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Професійні компетенції та педагогічна майстерність викладача відповідає 

кваліфікаційним вимогам щодо посади професора кафедри, лектор використовує активні 

методи навчання, серед них: проблемне викладення матеріалу, що зосередило увагу 

студентів до порівняння трендів розвитку туристичного ринку до пандемії 2019 та в 

умовах епідеміологічних обмежень щодо туристичних подорожей як зв'язок з викликами 

сьогодення, аналіз конкретних ситуацій з формуванням туристичних потоків та розвитком 

внутрішнього туризму і т.д. Темп викладення матеріалу, логіка аналізу проблем показали 

вміння лектора володіти аудиторією та мотивувати студентів. Професор Коротєєва А.В. 

має авторитет та повагу студентів. 

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

1. Барна Н.В. підкреслила що: 1. Лектор володіє теоретичним та 

«Україна» 
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практичним матеріалом теми на високому рівні; 2. Методичний аспект 

викладення проблем теми підсилено розробленими презентаціями з тем 

курсу, що викладенні на сторінці дисципліни на МОСШЬЕ ; 3. Надано 

характеристику наукових підходів до основних понять, матеріал лекції 

викладено логічно, системно, проілюстровано основні положення 

цікавими актуальними прикладами з практики організації туристичного 

бізнесу в умовах світової пандемії; 4. Наочність забезпечена 

використанням презентації, яку вирізняє лаконічність, структурність та 

змістовність. 5. Лекторка вміло утримувала увагу аудиторії. 

Лекція проведена Коротєєвою А. В. на високому науково-методичному 

рівні і заслуговує оцінки «відмінно». 

2. Степанова О.А., звернула увагу на володіння увагою аудиторії і 

спрямовування пізнавальної діяльності студентів на досягнення визначеної 

мети лекції. Коротєєва А.В. вдало поєднала теоретичний матеріал із власним 

практичним досвідом організації наукових мандрівок з перетином кордонів в 

умовах дії епідеміологічних обмежень . Відзначила, що лекція проведена 

Коротєєвою А.В. на високому науково-методичному рівні і заслуговує оцінки 

«відмінно». 

2. Рівень проведення заняття: «високий» 

Відкрите заняття відвідали: підпис: 

1. Професор Барна Н.В. 

2. Професор Степанова 

Думка лектора: 

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

З відгуком ознайомлений: « С •/20^-^року 
підп^ 

Результати відвідування відкритого заняття обговорені на засіданні кафедри / циклової 

комісії « ^ ^ З ^ - П р о т о к о л ^ 0 2 1 р . 
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