
Звіт про відкрите заняття 
 

к.е.н., доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
Терещенка Максима Анатолійовича 

 
Відкрите заняття було проведено к.е.н., доцентом Терещенком М.А. 
06.10.20р. у групі 21МБКН . На занятті були присутні 11 здобувачів ступеня 
вищої освіти «Магістр» та 3 запрошених. 
Практичне заняття проведено відповідно до тематичного плану робочої     

навчальної програми дисципліни «Економіка та бізнес». 
Тема лекції: «Загальний менеджмент, функції і методи 
управління».  
Доцентом Терещенком М.А. були чітко сформульовані цілі 
заняття: 
 знати: 

 
 сутність менеджменту, його цілі та значення в управлінні 

підприємством; 
 зміст поняття менеджменту як економічної категорії; 
 сутність та зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління.; 
 чинники, що впливають на поділ та спеціалізацію праці; 
 зміст значення та класифікація функцій менеджменту; 
 функції апарату управління;  
 методи управління діяльністю підприємства; 

 
вміти: 

 характеризувати сутність менеджменту та цілі підприємства;  
 опанувати види загального менеджменту та його функції;  
 визначати функції апарату управління;  
 охарактеризувати ефективні методи управління;  

 
Методичне забезпечення: 
- презентація теми 
- розрахункові завдання. 

 
Структура заняття: 

1. Сутність менеджменту, цілі, задачі та види. 
2. Поняття, значення та класифікація функцій менеджменту. 
3. Методи управління діяльністю підприємства. 

 

Викладач продемонстрував добре володіння навчальним матеріалом, 
методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів. 
Загалом заняття було проведене в доброзичливій атмосфері активної взаємодії 
викладача і студентів на високому методичному рівні. Студенти вправно, вміло 
виконували розрахункові завдання, висловлювали власні думки, обговорювали 
проблемні питання, дискутували. На занятті були присутні представники 
професорсько-викладацького складу кафедри ПТБД. 



 
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 

 
3 

1.4 Контроль якості лекцій 4 4 
Максимально можлива кількість балів 14 13 
2.1 Відповідність теми лекції й розглянутих 
питань робочій програмі навчальної 
дисципліни 

 
2 

 
2 

2.2 Логічна структура лекції 5 5 
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 3 
2.8. Раціональність використання часу лекції 3 2 
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 4 

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 45 
ВСЬОГО 64 58 

 


