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Відкрите заняття було проведено к.е.н., доцентом Тебенко В.М.   
05.11.19 р. у групі 21ПТ. На занятті були присутні 10 здобувачів ступеня 
вищої освіти «Бакалавр» та 3 запрошених. 

Лекційне заняття проведено відповідно до тематичного плану робочої 
навчальної програми дисципліни «Економіка та організація інноваційної 
діяльності». Тема лекції: «Інноваційний проект». 

Доцентом Тебенко В.М. було чітко сформулювала цілі заняття: 
знати 
поняття та види інноваційних проектів, порядок проведення експертизи 
проектів, основні групи показників ефективності інноваційних проектів, 
основні ризики проекту, основні методи оцінки ризику, показники ризику 
вкладання інвестицій; 
вміти  
розрахувати показники ефективності інноваційних проектів; визначити та 
охарактеризувати можливі ризики альтернативних інноваційних проектів; 
застосовувати різні методи оцінки ризиків проектів та можливі збитки від 
них;  

 
Методичне забезпечення: 
- Презентація теми. 
 
Структура заняття: 
- Поняття інноваційного проекту. 
- Показники оцінки ефективності інноваційного проекту. 
- Аналіз ризиків інноваційного проекту. 
 
На відкритій лекції викладач  володів темою на високому рівні. Надана 

студентам інформація була подана у логічній послідовності. Впродовж 
всього заняття зі студентами відбувався діалог, що дозволило розібратися в 
спірних питаннях та краще сприйняти надану інформацію. 
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Назва показника 

Максим. 
бал 

Одержані бали за 
результатами 

перевірки 
1.1 Підготовленість аудиторії до читання 
лекцій 3 3 

1.2 Оснащення лекційної аудиторії 3 3 
1.3 Наповненість і якість електронного 
навчального курсу з дисципліни на НІП 
університету та забезпеченість літературою 

 
4 

 
4 

1.4 Контроль якості лекцій 4 4 
Максимально можлива кількість балів 14 14 
2.1 Відповідність теми лекції й розглянутих 
питань робочій програмі навчальної 
дисципліни 

 
2 

 
1 

2.2 Логічна структура лекції 5 4 
2.3 Знання лектором матеріалу лекції й 
вільна в ньому орієнтація 5 5 

2.4. Характер викладення матеріалу лекції 5 5 
2.5 Наявність у лекції проблемних ситуацій і 
елементів проблемного характеру 

3 2 

2.6. Науково-теоретичний рівень лекції 4 3 
2.7. Методичний рівень лекції 4 4 
2.8. Раціональність використання часу лекції 3 3 
2.9. Контакт лектора з аудиторією 2 2 
2.10. Використання технічних засобів 
навчання (ТЗН) і наочних приладь 3 3 

2.11. Форма викладу основних положень 
лекції 

5 5 

2.12. Мовне оформлення лекції 3 3 
2.13. Дисципліна й активність роботи 
студентів на лекції 3 3 

2.14. Елементи виховного характеру в лекції 3 3 
Максимально можлива кількість балів 50 46 
ВСЬОГО 64 60 

 
 
 


