


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
  

1.1 Положення про внутрішній контроль у Новокаховському 

приладобудівному фаховому коледжі (далі Положення НКПФК) регламентує 

діяльність, здійснення контролю у фаховому коледжі. У Положенні 

розкриваються мета та форми внутрішнього контролю закладу освіти, їх суть 

та принципи, на яких вони формуються. Обґрунтовується необхідність, 

кожної форми контролю та пропонується методичний супровід.  Положення 

про внутрішній контроль визначає завдання, об’єкти, вимоги контролю та 

регламентує порядок його проведення. 

1.2 Внутрішній контроль за освітнім процесом у закладі освіти 

впроваджується відповідно до чинних Законів України «Про освіту», «Про 

фахову передвищу освіту»,  Постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, нормативних 

документів МОН та управління освіти і науки ХОДА, Статуту НКПФК, 

Положення про організацію освітнього процесу в НКПФК, Положення про 

систему забезпечення якості освіти в НКПФК, та інших положень і 

нормативних документів, які регламентують освітню діяльність у закладі 

освіти.  

1.3  Внутрішній контроль фахового коледжу – це процес отримання та 

обробки інформації про хід і результати освітнього процесу для прийняття на 

цій основі ефективних управлінських рішень. 

1.4 Внутрішній контроль за освітнім процесом у фаховому коледжі 

здійснюється відповідно до щорічного Комплексного плану з управління і 

контролю за якістю підготовки здобувачів освіти, освітнім процесом та 

оновлення матеріально-технічної бази  НКПФК.  

1.5 Рівнями внутрішнього контролю фахового коледжу є: 

- рівень директора закладу освіти та його заступників; 

- рівень завідуючого методичним кабінетом та завідувачів відділень; 

- рівень голів циклових комісій; 

- рівень педагогічного працівника в т.ч. класного керівника академічної 

групи; 

- рівень органів студентського самоврядування (фахового коледжу/ 

студентської групи/гуртожитку; 

- рівень самоконтролю суб’єктів, що здійснюють освітній процес та 

здобувачів освіти. 

1.6 Об’єкти внутрішнього контролю закладу освіти – це окремі ділянки 

роботи, які підлягають впливу управлінського контролю. Об’єкти контролю, 

інтервали часу і дати контролю за ходом виконання планів керівник визначає 

в плані внутрішнього контролю та нормативних частотах (додатки 1,2). 

  

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ  ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ   

  

2.1 Загальний алгоритм ефективного внутрішнього контролю в закладі 

освіти включає:   

- мету внутрішнього контролю фахового коледжу; 



1 

 

- завдання, виконання  яких забезпечить досягнення мети на основі 

плану внутрішнього контролю у закладі освіти (додаток 1);  

- організація процесу внутрішнього контролю та визначення його 

організаційної структури та нормативних частот внутрішнього контролю у 

фаховому коледжі (додаток 2); 

- оцінка ефекту, що прогнозується після впровадження внутрішнього 

контролю і затвердження плану контрольних заходів; 

- оцінка відповідності результатів реалізації альтернатив поставленим 

цілям в умовах оточуючого середовища. 

 2.2 Метою внутрішнього контролю є: вчасне виявлення недоліків 

освітнього процесу фахового коледжу; оперативний і ефективний вплив на 

якість навчання і виховання здобувачів освіти; сприяння підвищенню 

професійної компетентності педагогічних працівників, удосконаленню їхньої 

педагогічної майстерності. 

2.3 Зміст внутрішнього контролю визначають основні види діяльності 

фахового коледжу: 

 навчальний процес, який передбачає вивчення стану виконання 

навчальних програм, рівня знань і професійних компетенцій здобувачів 

освіти, продуктивності праці педагогічних  працівників тощо;  

 виховний процес, який визначає якість роботи класних керівників 

академічних груп, рівень вихованості студентів та їх громадської активності, 

якість виховних та спортивних заходів у закладі освіти тощо; 

 методична робота, яка передбачає визначення методичного рівня 

кожного педагогічного працівника, механізм поширення педагогічного 

досвіду, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

 творча й технічна  діяльність суб’єктів освітнього процесу, яка 

аналізує відповідність концепції розвитку фахового коледжу стратегії 

освітньої діяльності в суспільстві, ступінь наукової обґрунтованості 

впровадження нововведень у закладі освіти, їх результативність; 

 психологічний стан, коли виявляють ступінь психологічного 

комфорту (дискомфорту) суб’єктів освітнього процесу, психологічну 

підготовленість колективу закладу освіти до вирішення певної проблеми, 

запровадження нової структури тощо;   

 забезпечення необхідних умов  охорони праці, санітарно-гігієнічний 

стан, забезпеченість навчальною і методичною літературою, навчально-

технічним обладнанням тощо.   

2.4 Завдання внутрішнього контролю: 

– здійснення контролю за виконанням законодавства України в галузі 

освіти, нормативних документів органів управління освіти, наказів директора 

фахового коледжу та рішень педагогічної ради; 

– виявлення випадків порушень і невиконання нормативно – правових 

актів, аналіз причин, що лежать в основі порушень, вжиття заходів щодо їх 

попередження та усунення;  
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– аналіз та експертна оцінка ефективності результатів діяльності 

педагогічних працівників, вивчення результатів їх діяльності та поширення 

передового педагогічного досвіду;  

 – збір інформації, її обробка та накопичення для підготовки проєктів 

рішень та аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень по фаховому 

коледжу;  

– надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі 

контролю та інші питання в рамках компетенції директора закладу освіти та 

керівників структурних підрозділів.  

2.5  Основні  педагогічні функції внутрішнього контролю:     

 - інформаційно-аналітична - створює правдивий обсяг інформації про 

якість освіти; 

-  контрольно-діагностична - фіксує реальний стан освітнього процесу в 

закладі освіти; 

- прогностична - виявляє стратегію і тактику розвитку освіти у 

фаховому коледжі; 

- управлінська - впливає на мету, зміст та методи управлінської 

діяльності; 

- педагогічна - вибудовує цілісність освітнього процесу,  формування 

професійних компетенцій у здобувачів освіти; 

- адаптаційна - мінімізує негативні наслідки сучасної ситуації, що дає 

можливість створити оптимальне позитивне середовище в закладі освіти; 

- оціночна та стимулююча. 

2.6 Основні педагогічні принципи здійснення функцій внутрішнього 

контролю: 

- науковість, актуальність та оперативність;  

- об'єктивність, достовірність та повнота;  

- систематичність та системність інформації про результати 

контрольно-аналітичної діяльності, плановість;   

- наочність (гласність) забезпечення прозорості процедур; 

- єдність вимог при оцінюванні знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей здобувачів освіти; 

- доступність інформації про результати контролю для всіх 

зацікавлених сторін; 

- автономність закладу освіти та його працівників в доборі засобів, 

форм та методів здійснення управління якістю освітнього процесу; 

- дотримання морально-етичних норм при проведенні контрольних 

процедур. 

 

3. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

 

3.1 З метою глибокого вивчення стану  освітнього процесу в фаховому 

коледжі використовуються такі види контролю: 

 3.1.1 за часом проведення: 
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- попередній контроль – спрямований на попередження можливих 

помилок  у підготовці освітнього процесу або діяльності педагогічного 

працівника;  

- поточний, (оперативний) контроль – здійснюється безпосередньо в 

процесі діяльності для запобігання відхилень від встановлених планів, 

нормативів, положень, програм, оперативного усунення недоліків. Об'єктом 

контролю є проміжні результати діяльності виконавців, їх ставлення до 

роботи, міжособистісні відносини тощо;    

- заключний контроль – здійснюється для зворотного зв’язку після 

закінчення роботи, наприклад, вкінці навчального року. Об’єктом контролю є 

результати зробленого, які порівнюються з плановими (нормативними).   Він 

дає можливість краще оцінити, наскільки реалістичними були початкові 

плани запобігти в майбутньому можливі помилки; 

3.1.2 за широтою охоплення об'єктів перевірки: 

– тематичний (глибоке вивчення будь – якого конкретного питання у 

практиці роботи колективу закладу освіти, відділення, циклової комісії, 

академічної групи, одного викладача або класного керівника);  

- фронтальний, дозволяє отримувати широку інформацію і на цій 

підставі проаналізувати стан справ у конкретному випадку. Найчастіше 

такий вид контролю використовується  при вивченні системи роботи 

викладача, підготовки його до атестації;   

3.1.3 за функціями: 

- оглядовий - це короткотерміновий контроль, який передбачає 

отримання інформації про діяльність закладу освіти або його структурних 

підрозділів; 

 попереджувальний, який проводиться для запобігання проявів 

негативних явищ у освітньому процесі фахового коледжу/господарській 

діяльності тощо. 

3.1.4 за метою: 

- діагностичний - передбачає вивчення стану роботи одного або групи 

педагогічних працівників для встановлення позитивної чи негативної 

тенденції, розкриття причин їх виникнення, вироблення рекомендацій; 

- коригуючий (регулюючий) – передбачає, що на основі діагностування 

окремих форм освітнього процесу, необхідно вносити зміни  у плани  

діяльності колективу з різних причин; 

 3.1.5 за періодичністю:  епізодичний, вибірковий, цілісний.  

3.2 Форми внутрішнього контролю: 

- колективний, до його проведення залучаються усі структури 

управління закладом освіти: адміністрація, голови циклових комісій, 

досвідчені викладачі, здобувачі освіти;  

 взаємоконтроль, здійснюється через наставництво, 

взаємовідвідування навчальних занять і виховних заходів тощо, до його 

проведення залучаються голови циклових комісій, досвідчені педагоги та 

класні керівники академічних груп; 
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 самоконтроль, який делегується найдосвідченішим викладачам і 

класним керівникам академічних груп з обов'язковим періодичним 

звітуванням; 

 адміністративний, (плановий),  здійснюють директор фахового 

коледжу, його заступники, керівники структурних підрозділів відповідно до 

плану внутрішнього контролю (Додатки 1, 2);  

- регульований (позаплановий), здійснюють директор і його заступники 

у разі виникнення непередбачених планом проблем;  

  персональний (має місце як при тематичному, так і при 

фронтальному виді контролю). Передбачає повне вивчення діяльності 

педагогічного працівника, відповідно до виконання ним функціональних 

обов’язків та відповідності вимогам до кваліфікаційних категорій.   

3.3 Методи внутрішнього контролю у фаховому коледжі:  

- спостереження за освітнім процесом й одночасний його аналіз;      

- соціологічні  (інтерв’ю, бесіда, анкетування); 

– тестування;  

- моніторинг;    

– письмове і усне опитування;  

– вивчення документації (навчальних журналів академічних груп, 

планів роботи структурних підрозділів, студентських робочих зошитів з 

виконання практичних та лабораторних і т. ін.).  

  

 4. ТЕХНОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

 

4.1 Внутрішній контроль здійснює директор фахового коледжу, за його 

дорученням – заступники директора, завідувачі відділень, завідувач 

методичним кабінетом, голова циклової комісії або створена з цієї метою 

комісія. Як експерти до участі в контролі можуть залучатися окремі фахівці. 

4.2 Директор видає наказ про терміни та мету майбутньої перевірки, 

установлює термін подання підсумкових матеріалів і план/завдання, де 

зазначаються питання конкретної перевірки та необхідність забезпечити 

достатню поінформованість і порівняння результатів контролю для 

підготовки підсумкової довідки. 

4.3 Тривалість тематичних чи фронтальних перевірок не повинна 

перевищувати 15 днів із відвідуванням не менше п’яти занять чи інших 

заходів (для вивчення досвіду роботи викладача – не менше 10 занять). 

4.4 Експерти мають право запитувати необхідну інформацію, вивчати 

документацію, що відноситься до предмета контролю. 

4.5 При проведенні планового контролю не потрібно додатково 

попереджувати педагога, якщо в місячному плані зазначені терміни 

контролю. В екстрених випадках директор, його заступники можуть 

відвідувати заняття педагогів без попередження. 

4.6 Підстави для проведення контролю: 

 плановість контролю; 

 перевірка стану справ для підготовки управлінських рішень; 
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