
 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від 23 квітня 2020 року                               № 55-од 

 

Про внутрішкільний контроль і  

керівництво у закладах загальної  

середньої освіти ІІІ ступеня 

 

 

   Відповідно до річного плану роботи відділу освіти на 2020 рік та наказу 

відділу освіти від 31 січня 2020 року № 17-од «Про вивчення стану внутріш-

нього контролю і керівництва у закладах освіти ІІІ ступеня» вивчено стан 

внутрішнього контролю і керівництва у Підволочиській гімназії імені І. Фра-

нка, Качанівській ЗОШ І – ІІІ ступенів, Оріховецькому та Іванівському НВК. 

Відділом освіти проаналізовано рівень контролю адміністрації даних закладів 

за станом ведення ділової документації, класних журналів, технікою безпеки, 

станом ведення документації по харчуванню. Вивчено річний план роботи 

закладів освіти, книги наказів з основної діяльності, книги протоколів 

засідань педагогічної ради, обліку підсумків внутрішнього контролю, а також 

виконання навчального плану, проаналізовано стан виконання та 

відповідність розділу «Внутрішкільний контроль і керівництво» у річному та 

перспективному планах роботи відповідних закладів освіти, наявність 

наказів, протоколів засідань педагогічних рад відповідно до даних розділів 

річного та перспективного планів. 

    Перевіркою встановлено, що у закладах освіти  наявні перспективний та 

річний плани роботи. У річному плані визначено зміст роботи (вивчення 

стану викладання предметів, тематичні перевірки, атестація учителів, 

перевірка документації, проведення контрольних робіт), вказані терміни їх 

виконання  та форми узагальнення (наказ, педрада, оперативна нарада при 

директору, атестаційна характеристика). У закладах освіти наявний 

перспективний план, у якому прогнозовано контроль адміністрації за станом 

вивчення предметів, питань виховної роботи та охорони праці у початковій 

та старшій школі протягом п’яти років, вказані роки атестації педагогічних 

працівників. У розділі «Контроль і керівництво» річного плану даних 

закладів вказано предмети, вивчення яких проводиться протягом року, 



тематичні перевірки, а також зазначено терміни їх виконання та форми 

узагальнення. 

     Також проаналізовано виконання інваріантної та варіативної складової 

навчальних планів закладів освіти ІІІ ступеня. Так, у кожному закладі освіти 

із варіативної складової введено години спецкурсів або факультативів на 

вивчення основ християнської етики. Окрім цього, у Качанівській ЗОШ І – ІІІ 

ступенів введено спецкурси: 4 клас – «Фінансова поведінка», 7 клас – 

«Фінансова культура», 8 клас – «Прикладні фінанси» та «Початкова 

військова підготовка», 9 клас – «Економіка фінансів» та «Захист України», 10 

клас – «Трудове навчання» та в 11 класі введено спецкурс «Стилістика 

української мови» та також «Трудове навчання»; у Підволочиській гімназії 

імені І. Франка. У 3-А, 3-Б та 8 – А класах введено спецкурс «Уроки стійкого 

розвитку», у 6 – Б класі драматичний гурток «Дивоцвіт» та курс за вибором 

«Фінансово-грамотний споживач», 10 клас – «Стилістика української мови» 

та у 10 і 11 класах виділено години на трудове навчання. В Іванівському НВК 

введено у 7 та 9 –у класах спецкурс «Креслення», а у 10 та 11 класах  - 

спецкурс «Орфографічний практикум». В Оріховецькому НВК відповідно до 

навчального плану даного закладу введено спецкурс «Стилістика української 

мови». Проте  у закладі він ведеться не спецкурсом, а як факультативний 

курс із зовсім іншою назвою «Орфографічний практикум», що не відповідає 

навчальному плану закладу. Окрім цього, рішенням серпневої педради 

прийнято не оцінювати факультативи, а даний факультатив оцінюється, що є 

невідповідністю рішенню педагогічної ради. 

     Адміністрацією вище названих закладів освіти здійснюється контроль за 

станом викладання предметів відповідно до перспективного та річного планів 

роботи. Так, у Підволочиській гімназії імені І. Франка здійснювався контроль 

за станом викладання біології (протокол № 4 від 27.11.2019 року «Про стан 

викладання та рівень навчальних досягнень учнів із біології» та наказ від 

18.12.2019 року № 259-од «Про підсумки вивчення стану викладання біології 

у 6-11 класах»). Велика увага приділяється питанню стану викладання 

окремих предметів згідно річного плану роботи закладу в Іванівському НВК. 

У даній школі адміністрацією вивчався стан викладання предметів молодшої 

та старшої школи (наказ від 26.02 2020 року № 18-од «Про стан викладання 

та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів з предмету «Я у 

світі»», від 24.02.2020 року № 17-од «Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів початкових класів з предмету трудове 

навчання», від 21.02.2020 року № 16-од «Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів початкових класів з хімії», від 27.12.2019 року № 

170-од «Про використання творчої діяльності учнів на уроках трудового 



навчання», протокол №2 педагогічної ради від 26.12.2019 року «Про 

використання творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання»). В 

Оріховецькому НВК на педагогічній раді обговорювався стан викладання 

учнів із біології (протокол № 3 від 30.11.2019 року «Про підсумки 

моніторингу та рівень навчальних досягнень учнів із біології») та німецької 

мови (протокол № 4 від 26.12.2019 року «Про стан викладання німецької 

мови в 6-11 класах»). Також у даному закладі дирекцією видано накази від 

25.10.2019 року № 136-од «Про стан викладання предмету Захист Вітчизни» 

та наказ від 09.12.2019 року № 149-од «Про стан викладання інформатики». 

У Качанівській ЗОШ І – ІІІ ступенів на контролі робота педагогічних 

працівників в умовах НУШ, про що свідчить проведення педагогічної ради з 

питання «Роль вчителя початкових класів у вихованні дитини в умовах 

НУШ» (протокол № 2 від 30.10.2019 року). У даному закладі на постійному 

контролі робота вчителів, що атестуються, про що видано наказ від 

11.10.2019 року № 122-од. Питання НУШ розглядалося також на 

педагогічній раді в Оріховецькому НВК (протокол №4 від 26.12.2019 року 

«Вмотивований вчитель-агент змін сучасного освітнього простору в умовах 

Концепції НУШ»). В Іванівському НВК видано наказ від 26.02.2020 року № 

19-од «Про формування освітнього простору НУШ шляхом організації 

взаємодії педколективу та батьків». 

    Дирекцією закладів освіти здійснюється належний контроль за станом 

охорони праці. Відповідно, видано ряд наказів на початок 2019-2020 

навчального року та поточні накази протягом року. Так, у Качанівській ЗОШ 

І – ІІІ ступенів видано наказ від 18.11.2019 року № 138-од «Про посилення 

заходів безпеки в школі», в Іванівському НВК видано наказ від 07.02.2020 

року № 11-од «Про затвердження Плану першочергових заходів 

профілактики травматизму невиробничого характеру на 2020 рік», а також 

дане питання обговорювалось на педагогічній раді (протокол №4 від 

29.01.202 року «Про стан організації і здійснення заходів з питань цивільного 

захисту пожежної безпеки, створення умов безпечного перебування 

вихованців, учнів, працівників»), в Оріховецькому НВК – наказ від 

09.12.2019 року № 152-од «Про запобігання всіх видів дитячого травматизму 

серед учнів закладу під час зимових канікул 2019/2020 навчального року». 

Згідно розподілу обов’язків між адміністрацією школи, у закладах освіти 

здійснюється постійний контроль за станом техніки безпеки. У даних 

закладах освіти ведуться журнали інструктажів із техніки безпеки та 

пожежної безпеки із працівниками та учнями у школі. 



    В усіх із вище названих закладах освіти ведеться належний контроль за 

станом проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів, про що свідчать відповідні накази. 

   Адміністрацією закладів проводились підсумкові контрольні роботи та 

ведеться контроль за станом успішності учнів та якістю знань. Так, у 

Качанівській ЗОШ І – ІІІ ступенів видано наказ від 27.12.2019 року № 158-од 

«Про підсумки проведення адміністративних контрольних робіт з базових 

дисциплін у 9 – х та 11 – х класах за І семестр 2019-2020 навчального року», 

у Підволочиській гімназії  - наказ від 27.12.2019 року № 269-од «Про 

підсумки проведення контрольних робіт у 4 -  та 9 – х класах», у Іванівському 

НВК – наказ від 28.12 2019 року № 173-од «Про наслідки замірів знань з 

навчальних предметів за І семестр 2019-2020 навчального року», а в 

Оріховецькому НВК – наказ від 24.12.2019 року №162-од «Про результати 

контрольних робіт з окремих предметів». У закладах освіти ІІІ ступеня 

адміністрація контролює стан ведення класних журналів, про що свідчать 

записи на сторінках розділу «Зауваження до ведення журналу» та накази 

видані у закладах (наказ від 27.12.2019 року № 159-од «Про стан ведення 

класних журналів 1-11 класів за І семестр 2019/2020 навчального року» у 

Качанівській ЗОШ І – ІІІ ступенів; наказ від 27.12.2019 року № 267-од «Про 

перевірку класних журналів» у Підволочиській гімназії імені І. Франка; наказ 

від 26.12.2019 року № 166-од «Про результати перевірки класних журналів» 

в Оріховецькому НВК). Також адміністрацією Підволочиської гімназії  

(наказ №272-од від 28.12.2019 року «Про стан ведення щоденників учнями 

гімназії) та Оріховецького НВК (наказ від 23.12.2019 року № 160-од «Про 

результати перевірки стану ведення щоденників учнями 5 – 10 класів») 

контролюється стан ведення учнівських щоденників.  

   Методична робота у закладах освіти спланована, визначено методичну 

проблему, над якою працює педагогічний колектив. Організовано роботу ме-

тодичних структур, плани структур погоджені директором або заступником 

директора з навчально-виховної роботи, наявні плани методичної роботи 

шкільних методичних об’єднань та предметно-циклових комісій, ведеться 

науково-практичний семінар «Слово». Проте, в Оріховецькому НВК у плані 

методичної роботи сплановані заходи ще за 2017/2018 навчальний рік, а 

протокол №1 циклової комісії природничо-математичних дисциплін за 2018 

рік. 

   Дирекцією шкіл контролюється також навчання за індивідуальною 

формою. У закладах наявні накази, розклад уроків, заведені журнали. Проте 

у Підволочиській гімназії записи вчителя початкових класів Козуб Л. П. у 

журналі індивідуального навчання для 3 – го класу на сторінках  математики 



у графі «Зміст уроку» не відповідають календарному плануванню, тому теми, 

як такі, у календарному плануванні вчителя і у журналі різні, що говорить 

про неналежну роботу даного вчителя. 

   На постійному контролі керівників закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня стан організації харчування. У кожному із відвіданих закладів 

адміністрацією видано накази про організацію харчування учнів у школі та 

про звільнення від оплати за харчування учнів окремих категорій. У 

шкільних їдальнях ведеться документація по харчуванні. 

Враховуючи рішення закритої колегії відділу освіти від 11 березня 2020 

року протокол №1, з метою забезпечення контролю адміністрацією 

закладів освіти Підволочиської селищної ради  

 

НАКАЗУЮ: 

1.Посилити контроль за станом внутрішнього контролю і керівництва адмі-

ністрацією закладів ІІІ ступеня; 

2.Методичному кабінету відділу освіти Підволочиської селищної ради: 

1)надавати методичну допомогу щодо організації освітнього процесу у 

закладах освіти, веденню методичної документації. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1)дотримуватися єдиних вимог щодо ведення ділової документації; 

2)вести постійний контроль за виконанням навчальних планів та програм ; 

3)дотримуватись вимог щодо відповідності назв спецкурсів та факультативів 

у журналах назвам спецкурсів та факультативів у навчальних планах закладу; 

4)усю роботу закладу планувати відповідно до виконання перспективного та 

річного планів роботи; 

5)удосконалити різноманітність форм внутрішкільного контролю і керівни-

цтва; 

6)тримати на постійному контролі стан ведення журналів та записів у них; 

7)контролювати відповідність записів календарно-тематичного планування 

записам у журналах; 

8)постійно контролювати реальний стан організації та здійснення освітнього 

процесу школи, позаурочної, виховної діяльності педколективу та стан орга-

нізації харчування; 

9)до 01.09.2020 року впорядкувати шкільну документацію згідно номенкла-

тури справ; 

10)вести відповідно до перспективного та річного планів роботи закладу мо-

ніторинг вивчення навчальних предметів інваріантної складової навчального 

плану; 



11)проводити систематичний моніторинг рівня навчальної діяльності учнів, 

про що готувати відповідні накази; 

12)приймати конкретні та дієві рішення педрад. 

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Світлана Кульбаба 


