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Дата 21.10.2021 Початок заняття 10.00 Аудиторія 2 0 0 М 

Рівень професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача має високу 

оцінку, використовуються активні методи навчання, а саме: дискусії, проблемне 

викладання лекційного матеріалу, аналіз конкретних ситуацій і т.д. Вміння володіти 

увагою і зацікавлювати студентів, ставлення до аудиторії тактовне, в міру вимогливе, 

професор Коротєєва А.В., має авторитет та повагу серед студентів. 

1. Загальна констатація навчального та науково-методичного рівня заняття: 

1. Степанова О.А., підкреслила вільне володіння матеріалом, високий 

методичний рівень викладення, чіткість викладення основних понять, 

структурованість та логічність викладу матеріалу лекції, вміння 

ілюструвати основні положення цікавими змістовними прикладами, а 

також поінформованість лектора щодо останніх інновацій у 
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галузі. Наочність забезпечена використанням презентації в 2 0 0 М , всі 

ілюстрації синхронізовані з текстом, їх відрізняє лаконічність, 

змістовність і виразність. Лекція проведена Коротєєвою А.В.. на 

високому науково-методичному рівні і заслуговує оцінки «відмінно». 

2. Танська Л.В, звернула увагу на вміння лектора управляти діяльністю 

студентів під час проведення заняття, що обумовило активне включення 

студентів у процес навчально-пізнавальної діяльності. Коротєєва А.В. 

поєднала теоретичний матеріал із власним практичним досвідом проведення 

конференцій та ділового туризму з залученням учасників з інвалідністю , 

доцільно наводила приклади з практики, які підтверджували та 

конкретизували викладений теоретичний матеріал і, водночас, активізували 

мислення студентів. Відзначила, що лекція проведена А.В. Коротєєвою на 

високому науково-методичному рівні і заслуговує оцінки «відмінно». 

2. Рівень проведення заняття: «високий» 

Відкрите заняття відвідали: посада, ПЩ, ]^дпис: 

1. Професор Степанова О.А. 

2. Старший викладач Танська Л.В. 

Думка лектора: 

З висновками згоден. Мета, завдання та ціль, що мав викладач, повністю досягнена, 

і відгуком ознаиомлении: « •/}» / ґ 20г/ /року 
підаис 

Результати відвідування відкритого заняття обговорені на засіданні кафедри / циклової 

комісії / З у / .2021.р.Протокол № від « » ,2021р. 

Завідувач кафедри / / р / у Л 
Голова циклової комісії /7с і с "7у 


