
ЗАТВЕРДЖЕНО  

протокол засідання методичної ради  

від 20 лютого 2023 року № 4 

 

Заходи моніторингу якості освіти та освітньої діяльності за 

освітніми програмами профільної середньої освіти 

для підготовки фахового молодшого бакалавра на основі 

базової  середньої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна  

освіта, 013 Початкова освіта, 017 Фізична культура і спорт 

з 01.03.2023 до 31.03.2023 року 

 

№ 

з/п 

Зміст Відповідальні  Контроль 

1. Затвердження змісту 

(позицій) самооцінювання 

якості освітнього процесу 

голови циклових 

комісій 

Максімова Л.Є. 

2. Самооцінювання освітньої 

діяльності на рівні 

викладача 

викладачі голови циклових 

комісій 

3. Спостереження й аналіз 

навчальних занять 

голови циклових 

комісій 
заступники 

директора; 

завідувачі 

відділень 

4. Проведення контрольних 

заходів  

викладачі голови циклових 

комісій 
5. Визначення зодоволеності 

запитів й інтересів 

здобувачів освіти 

завідувачі 

відділень 
заступники 

директора 

6. Самооцінювання освітньої 

діяльності та якості освіти 

на рівні циклових комісій 

голови циклових 

комісій 
заступники 

директора; 

завідувачі 

відділень 
7. Узагальнення результатів 

моніторингу, 

формулювання висновків і 

пропозицій 

методист  

Косенко В.А. 

заступники 

директора; 

завідувачі 

відділень 
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Моніторинг здобуття профільної загальної середньої освіти в 

Олександрійському педагогічному фаховому коледжі 

 імені В.О. Сухомлинського 

Позиції самооцінювання якості освітнього процесу: 

1. Програми освітніх компонентів  

Робочі програми (тематичне планування)  

2. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень 

Загальні критерії для ЗЗСО 

 Критерії, розроблені й затверджені з урахуванням специфіки предмету 

Оцінювання видів робіт 

Перевірка зошитів: рекомендації, стан 

Облік оцінювання у журналах: достатня кількість, тематичні, семестрові та 

підсумкові бали. 

Доведення критеріїв до здобувачів, їх розуміння ними. 

3. Викладацька майстерність 

Дотримання вимог нормативної бази ЗЗСО, методичних рекомендацій 

щодо викладання предметів, створення ефективного й безпечного 

(дотримання норм охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного 

захисту, психологічна підтримка здобувачів освіти, відсутність будь-яких 

форм насилля) освітнього середовища,  підходи до викладання, співпраця 

зі здобувачами освіти, їх мотивація, інформаційне забезпечення, 

моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти (динаміка), 

дотримання академічної доброчесності,  підготовка до складання ДПА, 

участь здобувачів освіти в конкурсах, олімпіадах, результати складання 

ЗНО. 

 рекомендовані позиції для моніторингу під час спостереження занять 

(самоаналізу викладачами): 

1) Розвиток і формування ключових компетентностей. 

2) Робота здобувачів освіти під час проведення навчального заняття. 

Оцінювання діяльності студентів  під час проведення навчального заняття, 

їх здатності до самооцінювання.  

3) Спрямованість навчального заняття на формування суспільних цінностей, 

наскрізність виховної складової заняття. 

4) Використання інформаційно-комунікаційних технологій, обладнання, 

засобів навчання.  

5) Комунікація зі здобувачами освіти, партнерство з ними, їх мотивація.  

6) Організація роботи з особами з особливими освітніми потребами. 



7) Досягнення мети, завдань та очікуваних результатів навчального заняття. 

4. Дотримання норм охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

5. Підготовка до складання ДПА, результати складання ЗНО. 

6. Задоволення запитів та інтересів здобувачів освіти (участь здобувачів 

освіти в конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях тощо) 
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Картка самооцінювання якості освітньої діяльності 
Викладач          

 

№ 

з/п 

Позиції Рівні 

низький задовільний достатній високий 

1. Обізнаність з програмами 

освітніх компонентів, 
переліком навчальної 

літератури, 

рекомендованої МОН 

    

2. Критерії оцінювання 

рівня навчальних 

досягнень 

    

Загальні критерії для ЗЗСО     

Критерії, розроблені й 

затверджені з урахуванням 

специфіки предмету 

    

Оцінювання видів робіт     

Перевірка зошитів: 

рекомендації, стан 
    

Облік оцінювання у 

журналах: достатня 

кількість; оцінювання, 

передбачених програмою 

видів робіт; тематичні, 

семестрові та підсумкові 

бали 

    

Доведення критеріїв до 

здобувачів, їх розуміння 

ними 

    

3. Викладацька 

майстерність 

    

дотримання вимог 

нормативної бази ЗСО,  

методичних рекомендацій 

щодо викладання предметів 

    



створення ефективного 

освітнього середовища  
    

створення безпечного 

освітнього середовища: 

дотримання норм охорони 

праці, безпеки 

життєдіяльності, 

цивільного захисту, 

проведення інструктажів, їх 

облік психологічна 

підтримка здобувачів 

освіти відсутність будь-

яких форм насилля 

    

підходи до викладання: 

компетентнісний 

особистісноорієнтований 

упровадження інновацій 

    

співпраця зі здобувачами 

освіти, їх мотивація, 

задоволення запитіів та 

інтересів 

    

інформаційне забезпечення     

моніторинг навчальних 

досягнень здобувачів 

освіти (динаміка) 

    

дотримання академічної 

доброчесності 
    

підготовка до складання 

ДПА 
    

результати складання ЗНО     

участь здобувачів освіти в 

конкурсах, олімпіадах 
    

 самоаналіз роботи під час 

проведення заняття: 

розвиток і формування 

ключових компетентностей 

    

робота здобувачів освіти 

під час заняття 
    

оцінювання діяльності 

студентів, їх здатності до 

самооцінювання 

    



спрямованість навчального 

заняття на формування 

суспільних цінностей, 

наскрізність виховної 

складової заняття 

    

використання 

інформаційно-

комунікаційних технологій, 

обладнання, засобів 

навчання 

    

комунікація зі здобувачами 

освіти, партнерство з ними, 

їх мотивація 

    

організація роботи з 

особами з особливими 

освітніми потребами 

    

досягнення мети, завдань та 

очікуваних результатів 

навчального заняття 

    

 

Шляхи вдосконалення якості освіти викладачем      
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План проведення контрольних заходів  

з дисциплін профільної загальної середньої освіти 
 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

 

№ з/п Дисципліна Група Викладач Контроль 

1. Математика 10 Людмила 

Летуча  

Світлана 

Гришаніна 

2. Іноземна мова 10 Людмила Рудак Оксана 

Новікова 

3. Хімія 10 Тетяна 

Борищук 

Галина 

Столяр 

4. Українська 

мова 

20 Наталія 

Коваленко 

Оксана 

Новікова 

5. Історія України 20 Олексій 

Гармаш 

Галина 

Столяр 

6. Біологія і 

екологія  

20 Марина 

Шмакова 

Галина 

Столяр 

 

 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

 

№ з/п Дисципліна Група Викладач Контроль 

1. Математика 11 Людмила 

Летуча 

Світлана 

Гришаніна 

2. Іноземна мова 11 Сніжана 

Ільченко 

Оксана 

Новікова 

3. Хімія 11 Тетяна 

Борищук 

Галина 

Столяр 

4. Українська 

мова 

21 Наталія 

Коваленко 

Оксана 

Новікова 

5. Історія України 21 Олексій 

Гармаш 

Галина 

Столяр 

6. Біологія і 

екологія 

21 Марина 

Шмакова 

Галина 

Столяр 

 



Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

 

№ з/п Дисципліна Група Викладач Контроль 

1. Математика 13 Людмила 

Летуча 

Світлана 

Гришаніна 

2. Іноземна мова 13 Сніжана 

Ільченко 

Оксана 

Новікова 

3. Хімія 13 Тетяна 

Борищук 

Галина 

Столяр 

4. Українська 

мова 

23 Лариса 

Степанова 

Оксана 

Новікова 

5. Історія України 23 Олексій 

Гармаш 

Галина 

Столяр 

6. Біологія і 

екологія 

23 Марина 

Шмакова 

Галина 

Столяр 
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План вивчення стану викладання  

дисциплін профільної загальної середньої освіти 
 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

 

№ 

з/п 

Дисципліна Група Викладач Відповідальні 

1. Фізична 

культура 

10 Юрій 

Гавриленко 

Сергій 

Ткаченко 

2. Громадянська 

освіта 

10 Лідія 

Мендіковська 

Галина 

Столяр 

3. Основи 

медичних 

знань 

10 Сніжана 

Ільченко 

Олена 

Тарасенко 

4. Фізика і 

астрономія 

20 Володимир 

Богун 

Літта 

Максімова 

5. Українська 

література 

20 Наталія 

Коваленко 

Оксана 

Новікова 

 

 
Спеціальність 013 Початкова освіта 

 

№ 

з/п 

Дисципліна Група Викладач Відповідальні 

1. Фізична 

культура 

11 Олег 

Холохоленко 

Юлія Кісєєва 

2. Зарубіжна 

література 

11 Оксана 

Новікова 

Олена Бикова 

3. Українська 

література 

11 Лариса 

Степанова 
Оксана 

Новікова 

4. Фізична 

культура 

21 Ярослав 

Алєксандрович  

Сергій 

Ткаченко 

5. Математика 21 Людмила 

Летуча 

Світлана 

Гришаніна 

 
 



Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

 

№ 

з/п 

Дисципліна Група Викладач Відповідальні 

1. Інформатика 13 Валентин 

Кучеренко 

Яніна 

Ципуринда 

2. Захист України 13 Сергій 

Ткаченко 

Олена Бикова 

3. Всесвітня історія 13 Олексій 

Гармаш 

Літта 

Максімова 

4. Фізична 

культура/гімнастика 

з методикою 

навчання 

23 Олег 

Холохоленко 

Олена 

Тарасенко 

5. Фізична 

культура/легка 

атлетика з 

методикою 

навчання 

23 Наталія 

Абравітова 

Юлія Кісєєва 

 

 


