
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ВИЩЕ ПРОФЕСІНЕ УЧИЛИЩЕ № 17 

АНАЛІЗ  ПРОВЕДЕНОГО  
УРОКУ (ЗАНЯТТЯ) 



 Викладач_______________________________ 

 Відвідав урок (заняття) з курсу_____________ 

 у викладача (майстра в/н)_________________ 

 В групі № ____, _____ курсу,  

спец. _______________"___"__________ 20_р.  



 1. Мета відвідування:      

 1.1. Методика викладання матеріалу.      

 1.2. Вивчення форми контролю знань.      

 1.3. Методика застосування ТЗН.      

 1.4. Вивчення нового типу уроку (заняття).      

 1.5. Адміністративний контроль. 

 2. Відомості про відвідувача:      

 2.1.Викладає предмети: загальноосвітні,  

                                         загальнотехнічні,                                                        

                                         спеціальні.      

 2.2. Є керівником: курсового проекту (роботи),                                          

                                 дипломного проекту (роботи). 

 3. Чи доведена до учнів (студентів) тема та мета уроку 
(заняття)___________________________________________ 

 4.Чи виявився зв'язок матеріалу, що викладається, з вивченим 
раніше предметом та з яким саме:____________________________ 

 5. Чи достатньо ефективний цей зв'язок_______________________ 

 



 6. Методика навчання новому матеріалу:_____________________________      
 6.1. Монологічний переказ викладачем нового матеріалу (лекція)_________ 
    ________________________________________________________________     
 6.2. Обговорення підсумків самостійної роботи з учнями(студентами): 

вивчення першоджерел, додаткової літератури тощо___________________      
 6.3. Проблемно-пошуковий метод:  
     евристична бесіда (проблемний виклад)______________________________  
     навчальна дискусія_______________________________________________  
     пошуково-лабораторна робота______________________________________ 
 7. Спосіб забезпечення зворотного зв'язку з учнями (студентами):________ 
     _______________________________________________________________      
 7.1. Опитування до вивчення нового матеріалу________________________      
 7.2. Спонукання до дискусії в процесі викладу_________________________      
 7.3. Опитування після викладу нового матеріалу_______________________ 
 8. Спосіб контролю знань учнів (студентів):___________________________      
 8.1. Опитування з вивченого раніше матеріалу________________________       
 8.2. Опитування після вивчення нового матеріалу чи під час викладу______ 
     _______________________________________________________________      
 8.3. Комплексна оцінка за урок(заняття)_____________________________      
 8.4. Письмове опитування_________________________________________      
 8.5. Програмоване опитування_____________________________________       
 8.6.Ділова гра___________________________________________________ 



 9. Використання наочного приладдя та ТЗН:      

 9.1. Плакати      

 9.2. Стенди      

 9.3. Моделі      

 9.4. Натурні зразки      

 9.5. Мультимедійний проектор   

 9.6. Кінофільм 

 10. Чи був зміст уроку (заняття) логічно 
завершеним 

 11. Чи досягнута мета уроку (заняття)_______ 

    ______________________________________ 



Професійна якість викладача 
Відсутн

я 

Виявля

є рідко 

Виявля

є 50% 

Виявля

є часто 

Виявля

є 

завжди 

Викладає матеріал ясно, доступно. 

Дотримується логічної 

послідовності викладу. 

Ставить питання, спонукає до 

дискусії. 

Слідкує за реакцією аудиторії, вміє 

зняти напруження. 

Орієнтує на використання 

матеріалу, що вивчається в 

майбутній професії. 

Об'єктивність в оцінці знань. 

Доброзичливість у ставленні до 

учнів (студентів). 

Привертає до себе високою 

ерудицією, манерою поведінки, 

зовнішнім виглядом. 



 13. Додаткова інформації (заповнюється головою 
предметної(циклової) комісії чи представником 
навчальної частини):       

 13.1. Наявність робочої програми чи поурочного плану       

 13.2. Тема уроку (заняття) відповідає робочій програмі       

 13.3. Чи вчасно оформлюється класний журнал 

 14. У випадку необхідності нижче викладається загальне 
враження від уроку (заняття),   рекомендації  на  адресу  
предметної  (циклової)  комісії  та  навчальної  частини,  
а  також окрема думка викладача після ознайомлення з 
анкетою: 

 

 

Підпис викладача (майстра в/н), який проводив  

урок(заняття)_____________________________________ 

Підпис викладача, який проводив аналіз урок(заняття)___ 

_________________________________________________ 


