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Моніторинг — система постійного

спостереження за явищами і процесами, що

проходять в навколишньому середовищі і

суспільстві, результати якого служать для

обґрунтування управлінських рішень по

забезпеченню безпеки людей та об'єктів економіки.

Моніторинг якості освіти − це система

послідовних і систематичних заходів, що

здійснюються з метою виявлення та відстеження

тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на

окремих територіях, у закладах освіти (інших

суб'єктах освітньої діяльності), встановлення

відповідності фактичних результатів освітньої

діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання

ступеня, напряму і причсин відхилень від цілей.



Моніторинг якості 

освіти

Внутрішній Зовнішній

1. Внутрішній моніторинг 

проводиться на рівні 

закладу освіти.

2. Внутрішній моніторинг 

ініціюється та 

проводиться закладом 

освіти.

3. Заклад освіти може 

визначати порядок 

проведення 

внутрішнього 

моніторингу з 

урахуванням вимог 

цього Порядку та інших 

актів законодавства.

1. Зовнішній моніторинг може проводитися на 

рівні закладу освіти, місцевому, регіональному, 

загальнодержавному, міжнародному рівнях.

2. Моніторинг на регіональному рівні 

проводиться для дослідження стану та 

результатів функціонування і розвитку 

системи освіти областей.

3. Моніторинг на загальнодержавному рівні 

проводиться для дослідження стану та 

результатів функціонування і розвитку 

системи освіти (окремих її складових) в 

Україні.

4. Моніторинг на міжнародному рівні 

проводиться для дослідження стану та 

результатів функціонування і розвитку 

системи освіти (окремих (її складових) 

України в порівнянні з іншими країнами.



Отже, метою педагогічного моніторингу є

вивчення певних аспектів функціонування

освітньої галузі:
• аналіз навчальних досягнень вихованців, студентів

за певний період;

• оцінювання рівня опанування педагогічними

працівниками інноваційних технологій;

• вивчення ефективності управлінських механізмів.

Основними завданнями освітнього моніторингу є:
1. установлення зв’язків між рівнем навчальних досягнень студентів і

соціальними умовами їхнього життя;

2. оцінювання кадрового забезпечення, навчально-методичного,

матеріально-технічного освітнього процесу навчального закладу;

3. оцінювання впливу на навчальний процес державного стандарту

освіти, який визначає вимоги до обов’язкових компетентностей і

результатів навчання, загальний обсяг навчального навантаження,

навчальних програм, методичного забезпечення тощо.



Оскільки моніторингові дослідження надають

різноманітну інформацію щодо багатьох аспектів

освітнього процесу, то моніторинг як цілісна система

має бути комплексним.

Складовими цієї системи є такі взаємопов’язані

та взаємодоповнювальні компоненти

педагогічне дослідження

психологічне дослідження

соціологічне дослідження

методичне дослідження

дослідження управління освітньою системою



Напрями моніторингу

Діагностичний моніторинг

Мета — визначення рівня навичок студента залежно від його

особистості.

Статистичний

Мета — отримати показники одночасно за кількома

напрямами діяльності загальноосвітнього навчального закладу; 

порівняти отримані результати з нормативними і визначити

відхилення від стандарту; проаналізувати навчально-виховний

процес, сформувати висновки та рекомендації.

Змістовний (особистісно зорієнтовний моніторинг)

Мета — динаміка особистісного розвитку.

Супровідний

Мета — контроль і поточне коригування взаємодії викладача й 

студента в організації та здійсненні навчально-виховного

процесу.



Етапи моніторингу

І етап (діагностичний): порівняння результатів діагностичної роботи з підсумковими за 

попередній рік навчання; оцінка залишкового рівня знань з предмету та об’єктивності 

проведення діагностичних робіт і оцінювання; проведення поелементного аналізу 

діагностичної роботи; розробка корекційних заходів на семестр.

Результати моніторингу: корекція, удосконалення календарних планів роботи

викладачів; аналіз на засіданнях предметних комісіях.

ІІ етап (рубіжний): узагальнення і інтерпретація отриманих результатів; визначення 

динаміки рівня навчальних досягнень студентів за результатами проміжного контролю і 

діагностичної роботи; оцінювання ефективності проведення корекційної роботи з 

предмету викладачами;планування корекційних дій і завдань для самоосвітньої діяльності 

кожного студента для виявлення динаміки індивідуальних досягнень.

Результати моніторингу: прийняття управлінських рішень з метою поліпшення

стану викладання предметів;

ІІІ етап (підсумковий): загальні підсумки результативності навчання з предметів; 

порівняльний аналіз отриманих результатів з показниками стартового і рубіжного 

моніторингу; оцінка ефективності викладання предметів на засіданнях предметних секцій.

Результати моніторингу: підсумки вихідного моніторингу – підстава для 

написання аналітичних довідок, вироблення методичних рекомендацій і прийняття

управлінських рішень з метою поліпшення стану викладання предмету.



Циклограма моніторингової
діяльності

Діагностика

Створення умов

Процес

Результат

визначення

напрямів, форм, 

методів, прийомів

роботиСтворення 

умов

планування 

діяльності 

підведення 

підсумків 

моніторингових 

досліджень

мотивація

створення 

матеріально 

технічної бази 

методичне 

супроводження 



визначення

ключових питань

дослідження

Процес 

планування 

дослідження 

розробка програми корекції результатів

моніторингових досліджень

обробка 

результатів 

дослідження

методичний 

супровід 

дослідження 

розробка аналітичних

документів

Результат

прийняття управлінського

рішення на підставі аналізу

результатів

оцінка ефективності

методичного супроводу з 

прийняттям відповідного

управлінського рішення

організація методичного 

супроводу за підсумками

моніторингових досліджень



визначення рівня сформованості ключових компетеностей студентів з 

урахуванням вікових особливостей та вимог держстандарту

Аналіз результатів діагностики за 

напрямками: 

визначення основних критеріїв (показників), за якими буде відстежуватися

рівень сформованості ключових компетентностей

визначення провідних напрямків діяльності викладача, щодо усунення типових

помилок в освітній діяльності студента (пріоритетність у формуванні

компетентностей)

визначення необхідних елементів позаосвітнього простору, можливості яких

можна використати для реалізації вимог державного стандарту



Проведення моніторингу якості освіти органічно пов’язане з

упровадженням компетентісного підходу в контексті модернізації

змісту загальної середньої освіти на рівні державних стандартів,

навчальних програм і компетентісноорієнтованих методик

навчання. Це зумовлює переосмислення технологій контролю й

оцінювання навчальних досягнень учнів.

Моніторингове дослідження є дієвим інструментом активізації

навчально-виховної діяльності, виявлення прогалин у знаннях

учнів, проведення експериментально-дослідницької роботи,

науково-методичної роботи, оскільки забезпечує оперативне

отримання об’єктивної та надійної інформації. Саме з її допомогою

навчально-виховний процес можна зробити керованим,

результативним та особистісно зорієнтованим.





У практиці виховної діяльності досить складно детально

вивчити, оцінити якісний бік явищ і процесів виховання.

Тому при визначенні ефективності виховної роботи коледж

використовує моніторинг, що має у своїй основі

системний підхід, який дозволяє виявити найбільш

результативні форми і методи виховання, а також критерії

оцінки обраних напрямків роботи в межах виховної моделі.

Важливість моніторингу якості виховної

діяльності пояснюється тим, що це виключно складна

методологічна проблема. Адже йдеться про характеристики,

які через свою природу не можуть повністю виразитись у

цифрах і формулах.

Система моніторингу включає в себе збір,

систематизацію та аналіз інформації про діяльність

викладачів, кураторів та різних служб, що взаємодіють зі

студентами.



Предметом, на який спрямовані системні дослідження виховання

визнаються потреби, здібності, інтереси та особистісні якості студентів,

їхня поведінка та переконання; компетентність заступників директорів,

педагогів-організаторів та кураторів як виховників, стан виховного

простору, якість програми виховання (групи, коледжу), участь студентів у

виховних справах, організація виховної роботи, а також правова і

психологічна безпека підлітків, нормативно-правове, психолого-

педагогічне, кадрове і науково-методичне забезпечення виховного

процесу, забезпечення професійного зростання педагогічних працівників.

Мета моніторингу якості виховання –

продуктивне планування і ефективне виконання

цілей у сфері виховання.

Об’єкти моніторингу якості виховання
– це студенти та педагоги, навчальні заклади,

методичні об’єднання заступників директорів,

педагогів-організаторів та кураторів.



Функції моніторингу

Оцінка результатів

освітньо-виховної

діяльності за всіма

ії напрямками

Відстеження результатів

навчально-виховної діяльності,

їх відповідність державним

освітнім стандартам, а також

рівень нестандартних знань і

вмінь



Принципи моніторингу якості виховання

• перспективність, тобто спрямованість дослідження на розв’язання

актуальних завдань виховання і особистісного розвитку учнів

• гуманізм, зміст якого - повага до особистості, довіра, позитивний емоційний

мікроклімат та атмосфера доброзичливості, гарантії невикористання

результатів досліджень для вчинення будь-яких репресивних дій

• об’єктивність, зокрема достовірність одержаної інформації, технології її

обробки, які виключають суб’єктивний вплив та враховують усі результати,

рівність умов для учасників дослідження

• узгодженість нормативно-правового, організаційного та науково-

методичного забезпечення досліджень

• комплексність, безперервність і тривалість спостережень, тріангуляція на

етапі обробки та аналізу одержаних результатів

• своєчасність отримання, обробки та оцінки отриманої завдяки дослідженням

інформації

• рефлексія, що проявляється в аналізі та оцінці отриманих результатів на всіх

рівнях управління, здійсненні самооцінки і самоконтролю

• відкритість, а значить доступність узагальнених результатів досліджень для

шкільних спільнот, органів управління освітою та громадськості



Первинна діагностика

Аналіз результатів діагностики

Розробка заходів

Реалізація заходів

Аналіз результатів заходів 

Вторинна діагностика

Аналіз результатів, прогноз, корекція

Алгоритм моніторингу виховної діяльності



1. Соціальний – проводиться на початку навчального року, він дозволяє

оформити соціально-педагогічний паспорт кожної групи і коледжу в

цілому. Для його проведення використовують опитування, бесіди,

анкетування для того щоб:

• з’ясувати соціальний стан батьків та інших членів родини, їх взаємин;

• як студенті організовують свій вільний час.

2. Психологічний – спрямований на виявлення якостей особистості,

коригування розвитку, створення сприятливого психологічного

клімату в навчальному колективі.

3. Медичний – прищеплювання здорового способу життя студентам,

формуванню активної життєвої позиції

У моніторингу виховної роботи в коледжі

використовуються наступні його види:



Спостереження та контроль

Контроль за 

проведенням

виховних заходів по 

групам

Відвідування занять

Контроль за участю 

груп у коледжанських

заходах

Контроль за 

проведенням виховної 

роботи в кожній групі

Контроль 

проведення 

виховних годин

Контроль за 

роботою гуртків та 

секцій

Контроль за 

відвідуванням 

відкритих, 

виховних заходів

Контроль за 

проведенням 

батьківських 

зборів по групам

Книга 

контролю

Наради кураторів, 

наради при 

директорі

Накази по 

коледжу

Довідки



Циклограма контролю

До об`єктів постійного контролю належать:

• Виконання Закону України «Про освіту»;

• Виконання закону України «Про вищу освіту»;

• Виконання Закону України «Про фахову передвищу освіту»;

• Дотримання Статуту коледжу;

• Дотримання Правил внутрішнього розпорядку;

• Відвідування занять студентами;

• Організація роботи зі студентами, які потребують особливої уваги;

• Рівень знань, умінь і навичок студентів;

• Ефективність занять;

• Організація індивідуальної роботи зі студентами;

• Рівень вихованості учнів;

• Робота з молодими спеціалістами;

• Діяльність студентського парламенту;

• Зміцнення і використання матеріально-технічної бази;

• Дотримання Положення про організацію охорони праці і техніки

безпеки;

• Соціальний захист студентів та педагогів.



Питання, які контролюються раз на чверть:
• Робота педагогічної ради;

• Виконання прийнятих рішень;

• Робота методичного об`єднання кураторів, творчих груп;

• Робота з батьками і громадськістю;

• Проведення медичного огляду студентів;

• Виконання програми розвитку коледжу;

• Підбиття підсумків роботи за період.

Щомісячний контроль:
• Виконання плану роботи коледжу;

• Підвищення фахової і методичної підготовки педагогів;

• Стан роботи з «важкими» студентами, з неблагополучними сім`ями;

• Профілактика правопорушень і злочинності серед неповнолітніх;

• Організація і зміст роботи гуртків, спортивних секцій.



Функції контролю     
№ 

з/п
Традиційне управління Інноваційне управління

1. Увага до кількісних аспектів 

перевірки

Узагальнення кількісних показників та перетворення їх на 

якісні аспекти

2 Перевірка методики 

проведення навчальних 

занять

Увага до кінцевих результатів

3 Перебільшена увага до 

виховної функції контролю

Увага до методичного спрямування контролю

4 Використання сталої, 

випробуваної системи 

внутрішньоколеджанського 

контролю

Постійне моделювання та оновлення системи контролю

5 Широке використання 

несподіваного контролю як 

засобу адміністративного 

впливу

Забезпечення випереджального характеру контролю, 

реалізація мотиваційної функції контролю

6 Одноосібне та 

адміністративне планування 

внутрішньоколеджанського 

контролю

Гласність контролю, залучення до розробки та обговорення 

системи внутрішньоколеджанського контролю



Основними предметами внутрішньоколеджанського

контролю можуть бути:

• Контроль за здійсненням обов`язкового рівня освіти;

• Контроль за станом викладання та рівнем знань, умінь і навичок

студентів;

• Контроль за станом виховної роботи та рівнем вихованості студентів;

• Контроль за підвищенням науково-теоретичного та методичного рівня

педагогів;

• Контроль за веденням коледжанської документації;

• Контроль за виконанням державних законодавчих актів, рекомендацій

Міністерства освіти і науки України, інспекторських перевірок, програм

та навчальних планів, рішень педагогічної ради та наказів по коледжу;

• Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки і

охорони праці, пожежної безпеки, за роботою щодо попередження

травматизму;

• Контроль за станом навчально-матеріальної та фінансово-господарської

діяльності.



Об`єктами контролю є:

Перебіг певних

процесів у закладі

освіти
Результати перебігу

певних процесів у 

закладі освіти

Діяльність окремих

суб`єктів: форми, 

методи, зміст

Результати

діяльності окремих

суб`єктів





Об’єкти

внутрішньоколеджанського

контролю

Навчальний процес:
• Рівень навчальних 

досягнень студентів;

• Індивідуальна робота з 

обдарованими студентами;

• Вироблення навичок 

самостійного пізнання в 

студентів.

Виховний процес:
• Рівень вихованості 

студентів;

• Рівень активності 

студентів;

• Якість роботи кураторів 

груп;

• Участь батьків у 

виховному процесі;

• Якість коледжанських

заходів.

Методична робота:
• Методичний рівень 

кожного куратора 

групи;

• Підвищення 

кваліфікації 

педагогів.

Наукова і 

експериментальна 

діяльність;
• Відповідність цієї 

діяльності концепції 

розвитку коледжу;

• Ступінь наукової 

обгрунтованості

нововведень;

• Результативність 

нововведень;

• Рівень наукової 

підготовки педагогів;

• Науково-дослідницька 

діяльність студентів

Морально-

психологічний клімат у 

колективі:
• Ступінь психологічного 

комфорту студентів, 

педагогів;

• Психологічна готовність 

колективу до вирішення 

будь-якої проблеми, 

введення будь-якої 

структури, програми тощо.

Умови навчально-

виховного процесу:
• Охорона праці;

• Санітарно-гігієнічні умови 

коледжу;

• Забезпеченість навчальною і 

методичною літературою;

• Забезпеченість навчально-

технічним обладнанням



Орієнтовні критерії та показники оцінки

І. Високий рівень управління системою виховної роботи, що

забезпечує досягнення найбільш оптимального в даних умовах результату.

Основні показники:

• Реалізація демократичних та гуманістичних засад в управлінні коледжем;

• Раціональний розподіл функцій між адміністрацією коледжу;

• Доцільність розподілу обов`язків між кураторами щодо керівництва окремими

ланками виховної роботи;

• Визначення конкретних цілей і завдань виховної роботи на основі аналізу рівня

вихованості студентів;

• Висока педагогічна грамотність, цілеспрямованість і конкретність

управлінських рішень;

• Системно-комплексний, творчий підхід до планування виховної роботи, участь

студентів у плануванні;

• Забезпечення необхідних умов для участі в управлінні коледжем студентів та їх

батьків;

• Скоординованість і єдність дій коледжу, сім`ї та громадськості;

• Дієвість форм і методів організації виховної роботи коледжу;

• Рівень постійного інформаційного забезпечення управління виховним

процесом;

• Оперативність і дієвість системи контролю за станом виховної роботи.



ІІ. Високий рівень функціонування системи виховної роботи, що зумовлює

успішне вирішення завдань, поставлених перед коледжем.

Основні показники:

• Оптимальна реалізація завдань, що випивають з аналізу рівня вихованості

студентів за мінімальних затрат часу;

• Організація колективної творчої діяльності та робота з обдарованими дітьми;

• Актуальність і зміст масових виховних заходів, рівень самостійності й

активності студентів у підготовці та проведенні;

• Виховання пізнавальної активності і культури розумової праці, педагогічно

виправдана організація навчання та виховання студентів;

• Рівень розвитку студентського парламенту;

• Залучення всіх студентів до різних видів діяльності, розвиток моральних

почуттів і рис поведінки, національної підсвідомості і самосвідомості;

• Рівень вироблення свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і

суспільства, система підготовки студентів до свідомого вибору професії в

умовах ринкових відносин

• Створення високоморальних і гуманних відносин в студентських колективах;

• Педагогічно виправдана система заохочення і стимулювання студентів;

• Найбільш повне використання у виховній роботі громадськості, трудових

колективів,культурно-освітніх установ, громадськості у національному

вихованні.



Орієнтовні критерії ефективності 

виховної роботи

 рівень організованості групи як у навчальний, так і

позанавчальний час (дисциплінованість студентів, проведення

нарад і т.д.);

 рівень навчальної мотивації студентів групи (динаміка

підвищення якості знань, ефективність роботи з невстигаючими

студентами, активність студентів в позанавчальній діяльності

тощо);

 різноманітність позанавчального життя групи;

 динаміка зростання рівня вихованості студентів;

 рівень розвитку студентського колективу (його згуртованість,

активність, ініціативність, рівень розвитку громадської думки)

 активність співпраці групи зі своїм куратором;

 зв`язок із сім`єю, участь батьків у виховному процесі;

 робота з «важкими» студентами, надання їм педагогічної

підтримки на основі індивідуального підходу;

 захищеність та комфортність умов перебування кожного студента

в групі, коледжі.



Показники успішної діяльності 

куратора групи

 Високий рівень виховної роботи з групою відповідно до вище

зазначених критеріїв.

 Високий рівень розвитку творчої індивідуальності куратора,

наявність у нього авторської педагогічної технології.

 Стиль взаємовідносин, який визначається перш за все, особистістю

куратора, системою педагогічних прийомів взаємодії зі студентами.

 Включеність куратора в життя групи.

 Високий рівень володіння уміннями та навичками куратора групи

(уміннями поставити мету, спланувати роботу, здійснити її,

оцінити, проаналізувати, зробити висновки та поставити нові

завдання тощо).

 Активні співпраця та співтворчість із групою.

 Контакт із батьками та залучення їх до співпраці.

 Володіння вміннями зацікавити студентів своїм захопленням,

організувати дозвілля.

 Взаємний інтерес куратора та вихованців один до одного, повага

студентів до куратора.



Орієнтовний перелік основних питань, які 
підлягають вивченню при перевірці стану 

виховної роботи закладу

Аналіз законодавства України щодо організації та проведення виховної роботи з

студентською молоддю. Недоліки і протиріччя.

Наявність, зміст та реалізація загальнодержавних, регіональних програм щодо

організації та проведення виховної роботи серед студентської молоді. Залучення

позабюджетних коштів на виховну роботу.

Психолого-падагогічне забезпечення виховного процесу (рівень забезпеченості

навчальних закладів кадрами: заступниками директора з виховної роботи,

соціальними педагогами,практичними психологами, керівниками гуртожитків

(клубів, студій, секцій тощо). Рівень соціальної забезпеченості педагогічних

працівників, що займаються виховною роботою, педагогічне навантаження,

оплата праці, дотримання рекомендованого навантаження, кількість

педагогічних працівників, які працюють на неповну ставку, зміни протягом

навчального року.

Забезпечення соціально-правового та психологічного супроводу виховання

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

1

2

3

4



Рівень охоплення різними формами позанавчальної роботи студентів,

вихованців. Порівняльний аналіз розвитку мережі гуртків, секцій.

Оновлення матеріально-технічної бази закладу, виділення коштів на

позанавчальну та спортивно-масову роботу.

Наявність молодіжних організацій,спортивно-виховних товариств, спілок тощо

в закладі, ефективність їх роботи.

Інформаційне забезпечення навчального закладу :наявність Інтернету,

підручників, методичних посібників, науково – методичних видань з організації

виховного процесу, передплата освітянської періодики. Наявність програм для

підлітків на місцевому телебаченні. Вплив теле, радіопрограм , преси на

становлення особистості. Роль бібліотеки у виховання молоді.

5

6

7

8

Статистичні дані щодо підлітків, схильних до правопорушень. Форми та

методи роботи з цією категорією.

9

Порівняльний аналіз розвитку мережі гуртків, секцій.

10



Класифікація форм контролю

Форми контролю Пояснення

Колективна форма

До контролю залучаються всі ступені управління та

адміністрація, керівники МО, досвідчені педагоги, студенти,

батьки за участю визначення об’єктів контролю

Взаємоконтроль

До контролю залучаються керівники МО, досвідчені

педагоги, куратори груп через наставництво,

взаємовідвідування виховних заходів тощо

Самоконтроль

Надається можливість найбільш досвідченим педагогам,

кураторам з обов’язковою періодичною звітністю за

заздалегідь розробленню схемою, алгоритмом і т. д.

Адміністративний

плановий 

контроль

Здійснюється директором, його заступниками, завідуючими

відділень відповідно до плану внутрішнього контролю

Адміністративний

регулюючий

(позаплановий 

контроль)

Здійснюється директором, його заступниками з появою

непередбачуваних проблем

1. За ознакою виконання:



Форми контролю Об’єкти контролю

Узагальнюючий

Рівень знань, вихованості студентів будь-якої групи.

Якість і методи викладання у групі. Стан роботи

куратора. Відповідальність батьків за виховання дітей

Фронтальний

Стан викладання окремих предметів у всіх або в частині

груп. Стан роботи кураторів у всіх групах або в будь-якій

паралелі

Тематичний

Робота всього колективу над будь-якою проблемою.

Рівень знань, умінь студентів з якоїсь теми, якогось

предмету. Стан роботи кураторів в будь-якому напрямку

(ведення документації тощо)

Персональний

Продуктивність педагогічної діяльності, методичний

рівень педагога в цілому або будь-якої сторони його

діяльності.

Оглядовий
Стан документації. Стан трудової дисципліни педагогів.

Стан науково-технічного обладнання

2. За характером об`єктів контролю:



Форми контролю Пояснення

Спостереження
Відвідування занять, позанавчальних заходів заходів з

наступним аналізом

Перевірка 

документації

Робота з журналами, планами занять, особовими

справами студентів, журналами з техніки безпеки

Опитування:

а) усне
Довільна бесіда або співбесіда за спеціальною

підготовленою програмою

б) письмове:

• модульна робота Перевіряється рівень знань, умінь, навичок студентів

• анкетування 

(відкрите)

Не обмежуються варіанти відповідей на запрограмовані

питання

• анкетування (закрите) Варіанти обмежені

Тестування
Метод психологічної діагностики вимірювання

індивідуальних особливостей

Оперативний аналіз
Аналіз щойно проведеного заняття, заходу з його

організаторами, учасниками

Ретроспективний 

аналіз

Оцінка діяльності коледжу випускниками минулих

років, викладачами на основі вступних екзаменів тощо

3. За використанням методів:



4. За ознакою логічної послідовності:

Поточний 

контроль

Попереджу-

вальний
Проміжний Підсумковий

5. За періодичністю проведення:

Епізодичний

(у визначений місяць 

навчального року, чверті)

Періодичний

(щоденний, щотижневий, 

щомісячний тощо)



Будь-який контроль здійснюється в певній 

послідовності:

Обгрунтування перевірки (чому перевіряємо)

Формулювання мети (що хочемо отримати на виході, для чого потрібна ця

інформація)

Розробка алгоритму, структури, схеми перевірок

Збір і обробка інформації про стан об’єкту, що перевіряється, за 

розробленою схемою

Оформлення основних висновків за результатами перевірки:

Обговорюються наслідки перевірки (на педраді, засіданні кафедри, 

методичній раді, малій педраді зборах учнів, батьків)

а) розкриваються

основні причини 

недоліків (успіхів)

б) визначаються

рекомендації

в) застосовуються 

управлінські рішення 

(вивчення досвіду, 

догана тощо);

г) визначаються

терміни наступного

контролю (за 

необхідності);



Адміністративний

(експертні оцінки

для атестації, 

визначення

рейтингу)

Колективний

(разом із

представниками

профкому; MO, 

творчі групи

вчителів тощо)

Взаємний

контроль, 

наставництво

Самоконтроль

Громадський огляд

знань, творчий звіт

(бажано практикувати

після курсової

перепідготовки)

Основні форми суб’єктного

контролю



Основні методи контролю
1. Спостереження.

2. Перевірка документації.

3. Аналіз і самоаналіз уроку, проведеного заходу.

4. Бесіда.

5. Письмові перевірки

6. Графічна перевірка.

7. Анкетування.

8. Тестування.

9. День опитування.
Основні вимоги до контролю

• гласність;

• глибина;

• колегіальність (у разі потреби);

• компетентність;

• багатоаспєктність;

• точність;

• вимогливість.



Орієнтовна програма

внутрішньоколеджанського контролю
1. Планування.

2. Підготовка до контролю.

3. Поради підлеглим, їх інструктаж.

4. Відвідування занять.

5. Проведення модулів.

6. Складання характеристики групи.

7. Перевірка рівня розвитку студентів.

8. Перевірка рівня вихованості.

9. Перевірка документації.

10. Перевірка позанавчальної роботи.

11. Перевірка методичної підготовки.

12.  Складання довідки, висновків.

13. Підготовка і заповнення узагальнюючих таблиць.

14. Ознайомлення викладачів з висновками.

15. Нарада зацікавлених осіб.

16. Підготовка наказу (в разі потреби).

17. Організація контролю прийнятих рішень.

18. Інформація про виконання одержаних зауважень і пропозицій.



Планування контролю

Планування внутрішньоколеджанського контролю передбачає низку

етапів.

1. Сформулювати мету та завдання контролю.

2. Визначити об’єкти та суб’єкти контролю:

2.1. Контроль за виконанням всеобучу.

2.2. Контроль за станом викладання та рівнем знань, умінь та

навичок студентів.

2.3. Контроль за станом виховної роботи та рівнем вихованості

студентів.

2.4. Контроль за підвищенням науково-теоретичного та

методичного рівня викладачів.

2.5. Контроль за веденням документації.

2.6. Контроль за виконанням державних законодавчих актів,

пропозицій інспекторських перевірок, програм, постанов педагогічних

рад, наказів по коледжу та інших управлінських рішень.

2.7. Контроль за станом навчально-матеріальної бази та фінансово-

господарської діяльності.



2.8. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, станом

техніки безпеки і охорони праці, пожежної безпеки, за роботою щодо

попередження травматизму, збереження життя та здоров’я дітей.

3. З’ясувати умови контролю, ресурси часу, кадрів, матеріально-

технічні, фінансові (визначити їх обсяг, спрямованість, якість).

4. Визначити методики, методи та форми здійснення контролю.

5. З’ясувати технологію кількісного та критерії якісного

оцінювання результатів контролю.

6. Встановити форми узагальнення наслідків контролю.

7. Передбачити можливості корекції та оперативного регулювання

за результатами контролю.

8. Узгодити системи контролю та стимулювання.

9. Підготувати наказ про організацію внутрішньоколеджанського

контролю



Контрольно-аналітична діяльність
Мета:

• глибоке вивчення стану справ у всіх ланках коледжанської системи;

• аналіз цих даних для прийняття управлінських рішень,

• контроль та надання допомоги викладачам в оволодінні сучасними

формами і методами створення атмосфери творчої співпраці зі студентами.

№
з/п Зміст контролю

Форми
контролю

Методи 
контролю

Мета Вихід Відповідальні

Січень
Робота мед. пер-
соналу з дітьми 
пільгового кон-

тингенту

індивідуальна
Перевірка мед.

документів
Перевірка стану 
здоров’я дітей

Інформація

Перевірка 
виконання планів 
виховної роботи 

кураторів за І 
сесместр

Комплексно-
узагальнююча

Перевірка планів 
вих. роботи, 
співбесіди з 

куртором

Первірка
виконання 
планів ивх.

роботи

Лютий

Проведення тиж-
нів математики, 

фізики, іноземної 
мови, обра-

зотворчого мис-
тецтва

Предметно-
узагальнювальна

Відвідування 
занять, 

позанавчальних
заходів

Перевірка 
якості поза-

класної роботи 
учителів зі 

свого предмета

Інформація
на педраді

Робота кураторів з 
невстигаючими 
студентами, зі
схильними до 

правопорушень, з 
дітьми пільгового 

контингенту

Комплексно-
узагальнювальна

Відвідування 
занять, 

позанавчальних
заходів, 

перевірка 
документів

Відповідність 
викладання 

вимогам 
програм

Наказ



№ 

з/п

Прізвище, 

ім’я 

та по

батькові 

студента

Група 

Прізвище, 

ім’я 

та по

батькові 

батьків

Домашня 

адреса
Дата 

Заходи, вжиті 

заступником 

директора з 

виховної роботи

Контроль за виконанням законів України 

“Про освіту”, “Про вищу освіту” 

щодо роботи зі студентами, схильними до пропусків  

занять без поважних причин



№ з/п Зміст внутрішнього контролю

Місяці 

в
ер

е
с

ен
ь

 

ж
о
в

т
е

н
ь

 

л
и

ст
о

п
а
д
 

г
р

у
д
е

н
ь

 

б
ер

ез

ен
ь

 

Виховна підсистема

1 Планування виховної роботи в групах.

2 Планування роботи гуртків, секцій, клубів.

3 Зайнятість студентів у різноманітних позанавчальних закладах.

4 Діяльність органів студентського самоврядування.

5
Система обліку досягнень студентів у різних видах

позанавчальної діяльності.

6
Організація роботи зі студентами, яким необхідна посилена

увага.

7 Результативність участі студентів у міських заходах.

8
Результативність проведення загальноколеджанських

традиційних заходів.

9 Стан виховної роботи в коледжі.

Суспільно-педагогічна підсистема

1
Врахування особливостей соціально-культурного характеру

мікрорайону в плануванні виховної роботи.

2
Підготовка та проведення загальноколеджанських зборів,

конференцій.

3 Забезпечення психолого-педагогічної допомоги.

4 Ефективність включення батьків у педагогічний процес.

5 Ефективність взаємодії коледжу з позанавчальними установами.

Циклограма внутрішньоколеджанського контролю 

на навчальний рік



№ ПІБ 

куратора

Соціально-

демографіч-

ний паспорт 

групи

Мета, 

завданн

я на н. р.

Робота 

з бать-

ками

Актив-

ність

групи

Загаль-

ноколе-

джанські

заходи

Виховні 

години 

в групі

Органи 

само-

вряду-

вання

Приміт

-ки

Перевірка планів виховної роботи



Група Куратор
Місце 

проведення

Початок і закінчення роботи

Примітки 

П
о
н

ед
іл

о
к

В
ів

т
о
р

о
к

С
ер

ед
а

Ч
ет

в
ер

П
’я

т
н

и
ц

я

Розклад проведення виховних годин 

кураторами 

на ___ семестр 20__/20__ н.р.



№ 

п/п
Група Викладач Аудиторія Дата Час Тема виховного заходу

Графік відвідування виховних годин



Орієнтована програма спостереження та 
аналізу виховного заходу          

№ п/п Методичні вимоги до організації і 

проведення виховного заходу

Висновки, зауваження 

1. Тема заходу

2. Форма проведення заходу

3. Мета заходу

4. Підготовка заходу

5. Активність і самостійність студентів 



Місяць Дата Назва
Який 

рівень

Місце 

проведення
Хто готує

Результат 

участі
Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Графік проведення студентських конкурсів, 

виставок, олімпіад, змагань різних рівнів



Дата 
тижня

Дні тижня

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця

№
 

за
н

ят
тя

Гр
уп

а 

№
 

за
н

ят
тя

Гр
уп

а 

№
 

за
н

ят
тя

Гр
уп

а 

№
 

за
н

ят
тя

 

Гр
уп

а

№
 

за
н

ят
тя

Гр
уп

а

Графік відвідування занять та 

позанавчальних заходів



Назва

Від якої 

установи 

працює

Викладач 
Місце 

проведення

Початок і закінчення заняття

Примітки 

П
о
н

ед
іл

о
к

В
ів

т
о
р

о
к

С
е
р

ед
а

Ч
е
т
в

е
р

П
’я

т
н

и
ц

я

Розклад роботи гуртків, клубів, секцій 

за ____ семестр 200__/200__ н.р.



№ 

з/п
Гурток

ПІП

керівника

ПІП

студента
Група

Досягнення на рівні

коледжу
міста,

району

області,

регіону
всеукраїнські міжнародні

Відомості про гуртківців, які досягли 

високих успіхів        



Дата _____________________

Мета відвідування ___________________________________________________

Тема заняття ________________________________________________________

Мета заняття ________________________________________________________

Якість підготовки викладача (план) ___________________________________

Кількість учасників гуртка ___________________________________________

Контроль за відвідуванням____________________________________________

Зміст заняття (науковість, актуальність, зв’язок з життям, практикою)

_____________________________________________________________________

Виховне спрямування заняття, мікроклімат на заняттях _________________

_____________________________________________________________________

Ставлення студентів до занять у гуртку ________________________________

Методи ведення занять у гуртку, обсяг, рівень самостійної роботи студентів

_____________________________________________________________________

Результативність заняття: вплив гурткової роботи на удосконалення якості

знань, умінь, навичок, загальну культуру студента ______________________

_____________________________________________________________________

Висновки та пропозиції _______________________________________________

_____________________________________________________________________

Аналіз

гурткового заняття 



Дні тижня
Терміни роботи Обідня перерва

Примітка 
з по з по

Бібліотеки
Понеділок 

Вівторок

Середа

Четвер 

П’ятниця

Педагога-організатора
Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Практичного психолога
Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Режим роботи



Стан виховної роботи в коледжі 

1. Загальна інформація про навчальний заклад (станом на…)

2. Матеріально-технічна база.

3. Законодавча база, на підстав якої здійснюється виховна робота в
навчальному закладі.

4. Кадрове забезпечення освітнього процесу.

5. Копія соціального паспорту.

6. Планування та організація виховної роботи у закладі (копії)

7. Мережа гуртків

8. Інші молодіжні об’єднання чи групи виховного напрямку, які існують
у закладі

9. Система студентського самоврядування:

10. Робота з обдарованими студентами , в т.ч. динаміка результатів
олімпіад конкурсів, спортивних змагань

11. Наявність соціальної чи психологічної служби

12. Соціальний захист студентської молоді

13. Робота щодо профілактики та попередження правопорушень

14. Робота батьками,піклувальною радою.



Однією зі складних проблем коледжу є 

наявність правопорушень серед підлітків. Тому в 

нашому закладі створено систему 

профілактичних заходів:

Здійснюється контроль за відвідуванням пар студентами коледжу

Розроблено правила для студентів

Проводиться цикл бесід на правову тематику

У коледжі створена Студентська соціальна служба (ССС), яка на своїх

засіданнях розглядає питання роботи зі студентами, схильними до

правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій, вивчає виконання

студентами внутрішнього розпорядку коледжу, розглядає випадки

правопорушень

1

2

3

4

Проводиться систематична індивідуальна робота зі студентами5



15%

42%
11%

14%

18%

Причини відхилень у поведінці студентів

із неблагополучних сімей

які відчувають труднощі 

в навчанні

психічно нестійкі

схильні до вербальної 

агресії

схильні до брехні та 

виверткості



Дякую за увагу!


