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ГРАФІК 

внутрішнього контролю всіх ланок роботи 

Івано-Франківського коледжу  

  на 2016 – 2017 навчальний рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІУ тиждень 

 

вересень 

 

оглядовий Дотримання 

студентами правил 

внутрішнього 

розпорядку та носіння 

ідентифікаторів 

(на  засідання 

методичного 

об’єднання керівників 

груп) 

 

Організація  роботи з 

молодими 

викладачами 

(на засідання науково-

методичної ради) 

  

фронтальний Науково-методичне 

забезпечення 

дисциплін 

(на засідання науково-

методичної  ради) 

 Використання 

викладачами циклової 

комісії  філологічних 

дисциплін 

інноваційних 

технологій навчання  

як засобу 

вдосконалення 

творчих здібностей  

студентів 

(на інструктивно-

методичну раду) 

 

Адаптації студентів 

нового набору 

(на засідання 

адміністративної ради) 

підсумковий Результати 

проходження 

медичних оглядів 

студентами коледжу 

 Діагностичні 

контрольні роботи з 

загальноосвітніх 

дисциплін 

Діагностичні 

контрольні роботи з 

загальноосвітніх 

дисциплін 



(на нараду при 

директорі) 

(наказ по коледжу) 

 

(наказ по коледжу) 

 

тематичний Забезпечення 

студентів 

підручниками, 

науковою та 

інформаційною 

літературою 

(на засідання циклових 

комісій)  

 Організація занять з 

фізичної культури в 

спеціальних медичних 

групах 

 (на засідання 

адміністративної ради)  

Стан організації 

охорони праці в 

навчальному закладі 

(на нараду при 

директорі) 

попереджувальний   Дотримання 

студентами правил 

внутрішнього 

розпорядку та носіння 

ідентифікаторів 

 ( на засідання 

методичного 

об’єднання керівників 

груп) 

 

Підготовка  

навчального закладу 

до роботи в зимовий 

період 

(на засідання 

адміністративної ради) 

 

 

персональний  Індивідуальні плани 

викладачів  

 (на засідання 

методичної ради) 

Ведення навчальної 

документації 

(нарада при 

директорові) 

 

 

 

Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІУ тиждень 

 

жовтень 

 

оглядовий Соціальний захист   Організація 



студентів-сиріт та 

студентів  пільгових 

категорій 

 (на нараду при 

директорі) 

 

 індивідуальної роботи 

з обдарованими 

студентами 

( на засіданні 

циклових комісій ) 

поточний   Плани занять 

(на нараду голів 

циклових комісій) 

 

Стан піготовки до 

проведення 

інвентаризації 

 

 

фронтальний  Проведення  

навчальної, 

виробничої практик 

студентів  

( на засіданні  циклової 

комісії  ) 

 Стан викладання та 

рівень знань студентів  

з правознавства  

(на нараду  при 

директорі) 

 

Виховання 

громадянської позиції 

та правової культури 

на заняттях   

суспільних дисциплін 

(на інструктивно-

методичну раду)  

 

підсумковий Аналіз діагностичних 

контрольних робіт з 

математики, 

української мови  

(на засідання циклової 

комісії ) 

Стан володіння 

навичками усного 

говоріння та письма 

студентів І курсу  

(на засідання циклової 

комісії) 

  Результати контролю 

за дотриманням 

єдиних вимог до 

усного та писемного 

мовлення під час 

контрольних робіт, 



 проведення перевірки 

письмових робіт, 

перевірка контрольних 

зошитів  

(на засідання 

адміністративної ради) 

 

тематичний Використання 

інформаційно-

комунікативних 

технологій на заняттях 

історії 

(на засідання циклової 

комісії суспільних 

дисциплін)  

Впровадження 

активних форм і 

методів навчання  при 

вивченні суспільних 

дисциплін  

(на засідання циклової 

комісії гуманітарної та 

соціально-економічної 

підготовки) 

 

 

Дослідження  

адаптації студентів 

нового набору 

 (на інструктивно-

методичну раду) 

 

попереджувальний Підготовка  

навчального закладу 

до роботи в зимовий 

період 

(на засідання 

адміністративної ради) 

 

   

персональний  Стан впровадження 

інформаційних 

технологій  

викладачами  

відділення  

туристичного і 

готельно-ресторанного 

обслуговування 

 Про роботу 

гуртожитку 

 ( на засідання 

адміністративної ради) 

 

Про 

взаємовідвідування 

викладачів циклової  

Аналіз результатів 

діагностичних 

контрольних робіт  

(на засідання циклової 

комісії природничих 

дисциплін) 

 

 



 комісії та 

результативність 

такого відвідування 

(на засідання 

методичної ради) 

періодичний Стан відвідування  та 

якість навчальної 

діяльності студентів 

(на інструктивно-

методичну раду) 

   

 

Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІУ тиждень 

 

листопад 

 

оглядовий     

фронтальний Стан викладання  та 

якість знань студентів  

з дисципліни «Основи 

економічної теорії», 

«Економіка»  

(на засідання циклової 

комісії гуманітарної та 

соціально-економічної 

підготовки) 

 

 

Стан  викладання та 

якість  знань з 

іноземних мов 

(на нараду при 

директорі) 

 

 

 

 

 

 

періодичний    Проведення 

навчальних занять 

( на нараду голів 

циклових комісій) 

Взаємовідвідування  

занять викладачами  

(на засідання циклової 

комісії природничих 

дисциплін) 



тематичний   Використання   

міжпредметних 

зв’язків  у системі 

формування 

інформаційної 

культури студентів 

(на засідання циклової 

комісії інформаційних 

дисциплін) 

Стан  адаптації 

студентів нового набору 

(на засідання навчально-

методичної ради) 

 Робота керівників  груп 

з подолання негативних 

звичок студентів групи 

(на засідання 

адміністративної ради) 

  

попереджувальний   Робота спеціальних 

медичних груп та 

спортивних секцій 

( на засідання циклової 

комісії фізичного 

виховання та захисту 

Вітчизни)  

Взаємовідвідування 

занять викладачами 

циклової комісії 

математичних 

дисциплін (на 

засідання циклової 

комісії математичних 

дисциплін, циклової 

комісії іноземних мов) 

персональний Стан викладання та 

рівень навчальних 

досягнень студентів з 

дисципліни 

«Туристичне 

країнознавства» 

(на засідання циклової 

комісії дисциплін 

туристичного і 

готельно-ресторанного 

обслуговування) 

  Система роботи 

керівників випускних 

груп 

 (на засідання 

методичного  

об’ єднання керівників 

груп)  

 

Аналіз результатів 

директорських 

контрольних робіт 

(на засідання циклової 

комісії математичних 

дисциплін) 

 

 

 

повторний Стан відвідування  та Взаємовідвідування  Плани занять  



якість  навчальної 

діяльності студентів 

(на інструктивно-

методичну раду) 

 

 

занять викладачами  

(на засідання циклових 

комісій) 

(на нараду  голів 

циклових комісій) 

 

Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІУ тиждень 

 

грудень 

 

оглядовий Підготовка  

екзаменаційної 

документації 

(на нараду голів 

циклових комісій) 

   

фронтальний Стан викладання 

української мови 

Директорські 

контрольні роботи 

(наказ по коледжу) 

 

 

Результати  перевірки 

навчальних досягнень 

студентів при 

проведенні 

директорських 

контрольних робіт 

 (на нараду при 

директорі) 

 

 

тематичний   Професійне вигорання 

педагогів та шляхи 

його попередження 

(на засідання циклових 

комісій) 

 

попереджувальний    Проведення 



навчальних занять 

 (на нараду голів 

циклових комісій) 

персональний   Результати 

директорських 

контрольних робіт, 

мовно-літературного 

конкурсу, олімпіад 

 

 

Аналіз результатів 

успішності студентів 

(на засідання циклової 

комісії  дисциплін 

туристичного і 

готельно-ресторанного 

обслуговування) 

 

Виконання ухвал 

педрад 

(на засідання 

педагогічної ради) 

 

повторний Стан відвідування  та 

якість навчальної 

діяльності студентів 

(на інструктивно-

методичну раду) 

Стан ведення 

навчальної 

документації 

 

  

 

Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІУ тиждень 

 

січень 

 

фронтальний Аналіз результатів    

директорських 

контрольних робіт  

 

Аналіз результатів 

навчальної діяльності 

студентів 

(на засідання циклової 

  



 комісії 

загальноосвітньої 

підготовки) 

тематичний Результативність  

роботи  методичного 

об’єднання керівників 

груп ІІ курсів  

(на засідання 

методичного 

об’єднання керівників 

груп) 

 

 

Впровадження  

інноваційних 

технологій при 

викладанні навчальних 

дисциплін 

 

Результативність 

роботи методичних 

об’єднань керівників 

навчальних груп за 

перший семестр 

(на засідання науково-

методичної ради) 

Використання 

інформаційних 

технологій для 

формування ключових 

компетенцій студентів 

викладачами циклової 

комісії обліково-

економічних 

дисциплін  

(на інструктивно-

методичну раду) 

персональний Результати  огляду 

навчальних кабінетів 

та лабораторій 

(на засідання 

педагогічної ради) 

Стан викладання 

дисципліни «Інтернет-

технології в 

інформаційній 

діяльності» 

 (на засідання циклової 

комісії) 

 Стан викладання та 

якість знань   студентів 

з дисциплін циклу 

гуманітарної та 

соціально-економічної 

підготовки 

 

повторний Результати контролю 

ведення навчальної 

документації 

(наказ по коледжу) 

Про виконання заходів 

з профілактики 

травматизму 

(на засідання 

адміністративної ради) 

  

 

Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІУ тиждень 

 

лютий 

 



оглядовий  Робота студентського 

самоврядування  як 

реальної сили 

покращення 

навчально-виховного 

процесу 

(на засідання 

адміністративної ради) 

 

 Підготовка викладачів 

до атестації 

(на засідання 

адміністративної ради) 

 

 

фронтальний Стан викладання та 

якість знань студентів 

з дисципліни 

«Інформатика» 

( на засідання циклової 

комісії) 

 

 

Стан викладання та 

рівень навчальних 

досягнень студентів з 

дисципліни «Основи 

екології» 

( на засідання циклової 

комісії) 

 

Стан організації 

виховної роботи 

керівниками  груп І 

курсу 

(на засідання 

адміністративної ради) 

Робота  циклової 

комісії  дисциплін 

туристтичного і 

готельно –

ресторанного 

обслуговування  з 

профорієнтаційної 

роботи (голова 

циклової комісії) 

тематичний  Аналіз стану 

комп’ютерної техніки 

в навчальних 

кабінетах та 

лабораторіях 

(на засідання циклової 

комісії) 

  

персональний  Підготовка 

акредитації 

спеціальностей 

«Початкова освіта», 

«Дошкільна освіта», 

«Дизайн»  

  Результативність  

позаудиторної роботи 

з фізичної культури та 

спорту 

(на нараду при 

директорі) 

Організація 

самостійної роботи 

студентів як важливої 

складової фахової 

підготовки 

викладачами циклової 



(на нараду при 

директорі) 

 комісії інформаційних 

дисциплін 

(на інструктивно-

методичну раду) 

повторний Стан відвідування  та 

навчальної діяльності 

студентів 

(на інструктивно-

методичну раду) 

  Проведення 

навчальних занять 

( на нараду голів 

циклових комісій) 

 

Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІУ тиждень 

 

березень 

 

оглядовий Робота  завідувача 

технологічного 

відділення 

 ( на нараду при 

директорі) 

Робота бухгалтерської 

служби 

(на засідання 

адміністративної ради) 

  

фронтальний Стан викладання 

вищої математики 

(засідання циклової 

комісії математичних 

дисциплін) 

 

Стан викладання  

дисциплін 

спеціальності 

«Правознавство» 

 

Стан викладання та 

навчальні досягнення  

студентів з дисципліни 

«Українська 

література» 

( на засідання циклової 

комісії) 

 

 

Стан використання 

комп’ютерних 

технологій під час 

контролю знань 

студентів 

(на засідання 

адміністративної ради) 

 

Аналіз результатів 

директорських 

контрольних робіт (на 

засідання циклової 

Директорські 

контрольні роботи 

(наказ по коледжу) 

 

Робота викладачів зі 

студентами, які мають 

проблеми в навчанні 

(на нараду при 

директорі) 



комісії філологічних 

дисциплін) 

періодичний    Проведення 

навчальних занять 

( на нараду голів 

циклових комісій) 

Взаємовідвідування  

занять викладачами  

(на засідання циклової 

комісії природничих 

дисциплін) 

тематичний Система  роботи 

керівників випускних 

груп 

(на засідання 

адміністративної ради) 

Робота з обдарованими 

студентами 

 (на засідання циклової 

комісії іноземних мов) 

  

попереджувальний    Стан виконання 

індивідуальних планів 

роботи викладачами 

(на засідання циклових 

комісій) 

персональний   Результати 

підвищення 

кваліфікації та 

атестації викладачів 

(на засідання 

атестаційної комісії) 

Стан викладання  

дисципліни «Фізичне 

виховання ї» 

(на засідання циклової 

комісії) 

 

 

повторний Стан відвідування  та 

навчальної діяльності 

студентів 

(на інструктивно-

методичну раду) 

Взаємовідвідування 

занять 

(на засідання циклових 

комісій) 

  

 

Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІУ тиждень 



 

квітень 

 

оглядовий Аналіз самоосвіти 

викладачів 

(на засідання циклових 

комісій) 

 

 

Про підготовку 

матеріалів до 

проведення ДПА та 

державної атестації 

студентів 

(на засідання 

адміністративної ради) 

 

Про результати 

проходження 

технологічної 

практики студентами 

ІІІ курсу 

(на засідання циклової 

комісії фінансово-

економічних 

дисциплін) 

Про 

взаємовідвідування 

викладачів циклової 

комісії та 

результативність 

такого відвідування 

(на засідання 

методичної ради) 

 

Аналіз комп’ютерного 

програмного 

забезпечення 

навчальних дисциплін 

(на засідання 

методичної ради) 

 

фронтальний Стан викладання 

навчальних дисциплін 

спеціальності 

«Прикладна 

математика»  

(на засіданні циклової 

комісії) 

Професійна 

самосвідомість 

викладача 

(на засідання 

педагогічної ради) 

Професійна 

самосвідомість 

викладача 

(на засідання 

педагогічної ради) 

Стан використання 

інформаційних 

технологій  на 

заняттях викладачами 

циклової комісії 

фінансово-

економічних  

дисциплін 

(на нараду при 

директорі) 

 

Професійна 



самосвідомість 

викладача 

(на засідання 

педагогічної ради) 

 

тематичний    Результативність 

впровадження проекту 

«Концепція 

національно-

патріотичного 

виховання» 

(на інструктивно-

методичну раду) 

 

попереджувальний   Про участь циклових 

комісій у 

профорієнтаційній 

роботі 

(на засідання науково-

методичної ради) 

 

 

персональний  Результати  виконання 

курсових робіт з 

дисципліни 

«Політична економія»  

( на засідання малої 

педагогічної  ради  на 

відділенні фінансів) 

 

  

повторний Стан відвідування  та 

навчальної діяльності 

 Дотримання 

студентами правил 

Стан відвідування 

студентами занять, 



студентів 

(на інструктивно-

методичну раду) 

внутрішнього 

розпорядку 

(на засідання 

методичного 

об’єднання керівників 

груп 

поза -аудиторних 

заходів 

(на засідання 

методичного 

об’єднання керівників 

груп) 

 

 

Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІУ тиждень 

 

травень 

 

оглядовий  Взаємовідвідування 

занять (на засідання 

циклової комісії 

іноземних мов) 

 

 

 

Стан проведення 

профорієнтаційної 

роботи викладачами 

циклової комісії 

технологічних 

дисциплін 

(на засідання 

адміністративної ради) 

підсумковий  Результативність 

роботи гуртків та 

спортивних секцій 

(на нараду при 

директорі) 

 

Результативність  

участі студентів у 

олімпіадах, 

конференціях, 

конкурсах 

(наказ по коледжу) 

Аналіз результатів  

практики 

спеціальностей 

«Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта», 

«Дизайн» 

(на засіданні циклових 

комісій інформаційних 

дисциплін) 

фронтальний Робота бібліотеки з 

розвитку читацьких 

   



інтересів  через 

організацію виховних 

заходів 

(на засідання 

адміністративної ради) 

 

тематичний   Результати  перевірки 

навчальних досягнень 

студентів при 

проведенні директор-

ських контрольних 

робіт (на нараду при     

директору) 

Робота з 

обдарованими 

студентами (на 

засідання циклової 

комісії математичних 

дисциплін) 

періодичний   Проведення 

навчальних занять 

( на нараду голів 

циклових комісій) 

Взаємовідвідування  

занять викладачами  

(засідання циклової 

комісії природничих 

дисциплін) 

попереджувальний   Стан ведення 

журналів 

(наказ по коледжу) 

 

персональний    Аналіз виконання 

планів роботи  

цикловими комісіями 

(на нараду голів 

циклових комісій) 

повторний  Стан відвідування  та 

навчальної діяльності 

студентів 

(на інструктивно-

методичну раду) 

 Проведення 

навчальних занять 

(на нараду голів 

циклових комісій) 



 

Вид контролю І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень ІУ тиждень 

 

червень 

 

оглядовий  Аналіз  виконання 

плану роботи коледжу 

(на засідання 

адміністративної ради) 

 Організація 

методичної роботи 

(наказ по коледжу) 

фронтальний Якість виконання  

контрольних  робіт 

(на засідання циклової 

комісій) 

 Результати проведення 

ДПА (на нараду при 

директору) 

Аналіз ефективності 

методичної роботи 

циклових комісій у 

2016-2017 

навчальному році 

(на засідання науково-

методичної ради) 

тематичний  Аналіз ефективності 

методичної роботи 

циклових комісій у 

2016-2017 

навчальному році 

(на засідання науково-

методичної ради) 

  

персональний Виконання планів 

індивідуальної роботи 

(на засідання 

циклових комісій) 

  Аналіз виконання 

планів роботи  

(на нараду при 

директорі) 

періодичний  Виконання наказів, 

розпоряджень , ухвал 

нарад (на засідання 

адміністративної ради) 

  



 

 

 


