
КВНЗ "Ковельський медичний коледж" 

АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ 3  _____________  
(назва предмету) 

Викладач___ _______________________________________________________  

Дата відвідування ___________________________________________________  

Г рупа _____________________________________________________________  

Тема заняття ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Мета відвідування ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ТИП І СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ 

1. Визначено тип заняття викладачем - правильно, 

неправильно, не визначено зовсім. 

Тип заняття: 1) заняття засвоєння нових знань; 2) заняття 

засвоєння навиків та вмінь; 3) заняття застосування знань, 

навиків та вмінь; 4) заняття узагальнення і систематизація знань; 

5) заняття контролю; 6) заняття комбіноване__________________ 

Вид заняття: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, 

інший вид ____________________________________________ 

2. Відповідність обраного типу заняття дидактичній меті, 

обсягу і складності виучуваного матеріалу - обраний тип заняття 

відповідає, частково відповідає, не відповідає. 

3. Постановка мети і завдань роботи на занятті - поставлені 

правильно, дохідливо для студентів, недохідливо, не поставлені. 

4. Врахування місця і ролі заняття в системі занять, 

передбачених на навчання теми, розділу - враховано, не 

враховано, заняття пов’язане, не пов’язане з попереднім 

(наступним) заняттям. 

5. Методи навчання: словесні методи-пояснення, інфор-

маційне повідомлення, розповідь, бесіда, дискусія; наочні 

методи-демонстрування, ілюстрування, самостійне спостереже-

ння, досліди; практичні методи-вправа, практичний показ, 

лабораторний метод, самостійне виконання практичних завдань; 

логічні методи-аналіз і синтез, індукція та дедукція, 

моделювання, абстрагування, ідеалізація і форматизація; ігровий 

метод-інтелектуальні ігри, ігровий тренінг мислення, словограма, 

кросворд, картки, комп'ютерні ігри, ребус і т. п.; імітаційний 

метод. 

               Таблиця обліку опитування студентів 

               Оцінка знань: 

- мотивована; 

- об'єктивна; 

- відповідає нормам оцінювання. 

Опитано ______ студентів. 

Виставлено ______ оцінок: "5" _____ 

                                                "4" _____ 

                                                "3" _____ 

                                                "2" _____  
- передбачено роботу з ліквідації прогалин в заняттях; 

- передбачено роботу з обдарованими студентами. 

   

   

   

   

   

   

   

   





 

Етапи заняття, принципи, методи і засоби навчання на занятті 

Етапи заняття 
Основний зміст роботи викладача і 

студентів 

Висновки при спостереженні заняття 

Організаційна частина: 
Перевірка присутніх 

Організаційні моменти 

 Перекличка, звіт старости  

Дисципліна на занятті 

 ________ зроблена; 

присутніх ________, відсутніх ________ 

зразкова, хороша, задовільна, погана, незадовільна. 

організованість під час входу студентів в кабінет, 

зібраність викладача, форма вітання, налагодження 

ділового ритму 

Актуалізація опорних знань, навичок і 

вмінь студентів 

 Актуалізація проведена 

Прийоми роботи завданням актуалізації 

Достатньо, частково, недостатньо, не проведена.  

Відповідають, відповідають частково, не 

відповідають 

Перевірка виконання домашнього завдання: 
Рівень знань студентів 

  ____ оптимально використаний час, 
___ виявлено рівень знань,
 ____ визначено типові недоліки у 

заняттях і встановлено їх причини,
 ____ ліквідовано недоліки, перевірка 
мала розвивальний характер, дано 
рекомендації щодо ліквідації прогалин у 
знаннях, доцільність _____ 

 

Мотивація навчальної діяльності студентів. 
Повідомлення теми, мети і завдань заняття 

 Мотивація проведена (способи її...) 

Тема, мета і завдання заняття повідомлені 

Проведена частково, не проведена 

Достатньо повідомлені, недостатньо, не повідомлені. 

Визначено (не визначено), дидактичні і виховні 

завдання 

Засвоєння нових знань, навичок і вмінь, їх 

застосування, узагальнення, систематизація 

і корекція знань, умінь та навичок: 
- сприйняття і первинне усвідомлення нового 

матеріалу; 

- форми роботи: колективна; індивідуальна; 

диференційована 

 Викладений матеріал відповідає 

навчальній програмі, підручнику та 

попередній теоретичній підготовці 

студентів 

Наукові теоретичні положення, 

твердження, ідеї, поняття, факти 

Відповідає, відповідає частково, не відповідає. 

 

 

 

викладені достатньо, викладені недостатньо, 

аргументовано, неаргументовано 

- осмислення об’єктивних зв’язків і відношень 

у виучуваному матеріалі, розкриття 

внутрішньої суті явищ, узагальнення окремих 

фактів 

 Види і прийоми роботи (словесні, наочні, 

практичні, проблемно-пошукові, 

репродуктивні, індивідуальні) для 

осмислення і усвідомлення виучуваного 

Доцільні, частково доцільні, недоцільні, достатні, 

частково достатні, недостатні 

- первинне застосування одержаних знань, 

перевірка засвоєння студентами основних 

понять і їх вмінь самостійно пояснювати їх 

суть, наводити аргументовані приклади 

 Активізація пізнавальної діяльності 

студентів методом переконання, вимоги, 

привчання, пізнавальної ігри, дискусії, 

несподіванки, зацікавлення 

Проводилась, проводилась частково, не проводилась 



- формування елементарних навичок на основі 

застосування знань у стандартних умовах (на 

готовому матеріалі) 

 Комплексне розв’язання завдань 

навчання, виховання і розвитку, зв’язок з 

життям 

Забезпечено, частково забезпечено, не забезпечено 

- формування диференційованих узагальнених 

вмінь, перевірка глибини осмислення знань і 

ступеня узагальнення їх 

 Диференційованість завдань в залежності 

від індивідуальних особливостей і 

можливостей студентів 

Забезпечено, частково забезпечено, не забезпечено 

- застосування знань в нестандартних умовах, 

творче перенесення знань і навичок або змінені 

умови, ситуації, наближені до життя, з метою 

формування вмінь 

 Самостійна робота студентів 

проводилась Характер самостійної 

роботи ___________________________ 

Обсяг _______ студенти _______ мають 

навички самостійної роботи 

Керівництво самостійною роботою 

студентів викладач 

Достатньо, недостатньо  

 

 

 

 

 

Здійснював, не здійснював 

Узагальнення і систематизація знань: 
перевірка результатів виконаних завдань, їх 

аналіз та оцінка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи і форми перевірки знань, умінь і 

навичок (усні, письмові, графічні) 

Види перевірки знань, умінь, навичок  

(індивідуальна, групова, тематична) 

Оцінювання знань, умінь і навичок 

- закріплення 

- перевірено набуті знання, вміння, навички 

- встановлено позитивні і негативні сторони              

в знаннях 

- дано рекомендації студентам 

- підбиття підсумків заняття 

- проаналізовано успішність і володіння знаннями 

та способами діяльності 

- визначено завдання для подальшої роботи 

оцінено роботу на занятті 

 

Доцільні, частково доцільні, недоцільні. 

Доцільні, недоцільні, достатні, недостатні. 

Об’єктивне, частково об’єктивне, необ’єктивне 

(заниження, завищення оцінки) 

Повторення і систематизація основних 

теоретичних положень і ведучих ідей 

вивченого. Підсумок заняття. Повідомлення 

домашнього завдання. 

 Підготовку і виконання домашнього 

завдання  

Зміст і обсяг домашнього завдання 

Методику підготовки домашнього 

завдання 

Повідомлено, інструктовано виконання 

 

Посильне, не посильне 

Повідомлено, інструктовано виконання його. 

Домашнє завдання: складне, творче, пошукове, 

дослідницьке, непосильне, надто легке, 

диференційоване, інтегроване 

 

 



 Доповнення, зауваження по ходу заняття 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Висновки, пропозиції 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

 З аналізом викладеного ознайомлений: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Підпис викладача________________ Підпис перевіряючого_______________ 

 





Можливі висновки аналізу занять 

АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ В ЧАСІ 

 Затрачено часу на: 

організацію заняття _____________________________ 

опитування студентів ___________________________ 

повторення раніше вивченого матеріалу ___________ 

пояснення нового матеріалу _____________________ 

закріплення вивченого матеріалу _________________ 

виконання творчих робіт ________________________ 

домашнє завдання ______________________________ 

ЗАСЛУГОВУЄ НА УВАГУ 
вміння викладача оптимально поєднати різноманітні форми контролю:___________________  

зв'язок теорії з практикою: ________________________________________________________ 

відповідність змісту дидактичних цілей:_____________________________________________ 

реалізація індивідуального підходу до студентів:______________________________________ 

знання індивідуальних особливостей студентів, зокрема: _______________________________ 

оптимістичність і динамічність стилю спілкування:____________________________________ 
ХАРАКТЕРНІ ВАДИ ЗАНЯТТЯ 

1. Переважаюче навчання студентів, розумове безділля значної частини студентів. 

2. Переважаюча описовість (усна, розповідь викладача) під час подачі нового матеріалу. 

3. Абсолютне переважання фронтальних робіт. 

4. Однобока функція викладача і студентів (викладач - активний розповідач, студент - 

пасивний слухач). 

5. Невикористання чергування різних видів діяльності студентів (слухання, мовлення, 

практична діяльність). 

6. Реалізація дидактичних принципів: науковість ____________ , доступність ___________ , 

системність _____________, послідовність. 

7. Відсутність між курсових і між предметних зв’язків. 

8. Недостатня робота викладача на занятті над засвоєнням, в першу чергу, теоретичного 

матеріалу, занадто швидкий перехід до виконання практичних вправ. 

9. Затягування етапу перевірки домашнього завдання. 

10. Етап актуалізації знань перед поясненням нового матеріалу ще не став обов'язковим 

елементом структури заняття. 

ІНШІ СТОРОНИ ЗАНЯТТЯ 
1. Студенти готові, не готові до заняття. 

2. Обладнання заняття забезпечено доцільно; не доцільно і повно, не забезпечено. 

3. Час заняття використовується раціонально, частково раціонально, не раціонально. 

4. Педагогічний такт дотримується, дотримується частково, не дотримується. 

5. Велику увагу викладач приділяє розвитку логічного мислення, усній мові студентів. 

6. Викладач виконує основне завдання-навчити правильно писати, правильно говорити, 

використовуючи багатство української мови. 

7. Співдружність викладача та студентів простежувалася протягом всього заняття. 

8. Студенти вміють висловлювати власну точку зору, робити висновки під час вивчення 

нового матеріалу. 

9. Різноманітний додатковий матеріал розширює знання студентів, прищеплює любов та 

повагу до дисципліни. 

10. Слабке вміння студентів вести діалог, помилки у вимові говорять про те, що слід частіше 

проводити фонетичні розминки, готувати студентів до сприйняття тексту шляхом 

словникової роботи. 

11. Уміло сформульовані викладачем питання допомагають студентам давати повні та 

обґрунтовані відповіді. 

12. Вимогливість, впевненість викладача сприяють тому, що студенти розуміють викладача, 



добре засвоюють матеріал, активно працюють протягом заняття. 

13. Почергове використання усних та письмових видів робіт сприяє збереженню активності 

розумової діяльності студентів. 

14. Враховуються вікові та індивідуальні особливості студентів. 

15. Відчувається система роботи в активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів 

щодо прищеплення навичок самостійної діяльності з розвитку логічного мислення. 

16. У ході заняття студенти відповідали на питання, працювали з підручником, учились 

самостійно узагальнювати, робити висновки, записуючи їх у зошити. 

17. Поєднання різних форм роботи: колективної, групової, індивідуальної, дало можливість 

розкрити студентам власні здібності, заглибитись у матеріал, зрозуміти його. 

18. Вдало обраний метод нестандартного заняття "ярмарок ідеї", де студенти змогли 

показати не тільки знання з дисципліни, але і виявити ділові якості людей, яких вони 

представили. 

19. Постановка проблемних питань, завдань, створення проблемних ситуацій дає 

можливість виявити творчі здібності студентів. 

20. Протягом усього заняття простежується професійна спрямованість навчання. 

21. Викладач уміло, коректно здійснює індивідуальний підхід до студентів. 

22. Логічно правильно формулює думку, у певній послідовності подає фактичний матеріал, 

аналізує його, встановлює об'єктивні зв'язки, формує творче мислення. Ставить проблему та 

розкриває способи її вирішення. 

23. Загальна культура: наукова ерудиція, педагогічна майстерність, культура спілкування, 

духовне багатство, педагогічна етика, самовдосконалення, культура зовнішнього вигляду. 

 Культура мови: граматична правильність, виразність, образність мови, інтонаційність, 

темп мови, дикція, емоційність, переконливість, гумор. 

 Дотримання єдиного мовного режиму: дотримується, не дотримується (слова паразити, 

русизм, не літературна мова, неграмотна технічна мова 

 Культура педагогічного спілкування: вміння слухати, ставити запитання, аналізувати 

відповідь, зрозуміти іншого, бути уважним і спостережливим, встановлювати контакт, 

розуміти реакцію аудиторії, зацікавити поясненням, орієнтуватися в обстановці 

 Дотримання психологічних вимог: _____ враховано психологічні особливості студентів; 

_______ регулювання праці та відпочинку: ________ передбачене, ________ саморегуляція і 

регуляція: створює необхідний настрій, мобілізує себе та інших, керує настроєм, володіє 

собою та колективом в створюваних ситуаціях, знімає напругу, керує аудиторією, контактує. 

24. Увага і дисципліна студентів забезпечувалась частково, не забезпечувалась. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ 
1. Рівень досягнення мети заняття: дидактична _ досягнута, частково, не досягнута, 

виховна - досягнута, частково, не досягнута. 

2. Виконання плану заняття - виконаний повністю, частково, вдалось багато повторити, 

закріпити завдяки швидкому темпу, насиченості заняття.  

3. Якість одержання і засвоєння знань - одержані і засвоєні повністю, міцно і глибоко, 

осмислено, частково, не одержано, не засвоєно. 

4. Сформованість умінь і навичок - сформані і здобуті, частково не сформовані, не 

здобуто. 

5. Розвиваюча роль заняття - забезпечена, частково, не забезпечена. 

6. Активність студентів: висока, низька, свідома, примусова, творча, пошукова, з 

елементами дослідницької діяльності. 

7. Структура заняття:  _  забезпечує реалізацію мети і завдання заняття повністю, 

частково,  _______________ навчальний час використано _____ раціонально,  ___________ , 

забезпеченість дидактичними посібниками та ТНЗ __________ . 

ДУМКА ВИКЛАДАЧА ПРО СВОЄ ЗАНЯТТЯ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Можливі цілі відвідування занять 

1. Контроль підготовки викладача до занять, рівень його педагогічної 

майстерності. 

2. Ознайомлення із системою ведення тематичного обліку знань. 

3. Організаційна діяльність викладача на заняттях та раціональне 

використання навчального часу. 

4. Ознайомлення з роботою викладача по виробленню навиків культури 

усного і писемного мовлення. 

5. Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв'язків. 

6. Якість і міцність знань студентів. 

7. Ознайомлення з об'єктивністю оцінки знань студентів. 

8. Система перевірки викладачем якості знань вивченого раніше матеріалу. 

9. Використання на занятті наочності, технічних засобів та комп'ютерних 

технологій. 

10. Система оцінювання знань студентів. 

11. Надання методичної допомоги молодому викладачеві. 

12. Стан викладання дисципліни та рівень знань студентів. 

13. Вивчення характеру взаємовідносин викладача і студентів. 

14. Організація самостійної роботи студентів на занятті. 

15. Створення проблемної ситуації в процесі вивчення нового матеріалу. 

16. Контроль засвоєння практичних навичок (програмового матеріалу). 

17. Формування у студентів зацікавленості до навчання. 

18. Реалізація виховної мети заняття. 

19. Індивідуальний підхід до студентів як один із дійових заходів підвищення 

успішності. 

20. Реалізація основних принципів навчання на занятті. 

21. Диференційоване навчання, застосування його на заняттях та для 

виконання домашнього завдання. 

22. Вивчення шляхів та способів активізації пізнавальної діяльності. 

23. Уміння виділити головне під час вивчення і закріплення нового 

матеріалу, контролю за знаннями студентів. 



24. Вивчення досвіду роботи викладача. 

25. Система роботи викладача із невстигаючими студентами. 

26. Організація науково-пошукової діяльності на занятті. 

27. Уміння забезпечити єдність навчання і виховання виходячи із змісту 

навчально-виховного матеріалу. 

28. Втілення нових педагогічних технологій. 

29. Міжпредметні зв'язки у процесі викладання основ науки, їх використання 

викладачем. 

30. Методика відпрацювання практичних навичок. 

31. Підготовка викладачем студентів до сприйняття нового матеріалу. 

32. Науковість викладання матеріалу, його глибина і доступність. 

33. Шляхи і методи розвитку логічного мислення студентів. 

34. Розумова активність студентів, їх здатність самостійно мислити, 

встановлювати взаємозв'язок між окремими подіями і фактами. 

35. Врахування у своїй роботі недоліків минулих занять (попередніх 

рекомендацій). 

 


