
ПОРЯДОК 

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОЇ ЛЕКЦІЇ  

(ЛАБОРАТОРНОГО АБО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ) 

 

Відповідно до рішення Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та 

медицини» (протокол від 10 червня 2015 року за № 1) щодо проведення процедури 

оголошення про відкриту лекцію (відкрите лабораторне або практичне заняття) 

 

ПРОСИМО: 

1. Інформацію про проведення відкритої лекції (відкритого лабораторного або 

практичного заняття) надавати у електронному вигляді Рудик Марії Петрівні, 

асистенту кафедри мікробіології та імунології, к. 616.  

2. Інформацію подавати не пізніше ніж за 2 тижні до дати проведення відкритої 

лекції (відкритого лабораторного або практичного заняття). 

 

Оголошення будуть розміщені: 

 на сторінці «Оголошення» Науково-методичної комісії сайту ННЦ «Інститут 

біології та медицини» (в рубриці «Відкриті лекції»); 

 на центральній сторінці сайту ННЦ «Інститут біології та медицини» (в 

рубриці «Анонси подій»). 

 

Форма оголошення про відкриту лекцію (відкрите лабораторне або практичне 

заняття) додається (див. Додаток 1). 

 

Форма анкети для студентів щодо оцінювання відкритої лекції (відкритого 

лабораторного або практичного заняття) додається (див. Додаток 2) 

  



Додаток 1 

ОГОЛОШЕННЯ  

про проведення відкритої лекції (лабораторного або практичного заняття) 
 

Відкрита лекція (лабораторне або практичне заняття) ПІП (повністю) 
 

«__» ____ 20__ р. о __.__ в аудиторії __ відбудеться відкрита лекція (відкрите лабораторне 

або практичне заняття) доктора біологічних наук (кандидата біологічних наук) професора 

(доцента / асистента) кафедри _______        ___(ПІП повністю)_. 

Тема лекції (лабораторного або практичного заняття) «__________» з навчальної 

дисципліни «________» для студентів ___ курсу, що навчаються на освітній програмі 

«_____» (за спеціалізацією «___» (за наявності)).  
 

Місце проведення:  Навчально-науковий центр  

«Інститут біології та медицини» 

аудиторія _______ 
    

Дата та час проведення: ___    ____ 201___ року, ___:___ 
    

ЗАПРОШУЮТЬСЯ ВСІ БАЖАЮЧІ. 

Підпис 

автора оголошення 

 

ДЛЯ ПРИКЛАДУ  

Відкрита лекція Кравченко Ольги Олександрівни 

15 листопада 2018 р. о 12.20 в аудиторії 308 відбудеться відкрита лекція кандидата 

біологічних наук, доцента кафедри біохімії Кравченко Ольги Олександрівни. 

Тема лекції «Обмін холестеролу» з навчальної дисципліни «Структура та обмін ліпідів» 

для студентів-бакалаврів 4 курсу, що навчаються на освітній програмі «Біологія» за 

спеціалізацією «Біохімія».  

Місце проведення:  Навчально-науковий центр  

«Інститут біології та медицини» 

аудиторія 308 
    

Дата та час проведення: 15 листопада 2018 року, 12:20 
    

ЗАПРОШУЮТЬСЯ ВСІ БАЖАЮЧІ. 

Доцент кафедри біохімії 

ННЦ «Інститут біології  та медицини» 

О.О. Кравченко   



Додаток 2 

ОЦІНКА ВІДКРИТОЇ ЛЕКЦІЇ  

(відкритого лабораторного або практичного заняття) 

проф. (доц., ас.) ____________________________________  
                                (прізвище та ініціали) 

з навчальної дисципліни «________________________» 

 

 

Позначити відповідний пункт: у випадку позитивної відповіді  «+», негативної  -   «-». 

Чи задовольняє Вас 

1. Об’єм лекції  

2. Стиль викладання  

3. Науковий та методичний рівень  

4. Доступність сприйняття  

5. Мова викладача  

6. Темп викладання  

7. Зв’язок з аудиторією  

8. Ваші пропозиції та побажання викладачеві: 

 

 

 

 

 

 


