
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про відвідування занять та позааудиторних заходів  

у Відокремленому  структурному  підрозділі 

 «Нікопольський  фаховий  коледж 

Українського  державного  університету  науки  і  технологій» 

 
 

 

 

Обговорено та затверджено 

рішенням педагогічної ради 

ВСП «НФК УДУНТ»  

Протокол № ___5___ від  

«_28_» _____12_____ 2021 р. 

 

Введено в дію 

Наказ ВСП «НФК УДУНТ» 

№ __177-од _ від  

«_28_» ____12______ 2021 р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Нікополь 

 2021 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про відвідування занять у Відокремленому структурному 

підрозділі «Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету 

науки і технологій» (далі - коледж) регламентує здійснення  відвідування та 

взаємовідвідування занять викладачами, що є однією з ефективних форм 

удосконалення педагогічної майстерності як викладача, який відвідав заняття, так і 

викладача, який його проводив. Крім того, взаємовідвідування - основний  засіб 

передавання досвіду роботи. 

1.2 Дане Положення складено з урахуванням Закону України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у 

Відокремленому структурному підрозділі «Нікопольський фаховий коледж 

Українського державного університету науки і технологій» та інших нормативних 

документів. 

1.3 В залежності від мети відвідування поділяються на навчальні  та  

контрольні. 

Навчальні відвідування заняття колег слід проводити з їх дозволу, 

домовившись як мінімум за день до відвідування. Викладач має право відмовити у 

відвідуванні його заняття.  

Керівництво коледжу, здійснюючи контроль, має право не попереджувати 

викладача про своє відвідування. Відвідування  закінчується співбесідою 

конфіденціального характеру (крім відкритих занять). 

1.4 Піч час відвідування заняття педагогічний працівник або представник 

адміністрації заповнює форму «Аналіз відвіданого заняття» (Додаток 1), яка містить 

аналіз та висновки щодо  відвіданого заняття. Викладач, якого відвідали, має 

ознайомитися з даною аналізом відвіданого його заняття та поставити підпис, 

засвідчуючи ним факт ознайомлення. 

1.5 Під час відвідування позааудиторного заходу заповнюється форма  

«Аналіз позааудиторного заходу» (Додаток 2). 

1.6  Форму аналізу заняття або поза аудиторного заходу протягом 3-х днів 

необхідно здати методисту для зберігання, опрацювання та узагальнення інформації. 

1.7 Отримана інформація аналізується методичною службою з метою 

розробки заходів з ліквідації недоліків у викладанні. При повторному відвідуванні 

необхідно ознайомитися з висновками і рекомендаціями, які надали попередні колеги 

з метою констатації «наявності - відсутності» динаміки. 

1.8 Щосеместрово методистом формується зведена інформація про 

відвідування занять адміністрацією коледжу та взаємовідвідування викладачів, що 

йде додатком до наказу про підсумки організації освітнього процесу  в коледжі у 

відповідному семестрі. 

 

2. МЕТА ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ 

 

1. Вивчення досвіду роботи, підвищення педагогічної майстерності. 

2. Контроль якості навчання, його відповідність вимогам Державного 

стандарту. 

3. Контроль якості знань здобувачів освіти. 

4. Контроль методичного забезпечення дисципліни. 

5. Методика викладання нового матеріалу, його закріплення. 



6. Методика опитування, накопиченість оцінок. 

7. Здійснення індивідуального та диференційованого підходу в процесі  

навчання. 

8. Організація самостійної роботи здобувачів освіти. 

9. Стимулювання активної навчальної праці здобувачів освіти. 

10. Відповідність форм, методів дидактичних завдань до структури заняття.  

11. Ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

технічних засобів навчання, наочності. 

12. Формування у студентів професійних компетенцій. 

13. Реалізація міжпредметних зв’язків. 

14. Організація самостійної позааудиторної роботи. 

15. Система контролю за рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти. 

16. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти. 

17. Використання інноваційних педагогічних технологій. 

18. Знайомство з методичним рівнем викладача. 

19. Раціональне використання навчального часу на занятті. 

20. Формування у здобувачів освіти інтересу до вивчення дисципліни. 

21. Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти. 

22. Розвиток у здобувачів освіти навичок самоконтролю та самовдосконалення. 

23. Розвиток розумових здібностей здобувачів освіти. 

24. Робота  з формування у здобувачів освіти умінь аналізувати, робити 

висновки та   узагальнення. 

25. Ефективність роботи викладача з розвитку мови здобувачів освіти, 

збагачення словникового запасу. 

26. Контроль за оцінюванням навчальних досягнень студентів. 

27. Взаємовідносини в системі “викладач - здобувачів освіти ”. 

 

3. НОРМИ ВІДВІДУВАННЯ 

 

3.1 З метою моніторингу якості освітнього процесу передбачені такі рівні 

контролю навчальних занять та позааудиторних заходів: на рівні коледжу; рівні 

відділення; циклової комісії.  

3.2 На рівні коледжу щорічно складаються відповідні графіки відвідування 

адміністрацією та членами атестаційної комісії.  

3.3 На рівні предметно-циклової комісії та відділення графіки відвідувань та 

взаємовідвідувань складаються щосеместрово. 

3.4  Графіки відвідувань складаються з врахуванням необхідності системної 

оцінки роботи кожного викладача, графіку атестації викладачів, графіку проведення 

відкритих занять та позааудиторних заходів, графіку проведення декад предметно-

циклових комісій, необхідності вивчення  досвіду роботи викладача. 

3.5 Норми відвідування занять адміністрацією коледжу:  

−  для викладачів, що не атестуються в поточному навчальному році, норма 

відвідування його занять – не більше 3 за навчальний рік; 

− голова ПЦК – 1 відвідування кожного викладача за семестр (+ відвідування 

за графіком відкритих занять та позааудиторних заходів/ відвідування за планом 

проведення декад ПЦК ) 



− завідувач відділення – 2 відвідування на семестр, ( відвідування за 

графіком відкритих занять та позааудиторних заходів / відвідування за планом 

проведення декад ПЦК ) 

− заступник директор з НР – 1 відвідування на тиждень (відвідування на 

тиждень за графіком відвідувань атестаційною комісією / відвідування за графіком 

відкритих занять та позааудиторних заходів / відвідування за планом проведення декад 

ПЦК ),  

− методист відділення – 2 відвідування на тиждень, ( відвідування за 

графіком відкритих занять та позааудиторних заходів / відвідування за планом 

проведення декад ПЦК )  

− методист – 1 відвідування на тиждень (відвідування на тиждень за  

графіком відвідувань атестаційною комісією),  

− зав. НМК – 1 відвідування на тиждень ( відвідування на тиждень за 

графіком відвідувань атестаційною комісією/ графіком відкритих занять та 

позааудиторних заходів ),  

− директор (за графіком відвідувань атестаційною комісією),  

− заступник директора з ВР (за графіком відвідувань атестаційною комісією  

/  графіком відвідувань позааудиторних заходів). 

3.6 Протягом навчального року викладач зобов’язаний відвідати заняття 1 раз 

на місяць згідно з графіком взаємовідвідувань циклової комісії або графіком 

проведення відкритих занять та позааудиторних заходів.  

 

4. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРИ ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТТЯ 

 

4.1 Підготовка до відвідування. 

Є  необхідною умовою  при компетентному аналізі заняття і визначається метою, 

яка ставиться при відвідуванні, і може включати: 

− ознайомлення з темою заняття, матеріалом теми; 

− ознайомлення з робочою програмою навчальної дисципліни; 

− перевірку правильності ведення навчально-методичної документації (плану 

заняття, навчально-методичного забезпечення); 

− вивчення відгуків інших осіб, які відвідали заняття цього викладача; 

− перегляд журналу навчальних занять (система опитування, стан успішності) 

і конспектів здобувачів освіти. 

4.2 Присутність на занятті. 

Відвідування заняття допустимо при дотриманні наступних вимог: 

− відвідування занять не повинно порушувати нормального ходу занять; 

− відвідуючий повинен проконтролювати заняття повністю, від початку до 

кінця, щоб скласти повну уяву про дане навчальне заняття і окремих його елементах; 

− категорично забороняється входити в кабінет (аудиторію) і виходити із неї 

під час проведення заняття, запізнюватися на заняття чи йти до його закінчення; 

− місце для спостережень краще вибирати за задніми столами; 

− відвідуючому забороняється втручатися у ведення заняття і виражати свої 

емоції, задавати під час заняття питання викладачу чи здобувачам освіти. 

4.3 Аналіз заняття. 

Розгляд  та аналіз заняття являє собою обговорення заняття викладачем і 

особою, яка відвідала заняття (самоаналіз і аналіз).  



Обговорення слід розпочинати із самооцінки викладачем свого заняття. Це 

важливий показник того, наскільки сам викладач бачить позитивні та негативні 

сторони проведеного заняття, а значить чи  може він самостійно працювати над 

удосконаленням власної майстерності.  

Аналіз заняття повинен глибоко та всебічно розкрити процес діяльності 

викладача і студентів, тобто процесу навчання і учіння. Аналіз заняття має 

відображати дидактичну, методичну, виховну і психологічну сторону. 

Бесіда з обговорення заняття має бути  не констатацію недоліків, а 

доброзичливою допомогою. Спочатку відмічаються позитивні сторони заняття, 

найбільш вдалі моменти, а потім повідомляються недоліки, робиться 

узагальнення. 

Висновки та рекомендації  щодо відвіданого заняття повинні відповідати 

меті відвідування і можуть містити  відповіді на запитання: 

− чи є заняття навчаючим, виховним, розвиваючим; 

− чи досягнута поставлена мета; 

− методичний рівень викладача; 

− результати застосованих на занятті методів; 

− ефективність використання робочого часу на занятті; 

− цікаві, гідні розповсюдженню методичні знахідки викладача. 

4.4 Звіт про відвідування заняття 

Виконується у формі детального опису всіх етапів заняття, із записом всіх 

моментів аналізу, з детальними зауваженнями і оцінкою основних моментів. 

Запис звіту робиться в формі “Аналіз відвідування заняття” викладачами, які 

відвідали заняття. 

Пропозиції, направлені на удосконалення освітнього процесу, повинні бути 

конкретними, бути обґрунтованими, здатними надати допомогу викладачу. 

Підписи викладача, який проводить заняття, і того, хто відвідує його, обов’язкові. 



Додаток 1 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ» 
 

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНОГО ЗАНЯТТЯ 
 

Викладач ________________________ Категорія, педагогічне звання __________________ 

Дата проведення заняття «_____»_________________ 20____ р. Група ________________ 

З предмету __________________________________________________________________ 

Тема заняття ________________________________________________________________ 

Мета відвідування ____________________________________________________________ 
Кількість студентів по журналу ____________ присутні ___________ запізнились ________ 
 

№ 
п/п Зміст аналізу, який відповідає критеріям рейтингових показників 

Макс. 
кількість 

балів 

Фактична 
кількість 

балів 

1. № заняття_______ за журналом № за робочою програмою _______ 

Відповідність змісту навчального матеріалу темі, меті і завданням 

заняття __________________________________________________ 

 

0,3 

 

2. Наявність методичного забезпечення (ступінь сформованості НМКД)  1,5  

3. Підготовка аудиторії за заняття______________________________ 

 
0,3 

 

4. Тип заняття ______________________________________________ 

Відповідність структури обраному типу заняття _______________ 

_________________________________________________________ 

Використання часу ________________________________________ 

 

0,2 

 

 

0,5 

 

5. Чіткість формулювання  теми, мети та завдань заняття, мотивації 

навчальної діяльності _____________________________________ 

 

0,2 

 

6. Методи актуалізації опорних знань___________________________ 

 
1,0 

 

7. Характер пізнавальної активності студентів ___________________ 

_________________________________________________________ 

 

1,0 

 

8. Виклад матеріалу (повнота, науковість і послідовність, доступність, зв’язок 

з сучасністю, з виробництвом, з майбутньою діяльністю) / характеристика 

основної частини заняття___________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

1,5 

 

9. Форми організації навчально-пізнавальної  діяльності __________ 

_________________________________________________________ 

Диференціація та індивідуальний підхід ______________________ 

 

1,0 

 

10. Використані методи пояснення _____________________________ 

_________________________________________________________ 

систематизації і контролю знань ____________________________ 

 

1,5 

 

11. Використані засоби навчання, роздатковий матеріал, наочність  

 
0,5 

 

12. Ведення навчальної діяльності (журнал, відомості) 0,5  

                                                                                                   Загальна кількість балів  



Недоліки та рекомендації ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Висновки та пропозиції  

(Особистість викладача, контакт з аудиторією, діловитість, педагогічний такт, культура мови, ерудиція, стиль і 
манера, методи опитування, засоби підвищення ефективності викладання та розумової діяльності здобувачів 
освіти) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Заняття оцінено в _________ балів 

Заняття проаналізував (ла)_____________________________________________________ 

З аналізом ознайомився викладач _______________________________________________ 



Додаток 2 

 

 


