
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від  10 квітня 2019 року                                                                  № 71-од 

 

Про стан  внутрішнього контролю  

і керівництва  у закладах дошкільної  

та позашкільної освіти 

      

   Відповідно до річного плану роботи відділу освіти на 2019 рік було 

вивчено стан внутрішнього контролю і керівництва у закладах дошкільної та 

позашкільної освіти, а саме у Підволочиському, Кам’янківському, 

Мисловецькому, Качанівському, Староміщинському закладах дошкільної 

освіти та у «Центрі дитячої та юнацької творчості» Підволочиської селищної 

ради.  При цьому вивчено та проаналізовано рівень контролю за станом 

ведення ділової документації адміністрацією відповідних закладів освіти та 

контролю за проведенням навчальних занять, технікою безпеки, 

харчуванням. Вивченню підлягали: навчальний, річний та перспективний 

план роботи закладу освіти, книга наказів з основної діяльності, книга 

протоколів засідання педагогічної ради, книга обліку підсумків внутрішнього 

контролю, журнал ведення протоколів виробничих нарад, журнали 

інструктажів по техніці безпеки та стан ведення усіх необхідних журналів по 

харчуванню (у ЗДО). Під час перевірки вивчався стан виконання розділу 

«Внутрішній контроль і керівництво»  річного плану закладів дошкільної та 

позашкільної освіти. Перевірено наявність наказів, протоколів засідання 

педагогічних рад або виробничих нарад відповідно до розділу внутрішнього 

контролю і керівництва у річному плані роботи вище названих закладів. Уся 

ділова документація ведеться відповідно до Інструкції ведення ділової 

документації в закладах дошкільної освіти. Контрольно-аналітичну 

діяльність у закладах дошкільної освіти  здійснюють завідувачі та у 

Підволочиському ЗДО вихователь-методист, у «Центрі дитячої та юнацької 

творчості» - директор та заступник директора.  

        Під час вивчення даного питання встановлено, що адміністрацією 

закладів дошкільної освіти видано наказ «Про затвердження номенклатури 

справ» (№ 108-од від 28.12.2018 року – Кам’янківський ЗДО; № 23-од від 

20.12.2018 р – Мисловецький ЗДО; № 65-од від 20.12.2018 року – 

Качанівський ЗДО; №7-агп від 25.01.2019 року у Підволочиському ЗДО). 



Згідно номенклатури справ у ряді закладів освіти наявний перспективний 

план роботи та у всіх закладах є річний план роботи, та план роботи на 

оздоровчий період. У річному плані роботи є розділ внутрішній контроль на 

поточний рік, у якому  визначено зміст певного виду контролю, термін його 

виконання та форми узагальнення (наказ, педрада чи виробнича нарада або 

довідка). 

        Відповідно до розділу плану «Внутрішній контроль і керівництво» у 

закладах дошкільної освіти здійснювався контроль за певними освітніми 

лініями, проводились моніторингові дослідження, які узагальнювались 

відповідними наказами, обговорювались на засіданні педагогічної ради або 

виробничої наради. 

        Засідання педагогічних рад проводиться Підволочиському та 

Кам’янківському ЗДО, у інших закладах проводяться виробничі наради, про 

що свідчать відповідні плани проведення та протоколи. У Підволочиському 

ЗДО на засідання педагогічної ради виносились наступні питання «Правове 

виховання дошкільників із використанням творів В. О. Сухомлинського», 

«Ігрові методи та прийоми для стимулювання пізнавального інтересу до 

правового виховання», «Вплив родинних взаємин на емоційне самопочуття 

дитини», «Рекомендації для вихователів щодо корекції дитячо-батьківських 

відносин» (протокол № 2 від 26.12.2018 року). Окрім цього, у закладі 

видаються накази про підготовку до проведення педагогічних рад та про 

затвердження рішень, прийнятих на даних педрадах (наказ № 46-од від 

10.12.18 року «Про підготовку до проведення педради «Правове виховання 

як невід’ємна складова особистості громадянського суспільства» та № 13-од 

від 11.02.2019 року «Про підготовку та проведення педагогічної ради з 

питання формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільника 

згідно вимог Базового компоненту у ДНЗ», № 49-од від 29.12.2018 року «Про 

затвердження рішення педагогічної ради з питання «Правове виховання як 

невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства»». 

У Кам’янківському закладі дошкільної освіти також ведуться протоколи 

педрад, на які виносяться питання підготовки та організації освітньо-

виховного процесу у закладі дошкільної освіти. Окрім цього, у 

Кам’янківському та Підволочиському закладах дошкільної освіти виносяться 

для обговорення на педагогічних радах питання про виконання рішень 

попередніх педрад, проте не вказується чітко назва питання, яке 

обговорюється,  дата та номер протоколу педради. У Кам’янківському 

закладі дошкільної освіти не чітко приймаються відповідні рішення по 

питаннях попередніх педрад. На засідання педагогічних рад у «Центрі 



дитячої та юнацької творчості» відповідно до розділу «Внутрішній контроль і 

керівництво» річного плану виносились на обговорення питання «Про роботу 

гуртків декоративно-ужиткового мистецтва» (протокол № 2 від 06.09.2019 

року), про що свідчать підсумкові довідки та  прийняті рішення.  У 

Староміщинському закладі дошкільної освіти на виробничих нарадах 

обговорювались питання «Стану організації харчування» (протокол № 1 від 

25.09.2018 року); «Взаємодія дітей із школою та сім’єю», «Стан 

фізкультурно-оздоровчої роботи» (протокол № 2 від 20.10.2018 року); «Стан 

ведення ділової документації» (протокол № 3 від 17.11.2018 року).   

        На контролі адміністрації закладів дошкільної освіти питання 

проведення моніторингових досліджень. Так, у Качанівському ЗДО видано 

наказ від 01.10.2018 року № 54-од «Про організацію та проведення 

моніторингового дослідження», у Підволочиському ЗДО  - № 37-од від 

17.09.2018 «Про проведення І етапу моніторингових досліджень якості освіти 

в середніх та старших групах в 2018-2019 навчальному році», у 

Староміщинському ЗДО №71 – од від 08.11.2018 року «Про результати 

проведення моніторингових досліджень розвитку компетенції дітей за 

освітніми лініями Базового компоненту відповідно до програм «Українське 

дошкілля». Керівниками закладів дошкільної освіти проводяться тематичні 

вивчення окремих напрямків навчально-виховної роботи». Так, у 

Кам’янківському ЗДО видано наказ №09-од від 02 січня 2019 року «Про 

перевірку стану навчально-виховної роботи з освітньої лінії «Дитина у світі 

культури. Образотворча діяльність дошкільнят. Естетичне виховання»» та 

наказ від 28.12.2018 року № 111-од «Про підсумки перевірки стану 

навчально-виховної роботи із розділів програми «Формування основ 

духовно-моральних цінностей у дітей, основ правової культури»»; у 

Качанівському ЗДО № 47-од від 18.09.2018 року «Про перевірку стану 

освітньої роботи з дітьми в ЗДО з освітньої лінії «Гра дитини» та «Мовлення 

дитини», у Підволочиському  - наказ від 15.11.2018 року № 44-од «Про 

підготовку до проведення тематичного вивчення «Формування правового 

світогляду дошкільника» та наказ від 22.12.2018 року № 48-од «Про підсумки 

проведення даного тематичного вивчення»; у Староміщинському ЗДО – 

наказ від 19.12.2018 року № 77-од «Про підсумки тематичного вивчення 

«Сформованість мовної компетентності старших дошкільників при переході 

до школи»». У Підволочиському ЗДО ведеться контроль за станом та 

організацією методичної роботи, про що видано наказ від 12.09.2018 року  № 

36-од «Про організацію методичної роботи з педагогами у 2018 - 2019 

навчальному році», а також на контролі адміністрації даного закладу 

проведення різноманітних конкурсів та методичних тижнів. 



    У закладах дошкільної освіти ведуться журнали контролю і керівництва, у 

яких наявні карти педагогічного аналізу відвіданих занять. Проте, кількість 

відвіданих занять керівниками закладів потребує збільшення. У 

Підволочиському ЗДО керівником закладу, окрім цього, ведеться журнал 

адміністративно-господарського контролю, наявний також діловий щоденник 

аналізу навчально-виховної роботи дошкільного навчального закладу, а 

також ведуться картки контролю за виконанням рішень наказів основної 

діяльності та адміністративно-господарських питань, що дозволяє керівнику 

закладу здійснювати постійний та своєчасний контроль за виконанням усіх 

доручень. 

       Адміністрацією закладів дошкільної освіти здійснюється належний  

контроль за станом охорони праці,  про що свідчать накази на початок 2018 – 

2019 н. р., та поточні протягом року. У закладах ведуться журнали 

інструктажів із техніки безпеки та пожежної безпеки та журнали вступних 

інструктажів. 

      На постійному контролі керівників закладів дошкільної освіти стан 

організації харчування. У кожному із відвіданих закладів видано накази про 

організацію харчування та про звільнення від оплати за харчування окремої 

категорії дітей, а саме: (№ 07 – од від 02.01.2019 року «Про забезпечення 

повноцінного якісного харчування дітей в ДНЗ в 2019 році» (Кам’янківський 

ДНЗ); № 11-од від 02.11.1018 року «Про забезпечення повноцінного та 

якісного харчування дітей в Мисловецькому ЗДО»; №44 – од від 06.09.2018 

року «Про організацію харчування в Качанівському ЗДО»; № 5 – од від 

15.01.2019 року «Про стан харчування дітей за 2018 рік» (Підволочиський 

ЗДО);  №10- од від 25.01.2019 року «Про забезпечення повноцінного якісного 

харчування дітей закладі дошкільної освіти» (Староміщинський ЗДО). 

Керівниками закладів або поварами ведеться документація по харчуванню, а 

саме журнал бракеражу сирої продукції, обліку виконання норм продуктів 

харчування, журнал здоров’я, бракеражу готової продукції, температурного 

режиму, складського обліку. Окрім цього, у Качанівському, 

Староміщинському та Кам’янківському ЗДО ведуться журнали заміни 

продуктів. Необхідною умовою є ведення таких журналів в усіх інших 

закладах дошкільної освіти, а також своєчасне щоденне їх заповнення. 

Вимогою є також чітке ведення усіх інших журналів по харчуванню та  

постійний і чіткий контроль із сторони керівників закладу за станом ведення 

всієї документації по харчуванню. 

       На контролі у закладах дошкільної освіти також стан відвідування 

закладу вихованцями, про що свідчать журнали відвідування із своєчасними 

відмітками кількості відсутніх дітей.        



       Перевіркою встановлено, що керівники відвіданих закладів дошкільної 

та позашкільної освіти при веденні ділової документації в основному 

дотримуються вимог Інструкції з ведення ділової документації, звертають 

увагу на чіткість та конкретність при написанні наказів та в основному 

дотримуються вимог щодо їх оформлення. Проте, при написанні наказів 

необхідно дотримуватись єдиних вимог щодо їх написання, тобто однакових 

шрифтів та однакового оформлення, а також своєчасно ознайомлювати 

працівників закладів із наказами під підпис. Також керівникам закладів, у 

яких проводяться педагогічні ради,  необхідно звернути увагу на прийняття 

чітких рішень педагогічних рад із вказаним терміном виконання даних 

рішень. Вимогою при веденні документації є наявність перспективного плану 

у кожному закладі. При складанні розділу «Внутрішкільний контроль і 

керівництво» у річному плані роботи закладу необхідно керуватись 

перспективним планом роботи та дотримуватись чіткого його виконання. У 

річному плані роботи у графі «Примітка» необхідно вносити записи щодо 

виконання тих чи інших заходів. При веденні книги вхідної і вихідної 

документації потрібно вести правильну нумерацію та вписувати усі 

документи, які надходять до закладу. У тих закладах, де не проводяться 

педради, необхідною умовою є ведення виробничих нарад та оформлення 

протоколів їх проведення з наявністю підтверджуючих виступів. 

    Враховуючи рішення колегії відділу освіти від 02 квітня 2019 року 

протокол №1, з метою забезпечення стабільної діяльності закладів 

дошкільної  та позашкільної освіти Підволочиської селищної ради у 2018 

– 2019 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Посилити контроль за станом внутрішкільного контролю і керівництва ад-

міністрацією закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

2.Керівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти: 

1)дотримуватись єдиних вимог щодо ведення ділової документації; 

2) до 01.09.2019 року усю роботу закладу освіти спланувати відповідно до 

перспективного та річного планів роботи; 

3)удосконалити та застосовувати різноманітні форми внутрішнього кон-

тролю і керівництва; 

4)тримати на постійному контролі реальний стан організації та здійснення 

освітнього процесу закладу, виховної діяльності, діяльності педколективу та 

стан організації харчування; 

5)до 01.10.2019 року провести моніторинг якості освітнього процесу, 

обговорити дане питання на засіданнях педагогічних рад або виробничих 

нарад та оформити відповідним протоколом; 



6)під час проведення педагогічних рад чи виробничих нарад приймати 

конкретні та дієві рішення; 

7)при винесенні на засідання педагогічних рад питань попередніх педрад, 

чітко вказувати назву питання, дату та номер протоколу. 

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
Світлана Кульбаба 

 


