
7. 1. ПЛАН КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ на 2021/2022 н. р. 

 

№ 

з/п 
Що контролюється Мета контролю Хто контролює 

Термін 

контролю 

Де заслухано, 

підсумки контролю 

1 Ведення викладачами журналів 

обліку теоретичного навчання 

Перевірити виконання викладачами 

вказівок щодо ведення журналів, 

накопичення оцінок, частоту 

опитування, відповідність дат 

проведення уроків в журналах і 

розкладі. Виконання навчальних 

планів і програм. 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Вирвихвост В.В. 

Лежнюк Ю.А. 

Рибалка Н.Г. 

Тесленко Т.М. 

2 рази на 

півріччя 

1 раз на 

місяць 

1 раз на 

тиждень 

Обговорення на 

нарадах педагогічних 

працівників, 

інструктивно-

методичних нарадах, 

виробничих нарадах 

при директорі 

2 Ведення журналів класними 

керівниками, майстрами в/н 

Проаналізувати плани виховної 

роботи навчальних груп, стан 

українізації виховного процесу, 

своєчасність виконання запланованих 

заходів, виконання вимог щодо 

ведення журналів 

Іванова Л.М. 1 раз на 

місяць 

Обговорення на 

інстукційно-

методичних нарадах 

3 Ведення зошиту 

взаємовідвідування уроків 

Частота, якість та глибина 

відвідування уроків. Робота 

викладачів над особистими 

методичними проблемами; позитивні 

знахідки, передовий досвід викладача 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Вирвихвост В.В. 

Лежнюк Ю.А. 

Рибалка Н.Г. 

Тесленко Т.М. 

1 раз на 

місяць 

Обговорення на 

засіданнях методичної 

комісії 

4 Ведення книги протоколів 

засідань методичних комісій 

Виконання планів роботи, наявність і 

якість протоколів засідань 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Іванова Л.М. 

Вирвихвост В.В. 

2 рази на рік Обговорення на 

засіданнях методичної 

комісії, методичній 

раді, педраді 

5 Уроки, лабораторно-практичні 

заняття 

Успішність та якість знань учнів; між 

предметні зв’язки, професійна 

компетентність педагогів, 

використання ІКТ технологій тощо 

Адміністрація 

 

Протягом 

навчального 

року згідно з 

графіком 

Обговорення на 

методичній раді, 

педраді, засіданнях 

методичної комісії 

6 Засідання методичних комісій Явка викладачів та майстрів в/н, 

підготовка і проведення запланованих 

засідань. 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Іванова Л.М. 

1 раз на 

місяць (1-й 

понеділок 

Обговорення на 

засіданнях педради, 

нарадах з контрольно-



№ 

з/п 
Що контролюється Мета контролю Хто контролює 

Термін 

контролю 

Де заслухано, 

підсумки контролю 

Вирвихвост В.В. місяця) аналітичної діяльності 

7 Виховні години, тематичні 

тижні, вечори, лінійки 

Якість проведення виховних годин, 

тематичних лінійок, їх виховний 

потенціал, професійна спрямованість. 

Іванова Л.М. Згідно 

графіку 

Обговорення на 

інструкційно-

методичних нарадах, 

педрадах. 

8 Предметні гуртки та гуртки 

технічної творчості учнів 

Відвідування учнями засідань гуртків, 

виконання планів роботи, 

ефективність проведеної роботи 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Вирвихвост В.В. 

 

Двічі на рік 

(січень, 

червень) 

Обговорення на 

педраді, нараді 

педагогічних 

працівників 

9 Кабінети та лабораторії Виконання планів роботи кабінетів та 

лабораторій, дотримання правил 

охорони праці. Наявність, справність 

меблів, обладнання, приладів 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Вирвихвост В.В. 

 

Щомісяця Обговорення на 

педраді, нараді 

педагогічних 

працівників, 

інструктивно-

методичних нарадах 

10 Навчальні майстерні Наявність методичного та 

матеріально-технічного забезпечення, 

виконання програм, планів роботи. 

Дотримання правил охорони праці. 

Наявність, справність меблів, 

обладнання, приладів 

Насоненко С.І. 

Вирвихвост В.В. 

Лежнюк Ю.А. 

Рибалка Н.Г. 

Тесленко Т.М. 

Щомісяця Обговорення на 

педраді, нараді 

педагогічних 

працівників, 

інструктивно-

методичних нарадах 

11 Консультації та додаткові 

заняття 

Відвідування, якість проведення, 

результати, облік роботи 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Вирвихвост В.В. 

 

Щомісяця Обговорення на 

інструкційно-

методичних нарадах, 

засіданнях методичних 

комісій 

12 Державна кваліфікаційна 

атестація 

Тематика дипломних проектів, ступінь 

їх оновлення, актуальність, графік 

виконання, якість, своєчасність 

виконання. Дотримання вимог щодо 

написання та оформлення робіт. 

Насоненко С.І. 

Вирвихвост В.В. 

 

Двічі на рік Обговорення на 

педраді, нарадах з 

контрольно-

аналітичної діяльності 

13 Документація викладачів. Відповідність документації Насоненко С.І. Щомісяця Обговорення на 



№ 

з/п 
Що контролюється Мета контролю Хто контролює 

Термін 

контролю 

Де заслухано, 

підсумки контролю 

Методичне забезпечення 

поточного та підсумкового 

контролю знань учнів 

навчальним планам. Наявність 

навчально-методичного забезпечення 

предметів, наявність матеріалів 

підсумкової атестації, варіантів 

обов’язкових контрольних робіт за 

навчальними планами. Дотримання 

закону «Про засади державної мовної 

політики» 

Корякіна О.М. 

Вирвихвост В.В. 

Лежнюк Ю.А. 

Рибалка Н.Г. 

Тесленко Т.М. 

нарадах педагогічних 

працівників, 

інструкційно-

методичних нарадах, 

засіданнях методичних 

комісій, нарадах з 

контрольно-

аналітичної діяльності 

14 Звіти учнів з лабораторних і 

практичних робіт 

Дотримання вимог щодо оформлення, 

графічного режиму, зберігання, 

перевірки викладачами. 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Вирвихвост В.В. 

Квітень Обговорення на 

засіданнях методичних 

комісій 

15 Комплексні кваліфікаційні 

завдання 

Наявність затверджених пакетів 

документів ККЗ з усіх професій 

навчального закладу. Матеріально-

методичне забезпечення виконання 

ККЗ. 

Насоненко С.І. 

Вирвихвост В.В. 

Лежнюк Ю.А. 

Рибалка Н.Г. 

Тесленко Т.М. 

Грудень Обговорення на 

засіданнях методичних 

комісій 

16 Комплексні контрольні 

завдання з фундаментальних та 

професійно спрямованих 

предметів 

Стан дидактичної інтеграції 

професійно орієнтованих та 

спеціальних дисциплін. Створення 

пакетів ККЗ (теоретичні питання, 

задачі, варіанти контрольних завдань) 

Насоненко С.І. 

Вирвихвост В.В. 

 

 

Січень Обговорення на 

інструкційно-

методичних нарадах 

17 Звіти з виробничого навчання 

на виробництві (щоденники) 

Наявність та якість звітів учнів. 

Дотримання вимог щодо оформлення 

щоденників виробничого навчання. 

Насоненко С.І. 

Вирвихвост В.В. 

Лежнюк Ю.А. 

Рибалка Н.Г. 

Тесленко Т.М. 

За графіком 

навчального 

процесу 

Обговорення на 

нарадах педагогічних 

працівників, 

інструкційно-

методичних нарадах, 

засіданнях методичних 

комісій, нарадах з 

контрольно-

аналітичної діяльності 

18 Відкриті контрольні, 

експериментальні уроки 

Виконання графіка проведення та 

підготовки до них. Наявність 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

За графіком Обговорення на 

засіданнях педради 



№ 

з/п 
Що контролюється Мета контролю Хто контролює 

Термін 

контролю 

Де заслухано, 

підсумки контролю 

методичної розробки або 

розгорнутого плану-конспекту уроку. 

Зв’язок з індивідуальною методичною 

темою та єдиною методичною темою 

ДНЗ «КРЦПО» 

Вирвихвост В.В. 

 

19 Державна підсумкова атестація 

(ДПА) у формі ЗНО 

Дотримання вимог щодо забезпечення 

явки учнів на ДПА. Якість знань 

учнів.  

Корякіна О.М.  

Вирвихвост В.В. 

 

 

Друге 

півріччя 

навчального 

року 

Обговорення на 

засіданнях педради, 

нараді педагогічних 

працівників, нарадах з 

контрольно-

аналітичної діяльності 

20 Семінари з педагогами -

початківцями 

Наявність плану роботи, тематики та 

розкладу занять, зразків методичної 

документації до уроків різних типів з 

використанням активних методів 

навчання 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Вирвихвост В.В. 

 

 

За графіком 

навчального 

процесу 

Обговорення на 

інструкційно-

методичних нарадах 

21 Явка учнів на 1-й урок Виявлення учнів, які запізнилися або 

відсутні на заняттях. Заходи 

виховного характеру щодо 

запобігання запізнень та пропусків 

занять. 

Насоненко С.І. 

Корякіна О.М. 

Іванова Л.М. 

Вирвихвост В.В. 

 

Щоденно Обговорення на 

інструкційно-

методичних нарадах 

22 Санітарний стан приміщень, 

території навколо ДНЗ 

«Куп’янський регіональний 

центр професійної освіти» 

Якість прибирання та чергування. 

Дотримання санітарно-гігієнічного 

режиму. Наявність та справність 

меблів. 

Адміністрація 

Воробйова Л.В. 

Діденко М.І. 

Щоденно Обговорення на 

інструкційно-

методичних нарадах 

 

 


