
 

 

 

 

 

 

 

Під час управління інноваційними процесами головне 

місце займає контроль їх результатів. Його призначення 

і завдання: констатація, експертна аналітична оцінка 

досягнутих результатів і відповідні висновки з метою 

регулювання процесу освітньої діяльності… 

П. Третьяков 

 

 

Контроль — це система спостереження і перевірки 

відповідності процесу функціонування об 'єктів 

прийнятим управлінським рішенням — законам, планам, 

нормам, стандартам, правилам, наказам тощо; 

виявлення результатів впливу суб 'єкта на об 'єкт. 

Н. Ситенко 

 

Внутрішкільний контроль – це система перевірок 

відповідності навчально-виховного процесу та його 

результативності вимогам суспільства, які відображені 

у відповідних директивних та нормативних документах. 

Л.І. Даниленко 
 

Відділ освіти Здолбунівської райдержадміністрації 
Здолбунівський районний методичний кабінет 

Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 
 

 

 

ПРОГРАМА 
спільного засідання районних шкіл резерву 

керівників кадрів  
та новопризначеного керівника 

 

Внутрішкільний контроль 
у системі управління школою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для нотаток: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

План проведення засідання 

  1. Заїзд та реєстрація учасників школи резерву керівних 
кадрів та новопризначеного керівника. 
          2. Відкриття спільного засідання школи резерву керівних    
кадрів та новопризначеного керівника. 

                    Галик О.І., заступник завідувача   
                   районного методичного кабінету  

         3.Презентація навчального закладу. 
    Ковальчук Л.Є., директор 

Здолбунівської   загальноосвітньої    
 школи І-ІІІ ступенів № 3 

Теоретична частина 

               1.Теоретичні засади організації та проведення  
  внутрішкільного контролю. 

Таргонська Т.І., заступник 
директора з   навчальної роботи   

           2. Особливості системи контролю за навчально-виховним 
 процесом у Здолбунівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3.  

                                                     Ковальчук Л.Є., директор школи 
        3. Делегування обов’язків адміністрації закладу в процесі 
здійснення внутрішкільного контролю  

Галик О.І, заступник завідувача 

районного  методичного кабінету 

Практична частина 

    «Зворотній зв'язок» 

Тест “Чи здатні Ви стати керівником?» 

Вправа «Заповіді керівника» 

Вправа «Актуальні питання» 

Вправа «Так чи ні» 

Глущук Н.О., завідувач райметодкабінету                                    

Галик О.І., заступник завідувача 

районного  методичного кабінету 

8.              4. Підведення підсумків.  

                 5. Брейк-кава. 
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На замітку 

Список літератури з питань внутрішкільного контролю: 
 

1. Бегей В. М. Управління загальноосвітньою школою на 

демократичних засадах. — Львів, 1995. 

2. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI 

століття»). — К., 1994. 

3. Москалець В. П. Психологічне обґрунтування української 

національної школи. — К., 1994. 

4. Онишків 3. М. Основи школознавства. — Тернопіль, 1996. 

5. Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність 

управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний 

аспект. — К., 1996. 

6. Пикельная В. С. Теоретические основы управлення 

(школоведческий аспект). — М., 1999. 

7. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором 

школи. — К., 1977. 

8. Яремчук В. Д. Національні проблеми загальноосвітньої 

школи України: історія і сучасність. — К., 1993. 

9. Шубін М.А. Внутрішкільний контроль. – К., 1997. 

 

 

 

Рекомендовані періодичні видання 

Журнали України: 

Директор школи. 

Директор школи . Шкільний світ. 

Сучасна школа України. Інформаційно-методичний часопис. 

Методист. 

Управління школою. 

Завучу. Усе для роботи. 

Заступник директора школи. 

 

Газети України: 

Директор школи. 

Завуч.  


