

4 – Управління аудиторією, манера, техніка мовлення лектора. 
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