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Відкрите заняття було проведено д.е.н., професором Яворською Т. І. 

27.10.20 р. у групі 1 МБ спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», «Маркетинг», «Економіка» та «Публічне управління та 

адміністрування». На занятті були присутні 22 здобувачі ступеня вищої освіти 

«Магістр» та 2 запрошених. 

Лекційне заняття проведено відповідно до тематичного плану робочої 

навчальної програми дисципліни «Методологія та організація наукових 

досліджень». Тема лекції: «Методи соціально-економічної статистики». 
 

Професором Яворською Т. І. було чітко сформулювала цілі заняття: 

- вміти розрізняти поняття методів і прийомів дослідження; 

- знати поділ економіко-статистичних методів на  методи і прийоми 

обробки даних і методи і прийоми аналізу; 

- розкрити сутність методів у контексті написання кваліфікаційної 
роботи магістра 

 

Методичне забезпечення: 

- презентація Power Point; 

- допоміжні матеріали до лекції для розв’язання прикладів.  

 
Структура заняття: 

- методи і прийоми обробки даних: групування, деталізація, середні і 

відносні величини, динамічні ряди; 

- методи і прийоми аналізу: порівняння, балансові співставлення, 

сальдовий метод, елімінування. 

 
Стисле враження від проведеного заняття. 

Заняття проведене професором Яворською Т. І. на високому 

методичному рівні, відзначалося хорошим володінням навчальним матеріалом 

та вмінням зацікавити студентів. При викладі теоретичного матеріалу, 

постійно наводилися приклади практичного застосування економіко-

статистичних методів дослідження при проведенні економічних досліджень, 

зокрема для написання кваліфікаційної роботи магістра. Позитивне враження 

справило те, що лекція проводилися з елементами дискусії із студентами 

магістратури та їх активною участю в обговоренні окремих аспектів 

матеріалу. Проте можливості більш глибшого розкриття матеріалу лекції були 

обмежені недостатнім обсягом годин, відведених на заняття. 
 



 

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 ОП 
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 
 

2 

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 4 

2.5 Наявність у лекції проблемних ситуацій і 
елементів проблемного характеру 

3 2 

2.6. Науково-теоретичний рівень лекції 4 4 

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 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 45 

ВСЬОГО 64 60 
 


