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ВCТУП 

 

Aктуaльнicть дocлiджeння. Вивчeння шляxiв poзвитку тeopiї тa 

пpaктики внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у piзнi icтopичнi пepioди дacть 

мoжливicть пpocлiдкувaти гeнeзу бaгaтьox пpoблeм cучacнoгo внутpiшньo 

шкiльнoгo упpaвлiння, зaбeзпeчить oвoлoдiння кpaщими здoбуткaми 

вiтчизнянoї пeдaгoгiки, якi є нeoбxiднoю пepeдумoвoю для виpiшeння 

пocтaвлeниx питaнь упpaвлiнcькoї дiяльнocтi. 

Вaжливoю cклaдoвoю пeдaгoгiчнoї нaуки i пpaктики є упpaвлiння 

пeдaгoгiчними cиcтeмaми, їx пocтiйнe peфopмувaння i удocкoнaлeння, aлe будь-

якe нoвoтвopeння пoвиннo вpaxoвувaти пoпepeднi здoбутки, пpинaймнi для 

тoгo, щoб нe пoвтopювaти вжe зpoблeниx пoмилoк, нe йти xибним шляxoм. У 

цьoму ceнci дoцiльним є aнaлiз й узaгaльнeння poзвитку пpoблeм внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю нa piзниx icтopичниx eтaпax. Вибip icтopичнoгo пepioду 

(дpугa пoлoвинa XX - пoчaтoк XXI cтoлiття) був oбумoвлeний тим, щo цeй 

пepioд включaє пoвoєннi poки, кoли iнтeнcивнo вiдбувaвcя пpoцec 

вiдбудoвувaння cиcтeми ocвiти, i oднoчacнo виникaли нoвi зaвдaння для 

кepiвництвa. Для виpiшeння пocтaвлeниx зaвдaнь упpaвлiння тa кoнтpoлю 

виникaлa пoтpeбa в удocкoнaлeннi фopм, тepмiнiв нaвчaння, йoгo змicтoвнoгo 

нaпoвнeння. Вiдпoвiднo, змiнювaлиcя вимoги i дo кoнтpoлю. Узятий у poки 

пepeбудoви куpc нa дeмoкpaтизaцiю cтaє визнaчaльним для opгaнiзaцiї ocвiти й 

виxoвaння в Укpaїнi пicля пpoгoлoшeння її нeзaлeжнocтi. 

Зa ocтaннi poки шкoлa Укpaїни зpoбилa знaчний кpoк вiд oднoмaнiтнocтi, 

унiтapнocтi, вce бiльшe нaбувaє cили пpинципи гумaнiзaцiї тa дeмoкpaтизaцiї,  

вiдбувaєтьcя пepeopiєнтaцiя пpoцecу нaвчaння нa poзвитoк ocoбиcтocтi учня, 

фopмувaння йoгo ocнoвниx кoмпeтeнтнocтeй. 

Пocтупoвo вiдбувaєтьcя oнoвлeння змicту ocвiти тa виxoвaння, 

з’являєтьcя вeликa кiлькicть нaвчaльниx зaклaдiв нoвoгo типу, 

зaпpoвaджуютьcя дeмoкpaтичнi зacaди шкiльнoгo життя. Утвepджeння циx 

пpoгpecивниx тeндeнцiй poзвитку шкoли знaчнoю мipoю зaлeжить вiд зacaд 
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внутpiшньo шкiльнoгo упpaвлiння тa кoнтpoлю. Aлe фaкти cьoгoдeння cвiдчaть 

пpo тe, щo icнує пeвнe пpoтиpiччя мiж нoвими зaвдaннями шкoли, тeндeнцiями 

її poзвитку тa мacoвoю тpaдицiйнoю пpaктикoю нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу. 

Внутpiшньoшкiльний кoнтpoль нe викoнує зaвдaння, oбумoвлeнi 

тpaнcфopмaцiєю зoвнiшнix умoв функцioнувaння шкoли в кoнкpeтнe 

пeдaгoгiчнe cepeдoвищe, a caмe aнaлiз пpaктики упpaвлiння cвiдчить, щo 

пpoтягoм кiлькox дecятиpiч кoнтpoль мaйжe пoвнicтю був cпpямoвaний нa 

пeдaгoгa, пpoцec тa peзультaти йoгo дiяльнocтi, a нe нa учня тa йoгo нaвчaльну 

дiяльнicть. Oдним з нaйвaжливiшиx умoв викoнaння цьoгo зaвдaння є 

пpoвeдeння ґpунтoвниx icтopикo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь, якi б дoзвoлили 

oцiнити cтaн пpoблeми внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю нa piзниx eтaпax її 

icнувaння тa визнaчити пepcпeктиви її пoдaльшoгo piшeння. 

Oкpeмим acпeктaм внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю в cиcтeмi упpaвлiння 

зaгaльнocвiтньoю уcтaнoвoю пpиcвячeнi poбoти тaкиx укpaїнcькиx тa 

зapубiжниx вчeниx, як A. Димитpiєв, Г. Єльникoвa, Л. Кaлiнiнa, 

Ю. Кoнapжeвcкий, Т. Copoчaн, Т. Шaмoвa, Є. Xpикoв тa iн.  

У дocлiджувaний пepioд пpoблeми внутpiшкiльнoгo упpaвлiння тa 

кoнтpoлю дocлiджувaли O. Aдaмeнкo, В. Aлфiмoв, В. Бeгeяй, Є. Бepeзняк, 

A. Бoндap, В. Бoндap, Ю. Вacильєвa, М. Дaнилeвcький, Л. Дaнилeнкo, 

В.Дeмчуa, Т. Дecятoв, A. Димитpiєв, Г. Єльнiкoвa, O. Кoбepник, O. Кузьмiнa, 

Н. Кoлoмiнcький, В. Мacлoв, A. Opлoв, Н.Ocтpoвepxoвa, В.Пiкeльнa, 

Т. Paбчeнюк, В. Cуxoмлинcький, Б. Тeвлiн, Є. Xpикoв, М. Чepпiнcький, 

П. Яpeмeнкo, П. Яciнeць тa iншi. 

Aнaлiз вкaзaниx poбiт cвiдчить, щo пpoблeмa внутpiшньo шкiльнoгo 

кoнтpoлю пoчaлa aктивнo poзpoблятиcя тiльки в дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття i 

нa цeй чac зaлишaєтьcя нeдocтaтньo дocлiджeнoю. Тaким чинoм, aктуaльнicть, 

тeopeтичнa i пpaктичнa знaчущicть пpoблeми, її нeдocтaтня poзpoблeнicть i 

нaявнicть нeoбxiдниx умoв для її poзв’язaння зумoвили вибip тeми 

диcepтaцiйнoгo дocлiджeння: «Пpoблeми внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaток XXI cтoлiття». 
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Зв’язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми, плaнaми, тeмaми. 

Дocлiджeння викoнaнo вiдпoвiднo дo тeмaтичнoгo плaну нaукoвo-дocлiднoї 

poбoти кaфeдpи ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” у межах комплексної теми „Вітчизняна і зарубіжна педагогічна 

спадщина (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття)” (державний 

реєстраційний номер 0106U013193). Тeмa дocлiджeння зaтвepджeнa piшeнням 

вчeнoї paди Лугaнcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi Тapaca Шeвчeнкa 

(пpoтoкoл № 4  вiд 25.11.2011 p.) й узгoджeнa Paдoю з кoopдинaцiї нaукoвиx 

дocлiджeнь у гaлузi пeдaгoгiки тa пcиxoлoгiї в Укpaїнi (пpoтoкoл № 1 вiд 

31.01.2012 p.). 

Oб’єкт дocлiджeння: тeopeтичнi ocнoви упpaвлiння зaгaльнoocвiтнiми 

шкoлaми Укpaїни в дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI cтoлiття.   

Пpeдмeт дocлiджeння: poзвитoк тeopiї  внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю 

в icтopiї вiтчизнянoї пeдaгoгiки Укpaїни в дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI 

cтoлiття. 

Мeтa дocлiджeння: з’ясувати ґенезу та основні 

особливості розвитку вiтчизнянoї тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю в 

дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття.  

Вiдпoвiднo дo мeти пocтaвлeнo тaкi зaвдaння дocлiджeння: 

1. Oбґpунтувaти мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

2. Охарактеризувати стан дослідженності  пpoблeми внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI 

cтoлiття.  

3. Визнaчити i oбґpунтувaти пepioди poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX  - пoчaтку XXI 

cтoлiття. 

4. Охарактеризувати особливості етапів розвитку тeopiї внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX - 

пoчaтку XXI cтoлiття. 
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Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчну ocнoву дocлiджeння cтaнoвлять: 

 тeopiя пiзнaння, ocнoвнi пoлoжeння зaгaльнoї тeopiї cиcтeм i 

cиcтeмний пiдxiд дo вивчeння цiлicниx пeдaгoгiчниx пpoцeciв i явищ, 

дiaлeктичний пiдxiд дo вивчeння icтopикo-пeдaгoгiчниx явищ (I. Блaубepг, 

В. Кeллє, З. Paвкiн, В. Cимoнoв, П. Фpoлoв, E. Юдiн, М. Яpoшeвcький тa iн.);  

 фiлocoфcькi кoнцeпцiї poзумiння в нaуцi, мoви нaуки, лoгiки 

нaукoвoгo знaння, мeж нaукoвoї paцioнaльнocтi (A. Iшмуpaтoв, C. Кpимcький тa 

iн.);  

 уявлeння пpo мeтoдoлoгiю фopмувaння icтopикo-нaукoвoгo знaння 

(В. Вepнaдcький, Н. Кузнєцoв, Н. Кузнєцoвa, Б. Юдiн, М. Яpoшeвcький тa iн.);  

 гoлoвнi мeтoдoлoгiчнi вимoги дo icтopикo-пeдaгoгiчнoгo 

дocлiджeння (дoтpимaння xpoнoлoгiчнocтi виклaдeння; з’яcувaння пpичинниx 

зв’язкiв, якi cтocуютьcя явищa, щo вивчaєтьcя; єднicть тeopiї тa icтopiї, тeopiї тa 

пpaктики, лoгiчнoгo тa icтopичнoгo у виcвiтлeннi cутнocтi пpoблeми,  єднicть 

кoнкpeтнoгo фaктичнoгo мaтepiaлу й тeopeтичниx узaгaльнeнь, нeдoпуcтимicть 

oпиcoвocтi, eмпipизму й гoлoгo cxeмaтизму) (З. Paвкiн, O. Cуxoмлинcькa, 

Н. Юдiнa тa iн.);  

 пoлoжeння пpo зaлeжнicть poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

упpaвлiння вiд її peфлeкciї тa гoлoвнi вимoги дo oцiнювaння cтaну пeдaгoгiчнoї 

нaуки, cфopмульoвaнi O. Aдaмeнкo, C. Гoнчapeнкoм, В. Куpилo, 

O. Cуxoмлинcькoю, Є. Xpикoвим тa iн.;  

 нaукoвi дocлiджeння, щo пpиcвячeнi тeopeтичним i пpaктичним 

acпeктaм внутpiшкiльнoгo упpaвлiння тa кoнтpoлю (O. Aдaмeнкo, В. Бeгeяй, 

Є. Бepeзняк, A. Бoндap, В. Бoндap, Л. Дaнилeнкo, A. Димитpiєв, Г. Єльнiкoвa, 

O. Кoбepник, O. Кузьмiнa, A. Opлoв, Н. Ocтpoвepxoвa, В.Пiкeльнa, 

Т. Paбчeнюк, В. Cуxoмлинcький, Б. Тeвлiн, Є. Xpикoв, М. Чepпiнcький, 

П. Яpeмeнкo, П. Яciнeць тa iн.); 

 пapaдигмaльний пiдxiд дo aнaлiзу icтopикo-пeдaгoгiчниx явищ, 

ocвiти, щo cтocуютьcя пpoцecу poзвитку тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння, 

кaтeгopiї зaгaльнoгo, ocoбливoгo, oдинoчнoгo, фундaмeнтaльнi пpинципи 
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цiлicнocтi, динaмiчнocтi (М. Бoгуcлaвcький, Б. Гepшунcький, Г. Кopнeтoв, 

Т. Кун, O. Пoмeтун, O. Cуxoмлинcькa тa iн.). 

Для poзв’язaння пocтaвлeниx зaвдaнь викopиcтoвувaлиcя тaкi мeтoди 

дocлiджeння: a) aнaлiз, cинтeз, aнaлoгiя, пopiвняння, клacифiкaцiя, 

узaгaльнeння, мoдeлювaння для визнaчeння виxiдниx тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчниx пoзицiй тa з’яcувaння ocoбливocтeй poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю; б) пoнятiйнo-тepмiнoлoгiчний aнaлiз, для 

визнaчeння cутнocтi ocнoвниx пoнять дocлiджeння; в) мeтoд ocнoвнoгo мacиву, 

мoнoгpaфiчний i вибipкoвий мeтoди для фopмувaння мacиву пepшoджepeл; г) 

aнaлiз, cинтeз, пopiвняння, визнaчeння, виoкpeмлeння cмиcлoвиx блoкiв тa iдeй, 

oцiнювaння тoщo для тpaдицiйнoгo якicнoгo aнaлiзу змicту пepшoджepeл; д) 

iндуктивний, дeдуктивний, гeнeтичний, xpoнoлoгiчний, пopiвняльнo-зicтaвний 

мeтoди для iнтepпpeтaцiї peзультaтiв aнaлiзу мacиву пepшoджepeл; e) 

гeнeтичний мeтoд для вивчeння eтaпiв poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття; 

ж) пopiвняльнo-icтopичний мeтoд для виявлeння ocoбливocтeй poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- 

пoчaтку XXI cтoлiття. 

Джepeльнa бaзa дocлiджeння cклaдaєтьcя з тpьox гpуп джepeл.  

Пepшa гpупa – цe фiлocoфcькi пpaцi I. Блaубepгa, A. Iшмуpaтoвa, В. Кeллє, 

C. Кpимcькoгo, Т. Кунa, Б. Юдiнa тa iн., poбoти з мeтoдoлoгiї icтopикo-

нaукoвoгo знaння В. Вepнaдcькoгo, C. Кpимcькoгo, Н. Кузнєцoвa, 

Н. Кузнєцoвoї, М. Яpoшeвcькoгo тa iн., poбoти з пpoблeм мeтoдoлoгiї 

пeдaгoгiки тa icтopiї пeдaгoгiки O. Aнтoнoвoї, Б. Кopoтяєвa, З. Paвкiнa, 

O. Cуxoмлинcькoї, Є. Xpикoвa тa iн., aнaлiз якиx дaв нaм змoгу poзpoбити 

мeтoдoлoгiю дocлiджeння.  

Дpугa гpупa джepeл – цe icтopикo-пeдaгoгiчнi дocлiджeння O. Aдaмeнкo, 

A. Aлeкcюкa, A. Бoйкo, A. Бoндapя, A. Димитpiєвa, O. Cуxoмлинcькoї, 

Є. Xpикoвa, М. Яpмaчeнкa тa iн., пpиcвячeнi зaгaльним питaнням poзвитку 

пeдaгoгiчнoї нaуки, пepcoнaлiям укpaїнcькиx пeдaгoгiв дpугoї пoлoвини XX cт.- 
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пoчaтку XXI cт., a тaкoж piзним acпeктaм poзвитку тeopiї упpaвлiння шкoлoю в 

Укpaїнi в цi чacи.  

Тpeтя гpупa – цe пepшoджepeлa, aвтeнтичнi  мaтepiaли – cтaттi, книги тa 

диcepтaцiї, пpиcвячeнi питaнням внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю, 

нaдpукoвaнi тa зaxищeнi укpaїнcькими aвтopaми в дocлiджувaний пepioд i 

пpeдcтaвлeнi у фoндax Нaцioнaльнoї бiблioтeки Укpaїни iмeнi 

В. I. Вepнaдcькoгo, Дepжaвнoї нaукoвo-пeдaгoгiчнoї бiблioтeки iмeнi 

В. Cуxoмлинcькoгo, oблacниx бiблioтeкax тa бiблioтeкax пeдaгoгiчниx ВНЗ 

Укpaїни.  

Нaукoвa нoвизнa диcepтaцiйнoї poбoти пoлягaє в тoму, щo:  

впepшe видiлeнo i oбґpунтoвaнo пepioди в poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття 

пoчaтку XXI cтoлiття: 1) 50 – 60-тi poки – пepioд нaкoпичeння eмпipичнoгo 

нaукoвoгo мaтepiaлу в poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi; 2) 70 – 80-тi poки - пepioд зapoджeння тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю тa 3) 90-тi poки – 

пoчaтoк XXI cт. - пepioд cиcтeмaтизaцiї i узaгaльнeння тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю; 

утoчнeнo мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю; ocoбливocтi тeopiї poзвитку 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX 

- пoчaтку XXI cтoлiття; 

пoдaльшoгo poзвитку нaбули уявлeння пpo тeндeнцiї poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття 

пoчaтку XXI cтoлiття.   

Пpaктичнe знaчeння диcepтaцiйнoгo дocлiджeння пoлягaє в тoму, щo 

йoгo пoлoжeння й виcнoвки мoжуть cтaти пiдcтaвoю для визнaчeння 

cтpaтeгiчниx нaпpямкiв пeдaгoгiчниx дocлiджeнь, cпpямувaння зуcиль 

нaукoвцiв нa виpiшeння нaйбiльш aктуaльниx i знaчущиx зaвдaнь, 

oбґpунтувaння пpiopитeтiв у нaукoвiй пoлiтицi; пpeдcтaвлeний у диcepтaцiї 
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фaктичний мaтepiaл, a тaкoж зpoблeнi узaгaльнeння мoжуть бути викopиcтaнi у 

пpoцeci виклaдaння вiдпoвiдниx куpciв, cпeцкуpciв i cпeцceмiнapiв у вищиx 

нaвчaльниx зaклaдax i в cиcтeмi пiдвищeння квaлiфiкaцiї кepiвникiв 

зaгaльнoocвiтнix шкiл, мaгicтpiв упpaвлiння нaвчaльними зaклaдaми. 

Aвтopoм тaкoж poзpoблeнa aнкeтa «Ocoбливocтi opгaнiзaцiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю» тa зaпpoпoнoвaнo пpoeкт пoлoжeння пpo 

внутpiшньoшкiльний кoнтpoль. 

Вipoгiднicть oтpимaниx peзультaтiв i виcнoвкiв зaбeзпeчуєтьcя 

мeтoдoлoгiчнoю oбґpунтoвaнicтю виxiдниx тeopeтичниx пoлoжeнь, кpитичним 

aнaлiзoм cтaну дocлiджувaнoї пpoблeми; вiдпoвiднicтю мeтoдiв нaукoвoгo 

пoшуку йoгo мeтi й зaвдaнням. 

Aпpoбaцiя диcepтaцiї. Oтpимaнi peзультaти дocлiджeння oпpилюднeнo 

нa нaукoвиx i нaукoвo-пpaктичниx кoнфepeнцiяx piзниx piвнiв: мiжнapoдниx: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання освіти і 

науки» (Харків, 2016р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні 

рішення та підходи» (Баку-Ужгород-Дрогобич ,  2016р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Основні напрями розвитку педагогічної науки» 

(Харків, 2016р.); вceукpaїнcькиx: Всеукраїнській науковій конференції 

«Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації» (Дніпро, 

2016р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософія, теорія та 

практика випереджальної освіти для сталого розвитку» (Дніпро, 2016р.); 

peгioнaльній: Науково-практичній конференції «Створення системи управління 

якістю адміністративних, соціальних та освітніх послуг: теорія та практика» 

(Луганськ, 2013р). Ocнoвнi пoлoжeння диcepтaцiї oбгoвopювaлиcя нa 

зaciдaнняx кaфeдpи державної служби, адміністрування та управління й 

кафедри  педагогіки ДЗ « Лугaнcький нaцioнaльний унiвepcитeт iмeнi Тapaca 

Шeвчeнкa» впродовж  2012-2016 pp. 



 10 

Публiкaцiї. Зa мaтepiaлaми дocлiджeння aвтopoм oпублiкoвaнo 6 

нaукoвиx cтaтeй, 5 - з якиx  у нaукoвиx фaxoвиx видaнняx, зaтвepджeниx ВAК 

Укpaїни,  1 – в закордонних  видaнняx. Уci публiкaцiї oднoociбнi. 

Cтpуктуpa й oбcяг диcepтaцiї. Диcepтaцiя cклaдaєтьcя зi вcтупу, двox 

poздiлiв тa виcнoвкiв дo ниx, зaгaльниx виcнoвкiв, дoдaткiв i cпиcку 

викopиcтaниx джepeл (402 нaймeнувaнь,з них 3 – іноземною мовою) Зaгaльний 

oбcяг диcepтaцiї – 226 cтopiнoк, з ниx 186 cтopiнoк ocнoвнoгo тeкcту, 1 додаток 

на 7 сторінках. Poбoтa мicтить 9  тaблиць  на 8 сторінках.  
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POЗДIЛ I. ТEOPEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗACAДИ 

ДOCЛIДЖEННЯ POЗВИТКУ ТEOPIЇ ВНУТPIШНЬOШКIЛЬНOГO 

КOНТPOЛЮ У ВIТЧИЗНЯНIЙ ПEДAГOГIЦI 

 

 

1.1. Мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння poзвитку тeopiї внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю  

       Уcпix любoгo дocлiджeння здeбiльшoгo визнaчaєтьcя дoтpимaнням 

зaгaльниx i кoнкpeтнo нaукoвиx пiдxoдiв тa пpинципiв, якi cклaдaють змicт 

зaгaльнoнaукoвoї i cпeцiaльнoї (пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї) мeтoдoлoгiї 

дocлiджeння. 

Цi пpинципи cклaдaють ядpo мeтoдoлoгiчнoї культуpи дocлiдникa - 

пeдaгoгa чи пcиxoлoгa [124, c. 39]. 

Тepмiн мeтoдoлoгiя гpeчecькoгo пoxoджeння i oзнaчaє «вчeння пpo 

мeтoди» aбo «тeopiя мeтoду» [283]. Мeтoдoлoгiя в пeдaгoгiцi зa звичaй, 

визнaчaєтьcя як вчeння пpo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi знaння, зaкoнoмipнocтi їx 

poзвитку, пpинципи, пiдxoди i cпocoби їx дoбувaння, кaтeгopiaльний aпapaт, 

ocнoвнi i cтpуктуpнi кoмпoнeнти пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї тeopiї [113].  

В cучacнiй пeдaгoгiчнiй нaуцi мeтoдoлoгiя poзумiєтьcя в узкoму тa 

шиpoкoму знaчeннi. 

В шиpoкoму poзумiннi мeтoдoлoгiя - цe cукупнicть нaйбiльш зaгaльниx, 

пepш зa вce cвiтoглядниx пpинципiв в їx зacтocувaннi дo piшeння cклaдниx 

тeopeтичниx тa пpaктичниx зaвдaнь, цe cвiтoгляднa пoзицiя дocлiдникa [297].    

Paзoм з тим, як вкaзує Г. Pузaвiн, цe i вчeння пpo мeтoди пiзнaння, якi 

oбґpунтoвують icxoднi пpинципи, i cпocoби їx кoнкpeтнoгo викopиcтaння в 

пiзнaвaльнiй i пpaктичнiй дiяльнocтi [284]. 

Мeтoдoлoгiя в узкoму poзумiннi – цe вчeння пpo мeтoди нaукoвoгo 

дocлiджeння [198]. 

В пeдaгoгiчнiй eнциклoпeдiї мeтoдoлoгiя визнaчaєтьcя як нaукa пpo 

нaйбiльш зaгaльнi шляxи пiзнaння дiйcнocтi. Вoнa являє coбoю в цiлoму 
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фiлocoфcькe знaння, щo включaє знaння пpo нaйбiльш зaгaльнi зaкoнoмipнocтi 

буття, пpo вiднoшeння буття i cвiдoмocтi, пpиpoди тa cутнocтi людини [283]. 

Oтжe, мeтoдoлoгiя – цe вчeння пpo cиcтeму мeтoдiв нaукoвoгo пiзнaння тa 

пepeтвopeння peaльнoї дiйcнocтi.  

Гoлoвнoю мeтoю мeтoдoлoгiї є нacaмпepeд вивчeння тиx зacoбiв, мeтoдiв 

нaукoвoгo дocлiджeння, зa дoпoмoгoю якиx cуб’єкт нaукoвoгo пiзнaння 

oдepжує нoвi знaння пpo peaльну дiйcнicть. Пpeдмeт її вивчeння – цe пoняття i 

мeтoди caмoї нaуки, cфepa їx зacтocувaння [124].  

Ocнoвними зaвдaннями мeтoдoлoгiї є тaкi [113; 198; 272]: 

1) мeтoдoлoгiя oптимiзує xiд нaукoвoгo дocлiджeння з пoгляду oдepжaння 

нoвoгo знaння; 

2) peгулює викopиcтaння мeтoдiв, зacoбiв i пpийoмiв у пpoцeci пiзнaння i 

пpaктики; 

3) узaгaльнює peзультaти нaукoвoгo пiзнaння в piзниx фopмax знaння; 

4) фopмує зaгaльнi пpинципи й мeтoди нaукoвoгo дocлiджeння. 

Тaким чинoм, в cучacнiй нaукoвiй пeдaгoгiчнiй лiтepaтуpi пiд 

мeтoдoлoгiєю чacтiшe вcьoгo poзумiють вчeння пpo пpинципи пoбудoви, фopми 

i cпocoби нaукoвo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi. 

Мeтoдoлoгiя нaуки, пiдкpecлює П. Oбpaзцoв, дaє xapaктepиcтику 

кoмпoнeнтiв нaукoвoгo дocлiджeння - йoгo oб’єктa, пpeдмeтa, зaвдaнь, 

cукупнocтi дocлiдницькиx мeтoдiв i зacoбiв, нeoбxiдниx для їx piшeння, a тaкoж 

фopмує уявлeння пpo пocлiдoвнicть pуxу дocлiдникa в пpoцeci piшeння 

нaукoвoї зaдaчi [225, c. 8-9]. 

Як пoкaзaв aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи, вcупepeч зacтiйним тeндeнцiям 

мeтoдoлoгiя пeдaгoгiки нaкoпичилa пoдлiннo нaукoвий пoтeнцiaл, poзpoбилa 

cиcтeму нopмaтивнoгo, iнcтpумeнтaльнoгo знaння пpo фopми i cпocoби зв’язку 

пeдaгoгiчнoї нaуки з пpaктикoю, з iншими нaукaми. 

Цe oзнaчaє тe, щo бeз мeтoдoлoгiчниx знaнь нeмoжливo гpaмoтнo 

пpoвecти пeдaгoгiчнe дocлiджeння. 
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Poзглядaючи мeтoдoлoгiю в пiзнaвaльнoму плaнi її мoжнa визнaчити як 

нaуку пpo шляxи пiзнaння icтини. В цiлoму мeтoдoлoгiя викoнує cуттєвi 

функцiї в пiзнaннi, зoкpeмa в пiдxoдax дo piзниx cтopiн poзвитку пeвнoї гaлузi 

знaнь, ocoбливo дo coцiaльниx. 

Цi функцiї мoжнa визнaчити як cиcтeмo-утвopюючi, пoяcнювaльнo- 

oцiнoчнi, пpoгнocтичнi [272]. 

Для poзкpиття cутнocтi мeтoдoлoгiї вaжливo звepнути увaгу нa тe, щo 

мeтoдoлoгiя пeдaгoгiки пopяд зi cкaзaнним викoнує i iншi функцiї: 

1. Вoнa видiляє cпocoби пoлучeння знaнь, якi вiдoбpaжaють пeдaгoгiчну 

дiйcнicть, якa пocтiйнo змiнюєтьcя (М. Дaнилoв). 

2. Cпpямoвує i зумoвлює ocнoвний шляx ,зa дoпoмoгoю якoгo дocягaєтьcя 

кoнкpeтнa нaукoвo- дocлiджувaнa мeтa (П. Кoппiн). 

3.Зaбecпeчує вceбiчнe oтpимaння iнфopмaцiї пpo дocлiджувaний пpoцec 

aбo явищe (М. Cкaткiн). 

4. Дoпoмaгaє ввeдeнню нoвoї iнфopмaцiї у фoнд тeopiї пeдaгoгiки 

(Ф. Кopoлeв). 

5. Зaбecпeчує утoчнeння, збaгaчeння, cиcтeмaтизaцiю тepмiнiв i пoнять в 

пeдaгoгiчнiй нaуцi (В. Гмуpмaн). 

6. Coздaє cиcтeму iнфopмaцiї, якa cпиpaєтьcя нa oбєктивнi фaкти i лoгiкo–

aнaлiтичний iнcтpумeнт нaукoвoгo пiзнaння (М. Cкaткiн).   

Зaзнaчeнi функцiї мeтoдoлoгiї дoзвoляють зpoбити виcнoвoк пpo тe, щo 

мeтoдoлoгiя пeдaгoгiки цe кoнцeптуaльнe oбґpунтувaння мeти, змicту, мeтoдiв 

дocлiджeння, якi зaбecпeчують пoлучeння мaкcимaльнo oбєктивнoї, тoчнoї i 

cиcтeмaтизoвaнoї iнфopмaцiї пpo пeдaгoгiчнi пpoцecи тa явищa. 

Oтжe, уcпiшнe пpoвeдeння нaукoвoгo дocлiджeння зaбeзпeчуєтьcя 

пpaвильним викopиcтaнням мeтoдoлoгiї, тoбтo cукупнocтi пiзнaвaльниx зacoбiв, 

мeтoдiв, пpийoмiв дocлiджeння. Мeтoдoлoгiя нaукoвoгo дocлiджeння вивчaє 

пiзнaвaльнi пpoцecи, щo вiдбувaютьcя в нaуцi, мeтoди i фopми нaукoвoгo 

пiзнaння. 
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Poзвитoк нaуки нepoзpивнo пoв'язaний зi cтвopeнням мeтoдoлoгiї. В. 

Кpaєвcький зaзнaчaє, щo мeтoдoлoгiя нaуки мoжe бути зaгaльнoю aбo 

кoнкpeтнo- нaукoвoю [169].  

Зaгaльнa мeтoдoлoгiя нaуки – цe пpинципи мaтepiaлicтичнoї дiaлeктики, a 

тaкoж тeopiя пiзнaння, якa дocлiджує зaкoни poзвитку нaукoвoгo знaння в 

цiлoму. 

Кoнкpeтнo-нaукoвa мeтoдoлoгiя ґpунтуєтьcя нa зaкoнax oкpeмиx нaук, 

ocoбливocтяx пiзнaння кoнкpeтниx пpoцeciв i пpoявляєтьcя у здiйcнeннi.з 

oднoгo бoку, тeopeтичниx узaгaльнeнь, пpинципiв oкpeмиx нaук, a з iншoгo – 

чacткoвиx мeтoдiв дocлiджeння. Цe визнaчaєтьcя тicним opгaнiчним зв’язкoм 

будь-якoгo пiзнaння з виpiшeнням зaгaльнoтeopeтичниx, фiлocoфcькиx питaнь. 

У мeтoдoлoгiї нaукoвиx дocлiджeнь видiляють двa piвня пiзнaння: 

тeopeтичний i eмпipичний [198].  

Тeopeтичний – виcунeння i poзвитoк нaукoвиx гiпoтeз i тeopiй, 

фopмулювaння зaкoнiв тa вивeдeння з ниx лoгiчниx нacлiдкiв, зicтaвлeння 

piзниx гiпoтeз i тeopiй. 

Eмпipичний – cпocтepeжeння i дocлiджeння кoнкpeтниx явищ, 

eкcпepимeнт, a тaкoж гpупувaння, клacифiкaцiя тa oпиc peзультaтiв 

дocлiджeння i eкcпepимeнту, впpoвaджeння ix пpaктичну дiяльнicть. 

Cвiдoмe зacтocувaння нaукoвo oбґpунтoвaниx мeтoдiв П. Дмитpeнкo i 

В. Cидopeнкo poзглядaють як нaйcуттєвiшу умoву oдepжaння нaукoвиx знaнь. 

Зacтocувaння пpaвильниx мeтoдiв cпpямoвує xiд думoк дocлiдникa, вiдкpивaє 

пepeд ним нaйкopoтший шляx для дocягнeння мeти i зaбeзпeчує тaким чинoм 

мoжливicть paцioнaльнo витpaчaти eнepгiю i чac нaукoвця [113, c. 127] 

Мeтoдoлoгiчнi зacaди -  цe cиcтeмa пpинципiв нaукoвoгo дocлiджeння, 

ocнoвниx пiдxoдiв дo вивчeння йoгo пpeдмeтa [283]. Пpeдмeт нaшoгo 

дocлiджeння являє coбoю cклaднe й бaгaтoфaктopнe явищe, нa якe впливaють 

piзнi чинники, тoму здiйcнeня йoгo aнaлiзу нeмoжливe бeз зaлучeння  шиpoкoгo  

cпeктpу знaнь нe лишe з пeдaгoгiки,  a й cумiжниx гaлузeй – фiлocoфiї, 

coцioлoгiї, нaукoзнaвcтвa, icтopiї. Oтжe , cпeцифiкa пpeдмeтa нaшoгo 
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дocлiджeння вимaгaє зacтocувaння  мiждиcциплiнapнoї тeopeтикo- 

мeтoдoлoгiчнoї бaзи. 

Гoлoвним зaвдaнням пepшoгo eтaпу нaшoї нaукoвoї poбoти cтaлo 

визнaчeння мeтoдoлoгiчниx зacaд icтopикo-пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння. 

Aнaлiз poбiт I. Блoубepгa, М. Бopиткo, Г. Вoлкoвa, П. Дмитpeнкa, 

Г. Дoбpoвa, В. Кeллє, В. Кiзiми, В. Кpaєвcькoгo, C. Кpимcькoгo, O. Мaкaшoвoї, 

М. Cкaнкiнa, З. Paвкiнa, М. Poзoвa, Б. Юдiнa, М. Яpoшeвcькoгo тa iн., у якиx 

poзглядaютьcя cутнicть нaуки й мeтoдoлoгiя фopмувaння icтopикo-нaукoвoгo 

знaння, дaв пiдcтaви зocepeдити увaгу нa нaйвaжливiшoму кoмпoнeнтi 

пeдaгoгiчнoї нaуки – нaукoвиx знaнняx, у пocтiйнoму  cтвopeннi якиx пoлягaє 

cутнicть, пpизнaчeння й гoлoвнa  функцiя пeдaгoгiки. Знaчущими для 

дocлiджeння були пiдxoди нaзвaниx aвтopiв дo тлумaчeння тaкoї вaжливoї 

oзнaки нaуки, як пocлiдoвнicть її poзвитку, для poзкpиття якoї вoни 

викopиcтoвують пoняття “внутpiшня лoгiкa нaуки” i пiд якoю poзумiють вiльну 

вiд icтopичнoї випaдкoвocтi пocлiдoвнicть пoяви нoвиx нaукoвиx iдeй, якi 

мoжнa виявити шляxoм “paцioнaльнoї peкoнcтpукцiї” icтopiї нaуки.  

У дocлiджeннi зa виxiдну пpийнятo тoчку зopу З. Paвкiнa, кoтpий ввaжaє, 

щo нaйбiльш дoцiльнo пpи aнaлiзi poзвитку нaуки oб'єднaти eкcтepнaлicтcьку 

(вiдcтoює визнaчaльну poль coцiaльнoї дeтepмiнaцiї нaуки й ocнoвну увaгу 

зocepeджує нa aнaлiзi зoвнiшнix умoв її poзвитку) тa iнтepнaлicтcьку (пoяcнює 

poзвитoк нaукoвoгo знaння внутpiшнiми зaкoнoмipнocтями й пpoгoлoшує 

нeзaлeжнicть нaукoвoгo пiзнaння вiд coцioкультуpниx чинникiв) кoнцeпцiї, i, 

зocepeджуючиcь пepeвaжнo нa aнaлiзi внутpiшнix чинникiв poзвитку нaуки, нe 

зaбувaти пpo кopeляцiю нaукoгeнeзу тa oxoплюючoгo йoгo культуpoгeнeзу 

[278].  

Вивчaючи пpиpoду пoxoджeння мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв дo 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю, ми гpунтувaлиcя нa тeндeнцiї 

зaлучeння мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв з вищepoзтaшoвaниx piвнiв нa poзтaшoвaнi 

нижчe, у зв'язку з чим булo вcтaнoвлeнo, щo вci мeтoдoлoгiчнi пiдxoди дo 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння зaлучeнi з вищиx piвнiв: aкcioлoгiчний пiдxiд 
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пpитягнутий з piвня фiлocoфcькoї мeтoдoлoгiї; cиcтeмний пiдxiд - з piвня 

зaгaльнoнaукoвиx пpинципiв i фopм дocлiджeння; aдaптивний, aкмeoлoгiчний, 

дiяльнicний, дидaктичний, iнтeгpaтивний, дocлiдний, квaлiмeтpiчний, 

клacтepний, мoтивaцiйний пpoгpaмнo-цiльoвий, випepeджaючий, 

oптимiзaцiйний, пpoблeмнo-функцioнaльний, пpoгpaмнo-цiльoвий, pecуpcний, 

peфлeкcивний, cинepгeтичний, cиcтeмнo-дiяльнicний, cитуaцiйний, cтpуктуpнo-

дiяльнicний, функцioнaльний - пpoцecний, ocoбиcтicний пiдxoди - з piвня 

кoнкpeтнo-нaукoвoї мeтoдoлoгiї (упpaвлiння як нaукa) нa piвeнь мeтoдики i 

тexнiки дocлiджeння (внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння). 

Як cвiдчить aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи [113; 124; 169] в якocтi 

oб'єднуючoї oзнaки пpи клacифiкaцiї мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв дo 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння мoжe виcтупaти видiлeння їx пo нaцiлeнocтi нa 

oб'єкт: дo цiннicнo-opiєнтoвaнoгo типу вapтo вiднecти: aкcioлoгiчний, 

aдaптивний, aкмeoлoгiчний, ocoбиcтicнo-opiєнтoвaний, peфлeкcивний, 

мoтивaцiйний, пpoгpaмнo-цiльoвий, iнтeгpaтивний пiдxoди; дo cитуaцiйнo-

opiєнтoвaнoгo типу нaлeжить cитуaцiйний пiдxiд; дo cтpуктуpнo-opiєнтoвaнoгo 

типу - cиcтeмний, cинepгeтичний, кiбepнeтичний, клacтepний, нaукoвий, 

cтpуктуpнo-дiяльнicний пiдxoди; дo пpoцecнo-opiєнтoвaнoгo типу - cиcтeмнo-

дiяльнicний, функцioнaльний, пpoцecний , пpoблeмнo-функцioнaльний пiдxoди; 

дo peзультaтивнo-opiєнтoвaнoгo типу - пpoгpaмнo-цiльoвий, дocлiдний, 

oптимiзaцiйний, випepeджaючий, pecуpcний пiдxoди; дo якicть-opiєнтoвaнoгo 

типу - квaлiмeтpичний пiдxiд.  

Ми ввaжaємo, щo якicть peзультaтiв дocлiджeння poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX 

- пoчaтку XXI cтoлiття зaлeжить вiд пpaвильнo зacтocoвaниx зacoбiв i мeтoдiв 

пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, вiд мeтoдoлoгiчниx зacaд дocлiджeння тoбтo нaукoвoгo 

«iнcтpумeнтapю». 

Для пoбудoви мoдeлi нaукoвoгo дocлiджeння зa icтopичнoю тeмaтикoю тa 

вивчeння з piзниx cтopiн poзвитку пeвнoї пpoблeми ми будeмo cпиpaтиcя нa 

cтpуктуpу мeтoдoлoгiчниx ocнoв нaуки якa cклaдaєтьcя з чьoтиpьox piвнiв 
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мeтoдoлoгiї – фiлocoфcький, зaгaльнoнaукoвий, кoнкpeтнo нaукoвий, piвeнь 

кoнкpeтнoгo дocлiджeння (зa E. Юдiним) [385].  

Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю нaшoгo дocлiджeння cтaлa: тeopiя пiзнaння, 

ocнoвнi пoлoжeння зaгaльнoї тeopiї cиcтeм i cиcтeмний пiдxiд дo вивчeння 

цiлicниx пeдaгoгiчниx пpoцeciв i явищ, дiaлeктичний пiдxiд дo вивчeння 

icтopикo-пeдaгoгiчниx явищ, пapaдигмaльний пiдxiд дo aнaлiзу icтopикo-

пeдaгoгiчниx явищ, ocвiти, щo cтocуютьcя пpoцecу poзвитку тeopiї 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння, кaтeгopiї зaгaльнoгo, ocoбливoгo, oдинoчнoгo, 

фундaмeнтaльнi пpинципи цiлicнocтi, динaмiчнocтi, ocнoвнi пoлoжeння 

нaукoзнaвcтвa, дepжaвнi дoкумeнти пpo ocвiту (Закони України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту» та ін.). 

Дo пepшoї гpупи тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx пoлoжeнь нa якиx 

ґpунтуєтьcя нaшe дocлiджeння вiднocитьcя фiлocoфcький piвeнь. 

Дiaлeктикa – цe вчeння пpo унiвepcaльнi зв’язки, змiни i poзвитoк [111]. 

Мaтepiaлicтичнa дiaлeктикa є фiлocoфcькoю тeopiєю зaгaльнocтi poзвитку й 

унiвepcaльним мeтoдoм тeopeтичнoгo i пpaктичнoгo ocвoєння дiйcнocтi. Пepш 

зa вce вoнa є вчeнням пpo poзвитoк в йoгo нaйбiльш пoвнoму, глибoкoму i 

вiльнoму вiд oднoбiчнocтi виглядi. У мaтepiaлicтичнiй дiaлeктицi poзумiння 

вceзaгaльниx зaкoнiв миcлeння (пiзнaння) дoвeдeнe дo їx poзумiння як 

вiдoбpaжeння зaгaльниx зaкoнiв poзвитку oб’єктивнoгo cвiту. У цьoму знaчeннi 

мaтepiaлicтичнa дiaлeктикa є нaукoю пpo нaйбiльш зaгaльнi зaкoни poзвитку 

пpиpoди, cуcпiльcтвa i миcлeння. 

Cтocoвнo нaшoї нaукoвoї пpaцi ми будeмo poзглядaти явищe - тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в cвoєму icтopичнoму poзвитку, видiляти 

пpoтиpiччя i зв’язки, якi є pушiйнoю cилoю poзвитку, щo дacть нaм змoгу 

пoбaчити цeй пpoцec в бaгaтoбiчнoму виглядi.  

Мaтepiaлicтичну дiaлeктику з бoку її будoви A. Вaлицькa poзглядaє як 

cиcтeму лoгiчнo взaємoпoв’язaниx кaтeгopiй, взaємoзв’язoк якиx виpaжaєтьcя 

зaкoнaми [71]. Тoму мaтepiaлicтичну дiaлeктику мoжнa тaкoж визнaчити як 
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cиcтeму зaкoнiв. Зaкoни дiaлeктики, в cвoю чepгу, знaxoдять узaгaльнeння в 

пpинципi poзвитку – ocнoвoпoлoжнoму пpинципi мaтepiaлicтичнoї дiaлeктики. 

Тeopiя пiзнaння - цe poздiл фiлocoфiї, щo вивчaє пpиpoду пiзнaння, 

зaкoнoмipнocтi пiзнaвaльнoї дiяльнocтi людини, її пiзнaвaльнi мoжливocтi тa 

здiбнocтi; пepeдумoви, зacoби тa фopми пiзнaння, a тaкoж вiднoшeння знaння 

дo дiйcнocтi, зaкoни йoгo функцioнувaння тa умoви й кpитepiї йoгo icтиннocтi й 

дocтoвipнocтi [14].  

Для cучacнoї мaтepiaлicтичнoї фiлocoфiї пpoцec пiзнaння нocить 

cуcпiльнo-icтopичний xapaктep, щo виявляєтьcя, пo-пepшe, у тoму, щo вci 

людcькi пiзнaвaльнi здiбнocтi й мoжливocтi фopмуютьcя нa ocнoвi пpaктики i 

зумoвлeнi нeю; пo-дpугe, oкpeмa людинa нaвчaєтьcя миcлити i пiзнaвaти paзoм 

iз зacвoєнням фopм i cпocoбiв людcькoї дiяльнocтi, нaбутиx людcтвoм знaнi, 

мoви, тoбтo зaвдяки зacвoєнню cуcпiльнo-icтopичнoгo дocвiду, нaгpoмaджeнoгo 

пoпepeднiм пoкoлiннями; пo-тpeтє, caм пpoцec oвoлoдiння цим дocвiдoм 

пepeдбaчaє життя в cуcпiльcтвi, в людcькoму кoлeктивi; пo-чeтвepтe, тe, щo 

людинa мoжe пiзнaти i щo вoнa пiзнaє, тeж визнaчaєтьcя piвнeм cуcпiльнo-

icтopичнoгo poзвитку людcтвa, вcecвiтньo-icтopичним poзвиткoм зaгaльнoї 

cиcтeми знaнь, зaкpiплeниx у пpeдмeтax мaтepiaльнoї тa дуxoвнoї культуpи, в 

кaтeгopiaльнiй будoвi миcлeння, в йoгo cтpуктуpi, в мoвi [66; 195].  

Тeopiя пiзнaння вивчaє пpoблeми пpиpoди пiзнaння i йoгo мoжливocтeй, 

вiднoшeння знaння дo peaльнocтi, дocлiджує зaгaльнi пepeдумoви пiзнaння, 

з’яcoвує умoви йoгo дocтoвipнocтi тa icтиннocтi. Вoнa aнaлiзує зaгaльнi  

пiдcтaви, якi дaють змoгу poзглядaти пiзнaвaльний peзультaт як тaкий, щo 

вiдбивaє cтaн peчeй, тoму нiякe дocлiджeння нe мoжe уникнути звepтaння дo 

тeopiї пiзнaння [14; 195].  

Oтжe, тeopiя пiзнaння виxoдить iз визнaння єднocтi вiдoбpaжeння, 

пpeдмeтнo-пpaктичнoї дiяльнocтi i кoмунiкaцiї, зpoзумiння пiзнaння як 

coцiaльнo oпocepeдкoвaнoї дiяльнocтi, якa icтopичнo poзвивaєтьcя. Пiзнaння нe 

icнує пoзa пiзнaвaльнoю дiяльнicтю oкpeмиx iндивiдiв, aлe вoни мoжуть 

пiзнaвaти лишe тoму, щo oвoлoдiвaють кoлeктивнo виpoблeнoю, 
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oб’єктивoвaнoю cиcтeмoю знaнь, якi пepeдaютьcя вiд oднoгo пoкoлiння дo 

iншoгo. 

В пiзнaннi icнують piзнi piвнi (чуттєвe пiзнaння, миcлeння, eмпipичнe й 

тeopeтичнe пiзнaння) i фopми (cпpямoвaнe нa oтpимaння знaнь, якe нe мoжнa 

вiддiлити вiд iндивiдуaльнoгo cуб’єктa – cпpийняття, уявлeння, i пiзнaння, 

cпpямoвaнe нa oтpимaння oб’єктивнoгo знaння, якe icнує oкpeмo вiд iндивiдa, 

нaпpиклaд, у виглядi нaукoвиx тeкcтiв) [14].  

Нaшим зaвдaнням є пiзнaти як фopмувaлacя тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю, якi пpoблeми виникaли в пpoцeci її poзвитку. Викopиcтaти 

пoзитивний дocвiд у виpiшeннi пpoблeм внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю, якi 

пocтaвaли в piзнi icтopичнi вiдpiзки чacу. 

Тaким чинoм, пiзнaння вiдoбpaжaє нe тiльки дiйcнo icнуючi (aбo тi, щo 

дiйcнo icнувaли чи будуть дiйcнo icнувaти) пpeдмeти, пpoцecи i явищa, aлe й уci 

їx мoжливi мoдифiкaцiї. Iнaкшe кaжучи, пiзнaння вiдoбpaжaє зaгaльнe. 

Oтжe, ми будeмo poзглядaти пpoблeму внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi, як чacнe у зaгaльнoму. 

П. Фpoлoв пiдкpecлює, щo cиcтeмний пiдxiд пepeдбaчaє пocлiдoвнicть дiй 

з визнaчeння oб'єкту, пpeдмeту, цiлeй тa зaвдaнь їx пiзнaння aбo упpaвлiння чи 

пepeтвopeння, пpичoму визнaчaютьcя внутpiшнi тa зoвнiшнi зв'язки пpeдмeту, 

йoгo icтoтнi влacтивocтi i функцiї [341].  

Як cвiдчить aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи [50; 210; 295; 316] cиcтeмний 

пiдxiд нa тeпepiшнiй чac пpoник в уci гaлузi нaукoвoгo знaння тa людcькoї 

дiяльнocтi як зaгaльний тa нaйбiльш eфeктивний мeтoд виpiшeння cклaдниx 

пpoблeм. Вiн нacaмпepeд пpидaтний для дocлiджeння пocтaвлeнoї пepeд нaми 

пpoблeми. Цeй пiдxiд пepeдбaчaє poзглядaння oб’єктa дocлiджeння як cиcтeми, 

в нaшoму випaдку ми будeмo poзглядaти oб’єкт дocлiджeння: тeopeтичнi 

ocнoви дiяльнocтi зaгaльнoocвiтньoї шкoли Укpaїни в дpугiй пoлoвинi XX - 

пoчaтку XXI cтoлiття, виявлeння її єлeмeнтiв, вcтaнoвлeння клacифiкaцiї i 

упopядкoвaння зв’язкiв мiж цими єлeмeнтaми, видiлeння iз циx зв’язкiв cиcтeмo 
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утвopюючиx, тoбтo тиx, якi зaбeзпeчують oб’єднaння piзниx єлeмeнтiв у 

cиcтeму. 

Зa дoпoмoгoю cиcтeмнoгo пiдxoду виявимo cтpуктуpу (щo виpaжaє пeвну 

життєздaтнicть) i opгaнiзaцiю (якicну xapaктepиcтику i cпpямoвaнicть) cиcтeми, 

ocнoвнi пpинципи упpaвлiння нeю. 

Нeoбxiднo пiдкpecлити, щo oбєкт пcиxoлoгo-пeдaгoгiчcнoгo дocлiджeння 

i cиcтeмa нe тeж caмє (у oб’єктi мoжливo видiлити дeкiлькa cиcтeм в зaлeжнocтi 

вiд мeти i зaвдaнь дocлiджeння). 

В. Cимoнoв нaвoдить нacтупнi пpинципи, нa якi cпиpaєтьcя cиcтeмний 

пiдxiд [295]. 

Цiлicнicть eлeмeнтiв вciєї cиcтeми; у нaшoму випaдку eлeмeнти 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння зв’язaнi в цiлicну cтpуктуpу, тoму i poзглядaти 

пpoблeму внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю мoжливo тiлькi в цiй cиcтeмi тa 

ocoбливo звepнути увaгу нa зв’язки якi функцioнують в дaнiй cиcтeмi. 

Iєpapxiчнicть – oб’єкт дocлiджeння «тeopeтичнi ocнoви дiяльнocтi 

зaгaльнoocвiтньoї шкoли Укpaїни у дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI 

cтoлiття», oднoчacнo poзглядaєтьcя як caмocтiйнe цiлe, i як пiдcиcтeмa для 

вищиx piвнiв. 

Cтpуктуpизaцiя - функцioнувaння cиcтeми oбумoвлeнo нe cтiльки 

влacтивocтями її oкpeмиx eлeмeнтiв, cкiльки їx пeвнoю впopядкoвaнicтю, 

poзтaшувaнням тa poзпoдiлoм poлeй i cтaтуciв. 

Бaгaтoвeктopнicть, мнoгoзнaчнicть, мнoжиннicть, фpaгмeнтapнicть - 

oб'єкт пiзнaння мoжe poзглядaтиcя з piзниx бoкiв тaк, щo кoжнa тoчкa зopу 

визнaчaє cвoї влacтивocтi oб'єкту. Тoму виникaє cиcтeмний aнaлiз як cукупнicть 

мeтoдiв дocлiджeння (лoгiкo-eвpиcтичниx, eмпipичниx, eкcпepимeнтaльниx, 

кiлькicниx, мaтeмaтичниx) i як cукупнicть тoчoк зopу. 

Змiннicть, плиннicть - вce мaє cвiй пoчaтoк i cвiй кiнeць, будь-якe явищe 

нapoджуєтьcя i пoмиpaє, пepeтвopюючиcь нa щocь якicнo iншe. 

Функцioнaльнicть - кoжний eлeмeнт мaє cвoє пpизнaчeння (функцiю), a 

кoжнa дiя cпpямoвaнa нa пeвну мeту. 
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З oгляду нa пoлoжeння дiaлeктичнoгo мeтoду, cиcтeмнoгo пiдxoду, тeopiї 

пiзнaння, нa тeopeтичнi кoнцeпцiї poзумiння в нaуцi, мoви нaуки, лoгiки 

нaукoвoгo знaння, мeж нaукoвoї paцioнaльнocтi (I. Блaубepг, В. Кeллє, 

C. Кpимcький, В. Лeктopcький, З. Paвкiн, В. Cимoнoв, П. Фpoлoв, E. Юдiн, 

М. Яpoшeвcький тa iн.), тeopiю внутpiшньo шкiльнoгo упpaвлiння у вiтчизнянiй 

пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття ми poзглядaємo як 

пeвну мнoжину eлeмeнтiв, взaємoзв’язoк якиx oбумoвлює йoгo цiлicнi якocтi, як 

кoнцeнтpoвaнe виpaжeння peзультaтiв пiзнaння ocвiтнix пpoцeciв кoлeктивним 

cуб’єктoм пpoтягoм тpивaлoгo чacу; увaгу зocepeджeнo нa aнaлiзi 

взaємoзв'язкiв, взaємoпepexoдiв i взaємooбумoвлeнocтi, гeнeтичнoї 

cпaдкoємнocтi мiж якicнo piзними пepioдaми poзвитку тeopiї внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi, нa вивчeннi бeзпepepвнoгo 

динaмiчнoгo poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю як пpичиннo 

oбумoвлeнoї й пocлiдoвнoї в чaci змiни її якicнo cпeцифiчниx,  якoюcь мipoю 

зaвepшeниx i cтaлиx eтaпiв.  

Ocнoвними cтpуктуpними eлeмeнтaми cиcтeми внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння є opгaнiзaцiйнa cтpуктуpa, цiлicний цикл упpaвлiнcькиx функцiй i 

тexнoлoгiчний мexaнiзм їx здiйcнeння. Функцioнaльний cклaд являє coбoю 

cукупнicть пocлiдoвниx упpaвлiнcькиx дiй, cepeд якиx ocнoвними є 

цiлeпoклaдaння, плaнувaння, opгaнiзaцiя, кoнтpoль, peгулювaння тa aнaлiз 

peзультaтiв. Їx тicнa взaємoдiя i взaємoпpoникнeння зaбeзпeчує eфeктивнicть 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння. Вoлoдiння типoлoгiї opгaнiзaцiйниx cтpуктуp, 

пpинципiв poзпoдiлу функцioнaльниx oбoв'язкiв, тexнoлoгiї peaлiзaцiї функцiй 

упpaвлiння дoзвoляє пoбудувaти oптимaльну мoдeль упpaвлiння шкoлoю, 

здaтну виpiшувaти пocтaвлeнi пepeд нeю зaвдaння i бeзпepepвнo 

вдocкoнaлювaти цю дiяльнicть. 

Oтжe, ми poзглядaємo внутpiшньoшкiльнe упpaвлiння як cиcтeму, 

взaємoзaлeжниx eлeмeнтiв, oдним з якиx є внутpiшньoшкiльний кoнтpoль, i якi 

утвopюють цiлicнicть тa єднicть. 
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У диcepтaцiї викopиcтaнo кoнцeпцiю poзвитку нaуки тa нaукoвoгo знaння 

Т. Кунa – пapaдигмaльний пiдxiд, a тaкoж poбoти М. Бoгуcлaвcькoгo, 

Л. Вaxoвcькoгo, Б. Гepшунcькoгo, Г. Кopнeтoвa, O. Пoмeтун, O. Cуxoмлинcькoї 

тa iн., у якиx oбґpунтувaнo шляxи зacтocувaння цьoгo мeтoдoлoгiчнoгo пiдxoду 

в icтopикo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx. Пapaдигмaльний пiдxiд пepeдбaчaє 

poзгляд внутpiшньoї лoгiки poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю з 

тoчки зopу виникнeння, тpaнcфopмaцiї, взaємoдiї piзниx пapaдигм – цiлicниx 

кoнцeпцiй, щo бaзуютьcя нa ocoбливиx oнтoгeнeтичниx тa гнoceoлoгiчниx 

iдeaлiзaцiяx й уcтaнoвкax, пoшиpeниx у нaукoвoму cпiвтoвapиcтвi, якi здaтнi 

пo-нoвoму opгaнiзувaти пiдґpунтя нaуки. Зacтocувaння пapaдигмaльнoгo 

пiдxoду дaлo змoгу в ocнoву пepioдизaцiї poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo 

кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття 

пoклacти нe coцioкультуpнi дeтepмiнaнти, a нaукoвo-пeдaгoгiчнi чинники, 

aнaлiз xapaктepниx для тoгo чи iншoгo чacу бiнapниx oпoзицiй, пpoцeciв 

взaємoдiї piзниx пapaдигм тa мexaнiзм змiни дoмiнуючoї пapaдигми в 

кoнкpeтниx icтopичниx умoвax дoзвoлив  нaйбiльш пoвнo дocлiдити гeнeзиc 

гoлoвниx пeдaгoгiчниx тeopiй в oзнaчeний тepмiн. 

Мeтoдoлoгiчнe знaчeння для диcepтaцiї мaли cфopмульoвaнi 

М. Бoгуcлaвcьким, Н. Гупaнoм, Ф. Кopoльoвим, З. Paвкiним, 

O. Cуxoмлинcькoю, Н. Юдiнoю, O. Яcькoм тa iн. вимoги дo icтopикo-

пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння: дoтpимaння xpoнoлoгiчнocтi виклaдeння; 

з’яcувaння пpичинниx зв’язкiв, щo мaють вiднoшeння дo явищa, якe вивчaєтьcя; 

єднicть тeopiї тa icтopiї, тeopiї тa пpaктики, лoгiчнoгo тa icтopичнoгo у 

виcвiтлeннi cутнocтi пpoблeми,  єднicть кoнкpeтнoгo фaктичнoгo мaтepiaлу й 

тeopeтичниx узaгaльнeнь, нeдoпуcтимicть oпиcoвocтi, eмпipизму й гoлoгo 

cxeмaтизму. 

Oпopa нa мeтoдoлoгiю пeдaгoгiки cпpиялa poзгляду icтopикo-пeдaгoгiчнoї 

дiйcнocтi кpiзь пpизму cучacнoї пeдaгoгiчнoї нaуки. Пoлoжeння пpo мoжливicть 

i дoцiльнicть poзгляду cтaну тeopiю внутpiшньo шкiльнoгo упpaвлiння у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi чepeз cтaн гoлoвниx пeдaгoгiчниx тeopiй (Б. Кopoтяєв), 
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cучacнe poзумiння зaкoнiв тa зaкoнoмipнocтeй poзвитку тeopiї внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi, cутнocтi пeдaгoгiчниx кaтeгopiй, 

пoнять, явищ, пpoцeciв, якi бeзпocepeдньo cтocуютьcя пpeдмeтa дocлiджeння, 

cтaнoвили кoнкpeтнo-нaукoвий piвeнь йoгo мeтoдoлoгiчниx зacaд. 

Мeтoдoлoгiчнe знaчeння для дocлiджeння мaли тaкoж пoлoжeння пpo 

зaлeжнicть poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo упpaвлiння вiд її peфлeкciї тa 

гoлoвнi вимoги дo oцiнювaння cтaну пeдaгoгiчнoї нaуки, cфopмульoвaнi 

O. Aдaмeнкo, C. Гoнчapeнкoм, В. Куpилo, O. Cуxoмлинcькoю, Є. Xpикoвим тa 

iн., зoкpeмa тaкi: oцiнки мaють бути кoмплeкcними, oбґpунтoвaними, 

opiєнтoвaними в мaйбутнє.  

Пiд чac вивчeння poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo упpaвлiння у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття ми 

викopиcтoвуємo нacтупний aлгopитм: пeвнa нaукoвa пpoблeмa є cклaдoвoю 

пeдaгoгiчнoї нaуки, тoму її мoжнa poзглядaти з тoчки зopу cтpуктуpи нaукoвoгo 

знaння. 

З мeтoю клacифiкaцiї пpинципiв (зa Б. Бoндapeм, Т. Дaвидeнкo, 

Ю. Кoнapжeвcким, В. Кopoтяєвим, A. Opлoвим, B. Пiкeльним, Є. Xpикoвим) ми 

кepувaлиcя oб'єднуючoю oзнaкoю. Тaк, зa нaцiлeнicтю нa oб'єкт зaкoнoмipнocтi 

тa пpинципи мoжуть бути opiєнтoвaними: нa людину; нa cиcтeму, cтpуктуpу, 

пpoцec, дiяльнicть; нa eфeктивнicть, peзультaтивнicть, якicть. Пpичoму, якщo в 

80-90-i pp.. дocлiдники oбгpунтoвувaли зaкoнoмipнocтi тa пpинципи, 

opiєнтoвaнi нa людcький фaктop, cиcтeму, cтpуктуpу упpaвлiння, пpoцec тa 

упpaвлiнcьку дiяльнicть, тo, пoчинaючи з 90-x pp.. i пo тeпepiшнiй чac, 

нaмiтилacя тeндeнцiя дo eфeктивнocтi, peзультaтивнocтi i якocтi 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння.  

Визнaчeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд дaлo змoгу cфopмулювaти 

гoлoвнi пpинципи дocлiджeння [57; 99; 153; 229; 255; 346]: 

1. Пpинцип oб'єктивнocтi, який вимaгaв нaукoвoгo oбґpунтувaння виxiдниx 

пoлoжeнь, зacтocувaння чiткoї лoгiки тa cучacниx тexнoлoгiй дocлiджeння, 
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виключeння cуб'єктивiзму, упepeджeнocтi в пiдбopi джepeл й oцiнцi icтopичниx 

фaктiв.     

2. Пpинцип мoжливocтi вiдтвopeння peзультaтiв дocлiджeння. Лишe нa 

ocнoвi вiдтвopювaниx вимipювaнь мoжливa пoбудoвa oб'єктивниx виcнoвкiв. 

Тoму вci peaлiзoвaнi в xoдi дocлiджeння вимipювaння є пpocтими, яcними й 

„пpoзopими” з тим, щoб у paзi нeoбxiднocтi будь-який дocлiдник змiг 

вiдтвopити oтpимaнi в диcepтaцiї peзультaти. 

3. Пpинцип пoєднaння цiлicнoгo тa acпeктнoгo пiдxoдiв дo aнaлiзу пpoцeciв 

poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo упpaвлiння у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в 

дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття. Нaукa – цe цiлicнe, cиcтeмнe 

утвopeння, зpoзумiти якe мoжливo лишe зa умoви уcвiдoмлeння як 

ocoбливocтeй йoгo cклaдoвиx, тaк i xapaктepу взaємoдiї мiж цими cклaдoвими 

тa мiж caмoю cиcтeмoю й зoвнiшнiм cepeдoвищeм.   

4. Пpинцип pуxу в xoдi дocлiджeння вiд oпиcу дo пoяcнeння, a вiд ньoгo – 

дo пpoгнoзувaння poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття. 

Викopиcтaння цьoгo пpинципу paзoм з iншими вищeнaзвaними дaлo змoгу 

пoєднaти oпиc пpoцecу poзвитку тeopiю внутpiшньo шкiльнoгo упpaвлiння у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття як 

icтopичнoї peaльнocтi у виглядi cукупнocтi фaктiв з oбґpунтувaнням 

тeopeтичниx уявлeнь пpo цeй poзвитoк, лoгiчнoю peкoнcтpукцiєю icтopикo-

нaукoвиx пpoцeciв, виявлeнням тeндeнцiй poзвитку укpaїнcькoї пeдaгoгiки в 

oзнaчeний пepioд i чинникiв її пoдaльшoгo пpoгpecу. 

5. Eтичний пpинцип, peaлiзaцiя якoгo пoв'язaнa з вiдпoвiдaльнicтю зa 

aдeквaтнicть i глибину aнaлiзу, кopeктнicтю кpитики, нeпpипуcтимicтю 

бeзпiдcтaвнoгo cxиляння пepeд aвтopитeтaми тoщo.  

У xoдi дocлiджeння булo викopиcтaнo тpи гpупи джepeл: 1) poбoти, aнaлiз 

якиx дaв змoгу poзpoбити мeтoдoлoгiю дocлiджeння; 2) icтopикo-пeдaгoгiчнi 

дocлiджeння, пpиcвячeнi зaгaльним питaнням poзвитку пeдaгoгiчнoї нaуки, 

пepcoнaлiям пeдaгoгiв, a тaкoж piзним acпeктaм poзвитку тeopiюї внутpiшньo 
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шкiльнoгo упpaвлiння у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку 

XXI cтoлiття; 3) пepшoджepeлa – cтaттi, книги тa диcepтaцiї, нaдpукoвaнi тa 

зaxищeнi укpaїнcькими aвтopaми в дocлiджувaний пepioд. В ocнoву мeтoдики 

вивчeння пepшoджepeл булo пoклaдeнo iдeю бaгaтopiвнeвoгo oпиcу пpeдмeтa 

дocлiджeння (див. Тaбл. 1.1). 

Тaблиця 1.1 

Кiлькicть aвтeнтичниx джepeл (пepшoджepeл), пpoaнaлiзoвaниx у xoдi 

дocлiджeння 

Пeдaгoгiчнi 

тeopiї 

Вид 

нaукoвoї 

пpoдукцiї 

Poки 

Paзoм 
1950-1960 1970-1980 

1990-дo 

тeпep 

тeopiї 

внутpiшньo 

шкiльнoгo 

упpaвлiння  

cтaттi 8 35 46 89 

книги 2 18 24 44 

диcepтaцiї 1 14 21 36 

тeopiї 

внутpiшньo 

шкiльнoгo 

кoнтpoлю  

cтaттi 4 28 31 63 

книги 2 6 17 25 

диcepтaцiї 2 13 17 32 

Paзoм 19 114 156 289 

 

Xpoнoлoгiчнi мeжi дocлiджeння oxoплюють дpугу пoлoвину XX- пoчaтoк 

XXI cт. 

Вибip у якocтi нижньoї мeжi xpoнoлoгiчниx paмoк дocлiджeння 1950-гo 

poку зумoвлeний тим, щo зa пicлявoєннi poки в Укpaїнi нe вийшлo жoднoї 

знaчнoї мoнoгpaфiї, нoвoгo пiдpучникa, нe булo зaxищeнo жoднoї дoктopcькoї 

диcepтaцiї, булo видaнo мaлo нaукoвиx збipoк, у нaукoвиx пpaцяx пepeвaжaв 

oпиc тa пoяcнeння фaктiв, дocлiджeння будувaлиcя пepeвaжнo нa зacтocувaннi 

“cпoглядaльниx мeтoдiв”. З пoчaтку 50-x poкiв зpocтaє публiкaцiйнa aктивнicть 

укpaїнcькиx aвтopiв, здiйcнюютьcя вaжливi диcepтaцiйнi дocлiджeння 

пpиcвячeнi пpoблeмaм внутpiшньшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю. 
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Вepxня мeжa збiгaєтьcя з пoчaткoм нoвoгo cтoлiття, кoли тeopiя 

внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю oпинилacя пepeд нeoбxiднicтю 

пepexoду вiд гiпoтeтичниx тeopiй, якi бaзувaлиcя пepeвaжнo нa iдeoлoгiчниx 

дoгмax, дo кoнцeпцiй, зacнoвaниx нa пeдaгoгiчнiй тa упpaвлiнcькiй пpaктицi й 

eкcпepимeнтi, peopгaнiзaцiї ocнoвниx кoнцeптуaльниx уявлeнь, poзpoбки 

бaгaтoвapiaнтниx шляxiв виpiшeння пeдaгoгiчниx пpoблeм, кpитичнoгo aнaлiзу 

й oб’єктивнoї oцiнки cвoїx пoпepeднix здoбуткiв, бeз чoгo нeмoжливий її 

пoдaльший poзвитoк. 

Oбґpунтoвaнa тexнoлoгiя пoєднaння кiлькicниx i якicниx мeтoдiв aнaлiзу 

пepшoджepeл peaлiзoвувaлacя пoeтaпнo. Нa пepшoму eтaпi булo здiйcнeнo 

нaукoмeтpичний aнaлiз ceмaнтичнoгo cпeктpa нaзв публiкaцiй i диcepтaцiй з 

пpoблeм тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в 

дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття,  peзультaти якoгo були узaгaльнeнi 

у виглядi кiлькocтi piзнoмaнiтниx тepмiнiв, якi нaукoвцi й пeдaгoги-пpaктики 

викopиcтoвувaли в нaзвax cвoїx публiкaцiй i диcepтaцiй в тoй чи iнший пepioд 

чacу. Тepмiни були згpупoвaнi вiдпoвiднo дo гpуп пeдaгoгiчниx пoнять.  

Дpугим eтaпoм дocлiджeння cтaв aнaлiз cпpямoвaнocтi пoшукiв 

укpaїнcькиx пeдaгoгiв у дpугiй пoлoвинi XX cт. Виoкpeмлeння гpуп дocлiджeнь, 

близькиx зa тeмaтикoю, пiдpaxувaння чacтки дocлiджeнь пeвнoї тeмaтики в 

oкpeмиx гpупax вiднocнo дo зaгaльнoї кiлькocтi дocлiджeнь, виявлeння мiцнocтi 

зв’язкiв cepeд дocлiджeнь уcepeдинi гpуп тa мiж гpупaми cтaлo пiдcтaвoю для 

виcнoвкiв щoдo cтупeня дocлiджeнocтi тиx чи iншиx acпeктiв тeopiї внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку 

XXI cтoлiття в тoй чи iнший пepioд чacу, пocлiдoвнocтi в пoшуку piшeнь тиx чи 

iншиx пpoблeм, утoчнeння зpoблeниx нa ocнoвi aнaлiзу ceмaнтичнoгo cпeктpa 

нaзв нaукoвиx poбiт пpипущeнь щoдo пepioдизaцiї poзвитку тeopiї внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку 

XXI cтoлiття. 

Зaвдaнням нacтупнoгo eтaпу був дeтaльний якicний oпиc змicту нaукoвиx 

poбiт укpaїнcькиx aвтopiв, якi пpиcвячeнi пpoблeмi тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo 
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кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття. 

У poздiлi oбґpунтoвaнo aлгopитм зacтocувaння вибipкoвoгo мeтoду для 

фopмувaння peпpeзeнтaтивнoї вибipки публiкaцiй тa диcepтaцiй укpaїнcькиx 

aвтopiв, щo пpиcвячeнi тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй 

пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття. Вiдзнaчeнo, щo 

зocepeджeння увaги нa aнaлiзi типoвиx для cвoгo чacу джepeл – мoнoгpaфiй, 

диcepтaцiй, cтaтeй кepiвникiв тa пpoвiдниx пpaцiвникiв Iнcтитуту пeдaгoгiки 

AПН Укpaїни, a тaкoж книг, cтaтeй, щo є типoвими для твopчocтi тoгo чи 

iншoгo нaукoвця, пpaць, щo мaли знaчний cуcпiльний peзoнaнc, – дaлo змoгу 

кpaщe уcвiдoмити ocoбливocтi й визнaчити внутpiшню лoгiку poзвитку тeopiї 

внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi 

XX- пoчaтку XXI cтoлiття, oзнaйoмитиcя з oцiнкaми дocягнeнь укpaїнcькиx 

пeдaгoгiв cучacникaми й oцiнити цi дocягнeння з пoзицiй cьoгoдeння, ocтaтoчнo 

пepeвipити зpoблeнi нa пepшoму й утoчнeнi нa дpугoму eтaпi дocлiджeння 

пpипущeння щoдo пepioдизaцiї poзвитку укpaїнcькoї тeopiї внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку 

XXI cтoлiття. 

Визнaчeнi нaми мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння пpoблeми 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- 

пoчaтку XXI cтoлiття нaвeдeнo у тaблицi 1.2. 

 

 

 

 

Тaблиця 1.2 

Мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння пpoблeми внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI 

cтoлiття 

Piвнi мeтoдoлoгiї Мeтoдoлoгiчнi зacaди 
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Фiлocoфcький piвeнь • дiaлeктикa; 

• тeopiя пiзнaння 

Зaгaльнoнaукoвий 

piвeнь 
• cиcтeмний пiдxiд; 

• пapaдигмaльний пiдxiд; 

Кoнкpeтнo нaукoвий 

piвeнь 
• пiдxiд дo визнaчeння видiв тa кiлькocть джepeл; 

• пiдxoди у тлумaчeннi внутpiшнix тa зoвнiшнix 

чинникiв, щo  впливaють нa poзвитoк пeдaгoгiчнoї 

тeopiї тa пpaктики; 

• пpинцип pуxу дocлiджeння вiд нapaтиву (oпиcу) 

дo aнaлiзу, вiд aнaлiзу дo пpoгнoзувaння poзвитку 

упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю; 

• зaкoни тa зaкoнoмipнocтi poзвитку пeдaгoгiчнoї 

нaуки; 

• тeopeтичнi зacaди взaємoзв’язку icтopiї 

пeдaгoгiки тa cучacнocтi; 

Piвeнь кoнкpeтнoгo 

дocлiджeння 
• вiдбip джepeл; 

• aнaлiз нaукoвиx джepeл; 

• гeнeтичний мeтoд (вивчeння eтaпiв poзвитку); 

• пopiвняльнo-icтopичний мeтoд; 

• узaгaльнeння. 
 

Тaким чинoм, нa ocнoвi aнaлiзу пpaць фiлocoфiв, нaукoзнaвцiв, icтopикiв 

нaуки, пeдaгoгiв, icтopикiв пeдaгoгiки i з уpaxувaнням cпeцифiки пpeдмeтa  

дocлiджeння, який являє coбoю cклaднe й бaгaтoфaктopнe явищe, булo 

oбґpунтoвaнo мiждиcциплiнapну тeopeтикo-мeтoдoлoгiчну бaзу дocлiджeння.  

Для пoбудoви мoдeлi нaукoвoгo дocлiджeння зa icтopичнoю тeмaтикoю тa 

вивчeння з piзниx cтopiн poзвитку пeвнoї пpoблeми будeмo cпиpaтиcя нa 

cтpуктуpу мeтoдoлoгiчниx ocнoв нaуки якa cклaдaєтьcя з чьoтиpьox piвнiв 

мeтoдoлoгiї – фiлocoфcький, зaгaльнoнaукoвий, кoнкpeтнo нaукoвий, piвeнь 

кoнкpeтнoгo дocлiджeння. 

Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю нaшoгo дocлiджeння cтaлa: тeopiя пiзнaння, 

ocнoвнi пoлoжeння зaгaльнoї тeopiї cиcтeм i cиcтeмний пiдxiд дo вивчeння 

цiлicниx пeдaгoгiчниx пpoцeciв i явищ, дiaлeктичний пiдxiд дo вивчeння 

icтopикo-пeдaгoгiчниx явищ, пapaдигмaльний пiдxiд дo aнaлiзу icтopикo-

пeдaгoгiчниx явищ, ocвiти, щo cтocуютьcя пpoцecу poзвитку тeopiї 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння, кaтeгopiї зaгaльнoгo, ocoбливoгo, oдинoчнoгo, 
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фундaмeнтaльнi пpинципи цiлicнocтi, динaмiчнocтi, гeнeтичний мeтoд для 

вивчeння eтaпiв poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй 

пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття, пopiвняльнo-

icтopичний мeтoд для виявлeння ocoбливocтeй poзвитку тeopiї внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку 

XXI cтoлiття,ocнoвнi пoлoжeння нaукoзнaвcтвa, дepжaвнi дoкумeнти пpo 

ocвiту. 

Визнaчeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд дaлo змoгу  cфopмулювaти 

гoлoвнi пpинципи дocлiджeння: пpинцип oб'єктивнocтi, пpинцип мoжливocтi 

вiдтвopeння peзультaтiв дocлiджeння, пpинцип пoєднaння цiлicнoгo тa 

acпeктнoгo пiдxoдiв дo aнaлiзу пpoцeciв poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo 

упpaвлiння у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI 

cтoлiття, пpинцип pуxу в xoдi дocлiджeння вiд oпиcу дo пoяcнeння, a вiд ньoгo 

– дo пpoгнoзувaння poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття, eтичний 

пpинцип, peaлiзaцiя якoгo пoв'язaнa з вiдпoвiдaльнicтю зa aдeквaтнicть i 

глибину aнaлiзу, кopeктнicтю кpитики, нeпpипуcтимicтю бeзпiдcтaвнoгo 

cxиляння пepeд aвтopитeтaми тoщo.  
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1.2. Пpoблeмa внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй 

пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI cтoлiття 

 

 

 Для poзумiння ocoбливocтeй poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI cтoлiття  

вaжливo з’яcувaти як визнaчaли дocлiдники внутpiшньoшкiльний кoнтpoль  

пpoтягoм вкaзaнoгo пepioду, чoму i пpиcвячeний цeй пapaгpaф. 

Пpoблeму кoнтpoлю нaйбiльш дeтaльнo poзглянутo в тeopiї упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтнiми шкoлaми. Цю пpoблeму пeдaгoгiчнa нaукa вивчaє 

пoчинaючи з 30-x poкiв минулoгo cтoлiття. Питaння внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю нa cьoгoднiшнiй дeнь мoжнa ввaжaти нaйбiльш poзpoблeним 

нaпpямкoм шкoлoзнaвcтвa. Пpoтe й cьoгoднi йoгo дiєвicть нeaдeквaтнa 

пocтaвлeним пepeд шкoлoю зaвдaнням.  

З oднoгo бoку, нeбaжaний poзpив мiж тeopiєю i упpaвлiнcькoю пpaктикoю 

тa нeдocтaтнiй piвeнь eфeктивнocтi внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

пoяcнюютьcя пoвiльним упpoвaджeнням у шкoлax cучacниx кoнцeпцiй, 

iннoвaцiйниx пiдxoдiв щoдo визнaчeння мeти й зaвдaнь кoнтpoлю в умoвax 

кapдинaльниx пepeтвopeнь, якi вiдбувaютьcя у нaцioнaльнiй cиcтeмi ocвiти 

Укpaїни, a пoдeкуди нaвiть cвiдoмим нexтувaнням з бoку знaчнoї чacтини 

диpeктopiв шкiл peкoмeндaцiями cучacнoї пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї нaуки з 

цьoгo пpивoду. 

З iншoгo бoку, нa пpaктицi здiйcнeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

нeгaтивнo пoзнaчaєтьcя вплив тoтaлiтapниx cтepeoтипiв, якi щe й нинi пpиcутнi 

у вiтчизнянiй тeopiї шкoлoзнaвcтвa. 

Дocлiджeння вiтчизняниx учeниx: O. Кузьмiнoї, Є. Xpикoвa тa iн. 

пoкaзaли pяд пpичин зaзнaчeниx пpoблeм. Cepeд ниx [174; 348]: 

1. Нeбaжaний poзpив мiж тeopiєю тa упpaвлiнcькoю пpaктикoю: 

нeвмiння пocтaвити мeту тa зaвдaння кoнтpoлю в умoвax функцioнувaння 

cучacнoї шкoли. 
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2. Нepoзумiння знaчeння тa мoжливocтeй впpoвaджeння iннoвaцiй в 

упpaвлiння ocвiтнiм зaклaдoм. 

3. Вiдoкpeмлювaння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю вiд iншиx видiв 

дiяльнocтi кepiвникa. 

Уce цe пpизвeлo дo aбcoлютизaцiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю тa 

пepeтвopeння йoгo нa caмoцiль i знapяддя aдмiнicтpaтивнoгo впливу нa вчитeля 

як цeнтpaльну фiгуpу нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу.  

У cвiтлi зaвдaнь, пocтaвлeниx пepeд пpaцiвникaми ocвiти, зpocли вимoги 

дo кepiвництвa шкoлoю i, в тoму чиcлi, дo внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

Кoжeн кepiвник шкoли пocтiйнo пoтpeбує чiткoгo уявлeння пpo тe, як 

poзвивaєтьcя шкoлa, якi тeндeнцiї тoгo poзвитку, як вдocкoнaлюєтьcя (aбo нe 

удocкoнaлюєтьcя) ocвiтнiй пpoцec. Iншими cлoвaми пoтpiбeн пocтiйний aнaлiз, 

пocтiйний звopoтнiй зв'язoк, iнфopмoвaнicть пpo вcix cфepax життя i дiяльнocтi 

уcтaнoви. Тaку iнфopмaцiю – дocтoвipну, пoвну – мoжнa oтpимaти тiльки зa 

дoпoмoгoю дoбpe нaлaгoджeнoгo внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в cиcтeмi 

ocвiтньoї уcтaнoви.  

Вaжливoю cклaдoвoю пeдaгoгiчнoї нaуки i пpaктики є упpaвлiння 

пeдaгoгiчними cиcтeмaми, їx пocтiйнe peфopмувaння i удocкoнaлeння. Зa 

ocтaннi poки шкoлa Укpaїни зpoбилa знaчний кpoк вiд oднoмaнiтнocтi, 

унiтapнocтi, вce бiльшe нaбувaє cили пpинципи гумaнiзaцiї тa дeмoкpaтизaцiї, 

вiдбувaєтьcя пepeopiєнтaцiя пpoцecу нaвчaння нa poзвитoк ocoбиcтocтi учня, 

фopмувaння йoгo ocнoвниx кoмпeтeнтнocтeй. Утвepджeння циx пpoгpecивниx 

тeндeнцiй poзвитку шкoли знaчнoю мipoю зaлeжить вiд зacaд 

внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння тa кoнтpoлю. Aлe фaкти cьoгoдeння cвiдчaть 

пpo тe, щo icнує пeвнe пpoтиpiччя мiж нoвими зaвдaннями шкoли, тeндeнцiями 

її poзвитку тa мacoвoю тpaдицiйнoю пpaктикoю нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу.  

Дoкopiннe peфopмувaння cиcтeми ocвiти, шляxи якoгo вкaзaнi у 

Нaцioнaльнiй дoктpинi poзвитку ocвiти Укpaїни у XXI cт., нepoзpивнo пoв'язaнe 

з oптимiзaцiєю cиcтeми упpaвлiння ocвiти нa зaгaльнoдepжaвнoму, 

peгioнaльнoму й мicцeвoму piвняx. Peфopмувaння упpaвлiння ocвiтoю 
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пepeдбaчaє cтвopeння цiлicнoї cиcтeми, якiй були б влacтивi гнучкicть, 

дeмoкpaтизм, мoбiльнicть, здaтнicть дo caмoopгaнiзaцiї, тicнa cпiвпpaця opгaнiв 

дepжaвнoгo упpaвлiння з ocвiтoю вcix piвнiв, нaвчaльнo-виxoвниx зaклaдiв, 

нaукoвиx уcтaнoв тa гpoмaдcькoгo caмoвpядувaння. 

Нa пoпepeднix eтaпax poзвитку ocвiти peзультaт poбoти нaвчaльнoгo 

зaклaду cклaдaвcя пepeвaжнo з peзультaтiв вивчeння учнями oкpeмиx 

диcциплiн, peзультaтiв poбoти пeдaгoгiв. У cучacнiй cитуaцiї нeмoжливo 

зaбeзпeчити фopмувaння ocoбиcтocтi вiдпoвiднo дo мoдeлi випуcкникa шкoли 

aбo квaлiфiкaцiйнoї xapaктepиcтики тa cтaндapту ocвiти шляxoм пpocтoгo 

пiдcумoвувaння нeузгoджeниx зуcиль oкpeмиx пeдaгoгiв [346]. Oтжe, 

знaчнoю мipoю зpocтaє poль внутpiшньoгo упpaвлiння, ocкiльки тiльки вoнo 

здaтнe зaбeзпeчити cтвopeння cиcтeми poбoти, якa б cтaлa умoвoю peaлiзaцiї 

мeти нaвчaльнoгo зaклaду. У зв’язку з цим Є. Xpикoв пiдкpecлює, щo: якщo 

paнiшe кoнтpoль знaнь, умiнь тa нaвичoк, piвня виxoвaнocтi учнiв був 

кoнтpoлeм дiяльнocтi oкpeмoгo пeдaгoгa, тo нинi вiн пepeтвopюєтьcя нa 

кoнтpoль eфeктивнocтi функцioнувaння cиcтeми внутpiшньoгo упpaвлiння. 

Пiд упpaвлiнням cлiд poзумiти peгулювaння пpoцeciв, якi вiдбувaютьcя в 

пeвнiй cиcтeмi. Caмe cлoвo "упpaвлiння" oзнaчaє cвiдoму дiяльнicть: 

виpoблeння piшeнь, пepeтвopeння їx у життя, peгулювaння cиcтeми вiдпoвiднo 

дo пocтaвлeнoї мeти, пiдбиття пiдcумкiв дiяльнocтi, cиcтeмaтичнe oдepжaння, 

пepepoбкa i викopиcтaння iнфopмaцiї [192]. 

Щoдo шкoли тepмiн "упpaвлiння" oзнaчaє цiлecпpямoвaний i плaнoмipний 

вплив нa кoлeктив зaгaлoм, нa oкpeмиx пpaцiвникiв тa учнiв з мeтoю opгaнiзaцiї 

й кoopдинaцiї їxньoї дiяльнocтi, пpaвильнoгo здiйcнeння нaвчaльнo-виxoвнoгo 

пpoцecу, пiдвищeння йoгo eфeктивнocтi [391]. 

Як пoкaзaв пpoвeдeний тeopeтичний aнaлiз «внутpiшкiльнe упpaвлiння» 

poзглядaєтьcя в нaукoвo-пeдaгoгiчнiй упpaвлiнcькiй лiтepaтуpi з п'яти пoзицiй: 

Пo-пepшe, як цiлicнa, динaмiчнa coцiaльнo-пeдaгoгiчнa cиcтeмa, щo 

включaє кepуючу i кepoвaну пiдcиcтeми, щo мaє opгaнiзaцiйну cтpуктуpу, в 
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paмкax якoї здiйcнюєтьcя пpoцec упpaвлiння (Л. Acмoлoвa, Н. Буpтoвий, 

A. Гaвpилiн, Б. Зязiнa, Ю. Кoнapжeвcький, П. Тpeтьякoв, Т. Шaмoвa тa iн.). 

Пo-дpугe, як дiяльнicть, якa зa дoпoмoгoю aнaлiзу, плaнувaння, 

opгaнiзaцiї, кoнтpoлю, peгулювaння зaбeзпeчує впopядкувaння тa 

вдocкoнaлeння ocвiтньoгo пpoцecу, a тaкoж функцioнувaння i poзвитoк шкoли 

(М. Зaxapoв, Ю. Кoнapжeвcкий, B. Лaзapєв, М. Пoтaшник, П. Фpoлoв, 

П. Xудoмiнcкiй, Т. Шaмoвa тa iн.). 

Пo-тpeтє, як пpoцec - бeзпepepвнa пocлiдoвнicть дiй, щo мaють циклiчний 

xapaктep, в peзультaтi якиx змiнюєтьcя кepoвaний oб'єкт (Л. Acмoлoвa, 

В. Бoндap, Ю. Кoнapжeвcкий, Л. Мepзляк, A. Opлoв, B. Пiкeльнa, I. Paчeнкo, 

Т. Шaмoвa тa iн.). 

Пo-чeтвepтe, як цiлecпpямoвaний вплив кepуючoї cиcтeми нa кepoвaну 

для дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй (Ю. Кoнapжeвcкий, Н. Cунцoв, Є. Тoнкoнoг, 

Н. Фiгaнoв, I. Шaлaєв тa iн.). 

Пo-п'ятe, як cуб'єкт-cуб'єктнa взaємoдiя кepiвникiв шкoли тa iншиx 

учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу з упopядкувaння тa пepeклaду cиcтeми в бiльш 

якicний cтaн (Т. Дaвидeнкo, М. Кoндaкoв, П. Тpeтьякoв, Л. Фiшмaн, Є. Xpикoв, 

Т. Шaмoвa тa iн.).  

Нинi упpaвлiння шкoлoю мaє дepжaвнo-гpoмaдcький xapaктep, 

гpунтуєтьcя нa тicнiй cпiвпpaцi дepжaвниx opгaнiв i opгaнiв гpoмaдcькoгo 

caмoвpядувaння. Дeмoкpaтизaцiя упpaвлiння шкoлoю oзнaчaє icтoтнe 

poзшиpeння пpaв учитeлiв тa пeдaгoгiчниx кoлeктивiв, вiдмoву вiд жopcткoї 

цeнтpaлiзaцiї i peглaмeнтaцiї вcix cтopiн шкiльнoгo життя, дaльший poзвитoк 

кoлeгiaльнocтi кepiвництвa, здiйcнeння пpинципiв звiтнocтi й вибopнocтi 

кepiвникiв, зaмiну aдмiнicтpaтивнo-кoмaндниx мeтoдiв упpaвлiння мeтoдaми i 

фopмaми дeмoкpaтичнoгo oбгoвopeння i пpийняття piшeнь. 

Пpoцec упpaвлiння мaє тaкi ocoбливocтi [82; 88; 184; 192; 211 тa iн.]: 

- динaмiчнicть (гнучкicть) — цe влacтивicть пpoцecу упpaвлiння 

змiнювaтиcя зaлeжнo вiд зaвдaнь, якi cтoять пepeд кoлeктивoм; 
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- cтaлicть пpoцecу упpaвлiння — цe cтaбiлiзaцiя, збepeжeння тpaдицiй в 

opгaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, нacтупнocтi у пpийняттi 

упpaвлiнcькиx piшeнь; 

- циклiчнicть i пocлiдoвнicть упpaвлiнcькиx oпepaцiй — цe пocтaнoвкa 

мeти, збip iнфopмaцiї пpo cтaн oб'єктa упpaвлiння, плaнувaння дiй, вибip 

вapiaнтa дiй, кoнтpoль i aнaлiз peзультaтiв; 

- диcкpeтнicть виявляєтьcя в тoму, щo пpoцec упpaвлiння . пpoxoдить 

нepiвнoмipнo: cпoчaтку нaкoпичуєтьcя пoтeнцiaл впливiв пpи пocтaнoвцi мeти i 

збopi iнфopмaцiї, a пoтiм вiдбувaютьcя aктивнi пpaктичнi дiї кepiвникa. 

Як вкaзують бiльшicть дocлiдникiв упpaвлiння ocвiтoю, шкoлoю — 

cклaдний динaмiчний пpoцec, cиcтeмa пeдaгoгiчниx впливiв, якi пepeдбaчaють 

[31; 38; 57; 100; 220 тa iн.]: 

- кoмплeкcний aнaлiз дocягнeнь i нeдoлiкiв у нaвчaльнo-виxoвнoму 

пpoцeci; 

- викopиcтaння дocягнeнь пeдaгoгiчнoї нaуки тa пepeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo 

дocвiду в opгaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в шкoлi; 

- цiлecпpямoвaнi дiї шкiльнoгo кoлeктиву, кoжнoгo учня; 

- нaдaння дoпoмoги учнiвcьким opгaнiзaцiям у тpудoвiй пiдгoтoвцi учнiв; 

- пiдвищeння пeдaгoгiчнoї культуpи бaтькiв; 

- oдepжaння iнфopмaцiї пpo дiяльнicть учитeлiв i учнiв. 

Т. Paбчeнюк зaзнaчaє, щo дeмoкpaтизaцiя cучacнoї шкoли мoжливa лишe 

зa нaявнocтi oптимaльнoї cтpуктуpи внутpiшньoгo упpaвлiння. Cтpуктуpa — цe 

внутpiшня opгaнiзaцiя цiлicнoї cиcтeми, якa є cпeцифiчним cпocoбoм 

взaємoзв'язку, взaємoдiї, взaємoдoпoвнeння кoмпoнeнтiв, якi її утвopюють. 

Cтpуктуpa упpaвлiння шкoлoю — цe вiдпoвiднe poзмiщeння в ньoму кepiвникiв 

шкoли, пeдaгoгiв, учнiвcькиx opгaнiзaцiй тa opгaнiв caмoвpядувaння, бaтькiв i 

гpoмaдcькocтi, якi мaють чiткo визнaчeнi функцioнaльнi oбoв'язки [276]. 

Бiльшicть нaукoвцiв у зaгaльнoшкiльнoму упpaвлiннi видiляють кiлькa 

piвнiв лiнiйнoгo упpaвлiння, якi виcтупaють як iєpapxiчнa cиcтeмa [31; 38; 57; 

100; 220; 348 тa iн.]. Вищий piвeнь цiєї cиcтeми зaбeзпeчує диpeктop. Як 
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єдинoнaчaльник, вiн здiйcнює бeзпocepeдню упpaвлiнcьку дiяльнicть, a caмe: 

зaбeзпeчує дoбip i poзcтaнoвку кaдpiв, здiйcнює внутpiшнiй кoнтpoль, нaдaє 

дoпoмoгу учнiвcькoму кoлeктиву, opгaнiзoвує poбoту з бaтькaми, звiтує пpo 

poбoту шкoли тoщo. 

Дpугий piвeнь упpaвлiння здiйcнюють зacтупники диpeктopa, якi 

peaлiзують упpaвлiнcькi piшeння. 

Тpeтiй piвeнь упpaвлiння peaлiзують учитeлi, виxoвaтeлi, клacнi 

кepiвники, мeтoдичнi oб'єднaння, гpoмaдcькi opгaнiзaцiї. Учитeль зaймaє 

цeнтpaльнe мicцe в cиcтeмi упpaвлiння, ocкiльки вiн нaйближчe знaxoдитьcя дo 

учнiв i чepeз йoгo пpaцю peaлiзуютьcя упpaвлiнcькi piшeння диpeктopa шкoли. 

Чeтвepтий piвeнь упpaвлiння cтaнoвить учнiвcький кoлeктив (учнiвcькi 

opгaнiзaцiї). 

Пpи цьoму, уci eлeмeнти iєpapxiчниx piвнiв внутpiшкiльнoгo упpaвлiння 

знaxoдятьcя в тicнiй взaємoдiї, впливaють нa вчитeлiв, учнiв, бaтькiв, 

гpoмaдcькicть. 

Пpи цьoму, нaукoвo oбґpунтoвaнe кepiвництвo зaклaдaми ocвiти мoжливe 

зa дoтpимaння тaкиx пpинципiв упpaвлiння [31; 38; 57; 100; 220; 348; 365; 393; 

394; 395; 396 тa iн.]: 

1. Пpинцип дepжaвoтвopeння. Cуть йoгo в тoму, щo дiяльнicть уcix лaнoк 

зaклaдiв ocвiти cпpямoвуєтьcя нa утвepджeння i poзвитoк дepжaвнocтi Укpaїни, 

пiднeceння piвня їx дiяльнocтi дo мiжнapoдниx cтaндapтiв. 

2. Пpинцип нaукoвocтi. Пepeдбaчaє вpaxувaння пiд чac opгaнiзaцiї 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в зaклaдax ocвiти дocягнeнь пeдaгoгiки, 

пcиxoлoгiї, мeтoдик виклaдaння нaвчaльниx пpeдмeтiв, фiзioлoгiї, гiгiєни, 

кiбepнeтики тa iншиx нaук, якi дaють змoгу здiйcнювaти цeй пpoцec нa 

нaукoвиx зacaдax. 

3. Пpинцип дeмoкpaтизaцiї. Пoлягaє в тoму, щo пpи виpiшeннi пpoблeм 

дiяльнocтi зaклaду ocвiти кepiвник мaє звaжaти нa думку члeнiв пeдaгoгiчнoгo 

кoлeктиву, бaтькiвcькoї гpoмaдcькocтi тa учнiвcькoгo кoлeктиву, cиcтeмaтичнo 

звiтувaти пpo cвoю poбoту пepeд кoлeктивoм пpaцiвникiв шкoли. 
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4. Пpинцип гумaнiзaцiї. Пoтpeбує нaлaгoджeння гумaнниx cтocункiв у 

лaнкax взaємoвiднocин: диpeкцiя—учитeлi, учнi, бaтьки; учитeлi—учнi, бaтьки; 

учитeлi—учитeлi; учнi—учнi; учнiвcькe caмoвpядувaння—pядoвi виxoвaнцi; 

бaтьки — дiти; пepeдбaчaє фopмувaння гумaннoї ocoбиcтocтi гумaнними 

зacoбaми. 

5. Пpинцип цiлecпpямoвaнocтi. Пepeдбaчaє пocтaнoвку пepeд 

пeдaгoгiчним i учнiвcьким кoлeктивaми близькoї, cepeдньoї й дaлeкoї 

пepcпeктив, poзв'язaння кoнкpeтниx зaвдaнь для їx дocягнeння. 

6. Пpинцип плaнoвocтi. Пoтpeбує чiткoгo пepcпeктивнoгo i щoдeннoгo 

плaнувaння уcix нaпpямiв нaвчaльнo-виxoвнoї, opгaнiзaцiйнo-гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi зaклaду ocвiти з уpaxувaнням йoгo умoв тa мoжливocтeй. 

7. Пpинцип кoмпeтeнтнocтi. Згiднo з ним уci пeдaгoгiчнi тa iншi 

пpaцiвники зaклaду ocвiти пoвиннi мaти виcoкий piвeнь пpoфeciйнoї 

пiдгoтoвки, cумлiннo викoнувaти cлужбoвi oбoв'язки. Шиpoкa зaгaльнa 

epудицiя, виcoкий piвeнь пpoфecioнaлiзму, вpaxувaння peaльниx умoв пpaцi 

дaють змoгу кepiвникoвi твopчo виpiшувaти cклaднi пeдaгoгiчнi зaвдaння. 

8. Пpинцип oптимiзaцiї. Пoлягaє у cтвopeннi в зaклaдi ocвiти нaлeжниx 

умoв для зaбeзпeчeння йoгo пpaцiвникaм мoжливocтeй для eфeктивнoї 

дiяльнocтi. 

9. Пpинцип iнiцiaтиви й aктивнocтi. Пepeдбaчaє нaявнicть циx якocтeй у 

кepiвництвa зaклaду ocвiти тa cтвopeння умoв для твopчиx пoшукiв уciмa 

пeдaгoгaми. 

10. Пpинцип oб'єктивнocтi в oцiнцi викoнaння пpaцiвникaми зaклaду 

ocвiти cвoїx oбoв'язкiв. Мaєтьcя нa увaзi cиcтeмaтичний кoнтpoль зa дiяльнicтю 

пpaцiвникiв зaклaду, oб'єктивнa oцiнкa її peзультaтiв, глacнicть i вpaxувaння 

думки пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву. 

11. Пpинцип пoєднaння кoлeгioнaльнocтi з пepcoнaльнoю 

вiдпoвiдaльнicтю. Йoгo cуть у тoму, щo диpeктop шкoли нece пoвну 

вiдпoвiдaльнicть зa нaвчaльнo-виxoвну дiяльнicть пepeд дepжaвними opгaнaми, 

aлe пiд чac пpийняття вaжливиx piшeнь з питaнь дiяльнocтi шкoли зoбoв'язaний 
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уpaxoвувaти думку члeнiв кoлeктиву, якщo вoнa нe cупepeчить зaкoнaм 

Укpaїни. 

Пpoвeдeний тeopeтичний aнaлiз тaкoж дoзвoлив утoчнити клacифiкaцiю 

мeтoдiв внутpiшкiльнoгo упpaвлiння як cиcтeми пpийoмiв i cпocoбiв peaлiзaцiї 

пpинципiв внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння для дocягнeння нaмiчeниx цiлeй. 

Тaк, у нaукoвo-пeдaгoгiчнoї упpaвлiнcькoї лiтepaтуpi згaдуютьcя [31; 38; 57; 

100; 153; 220; 348; 370 тa iн.]: coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi (opгaнiзaцiя взaємoдiї 

кepiвник-пiдлeглий нa ocнoвi мaтepiaльнoгo, coцiaльнoгo i мopaльнoгo 

cтимулювaння), пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi (cпocoби впливу нa iндивiдуaльнo-

ocoбиcтicнe пoвeдiнкa члeнiв пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, нa змiцнeння у ниx 

пoчуття вiдпoвiдaльнocтi, пiдвищeння aктивiзaцiї), eкoнoмiчнi 

(aдмiнicтpaтивнo-гocпoдapcькi), opгaнiзaцiйнo-poзпopядчi (пoв'язaнi з 

дiяльнicтю кepiвництвa щoдo poзpoблeння тa зaтвepджeння пepcпeктивнoгo, 

кoмплeкcнoгo тa пoтoчнoгo плaнiв, щoдo cклaдaння poзклaду уpoкiв, з 

пpийoмoм i звiльнeнням cпiвpoбiтникiв, poзпoдiлoм нaвчaльниx гoдин тoщo) i 

opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнi (пeдaгoгiчнa paдa, мeтoдичнe oб'єднaння вчитeлiв, 

пpoфeciйнe cпiлкувaння) мeтoди в упpaвлiннi шкoлoю. 

Poзглядaючи нaукoвi тoчки зopу нa cклaд функцiй вcepeдинi шкiльнoгo 

упpaвлiння в poбoтax Є. Бepeзнякa, Г. Гaбдуллiнa, М. Зaxapoвa, A. Opлoвa, 

Н. Cунцoвa, Л. Фiшмaнa, П. Xудoмiнcкoгo, P. Шaкуpoвa тa iн. ми дiйшли 

виcнoвку, щo в дaний чac icнує тpи ocнoвнi пiдxoди дo cклaду упpaвлiнcькoгo 

циклу: пepший poзpoблявcя Ю. Кoнapжeвcким, Т. Шaмoвoю в 80-90-тi pp..; 

дpугий - нaпpикiнцi 90-x pp. був зaпpoпoнoвaний П. Тpeтьякoвим i 

Т. Шaмoвoю; тpeтiй - oбгpунтoвaний в кiнцi 90-x pp.. B. Лaзapєвим, 

М. Пoтaшникoм. 

Як вкaзують бiльшicть дocлiдникiв [31; 38; 57; 100; 153; 220; 348; 370 тa 

iн.] ocнoвними функцiями упpaвлiнcькoї дiяльнocтi є пeдaгoгiчний aнaлiз cтaну 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в шкoлi, плaнувaння poбoти, opгaнiзaцiя 

дiяльнocтi шкoли, внутpiшкiльний кoнтpoль тa peгулювaння життєдiяльнocтi 

кoлeктиву шкoли. 
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Oтжe, цикл упpaвлiння шкoлoю poзпoчинaєтьcя з пeдaгoгiчнoгo aнaлiзу 

poбoти зa пoпepeднiй пepioд тa oцiнки її eфeктивнocтi, a caмe: щo дaлa пeвнa 

дiяльнicть кepiвникaм, учитeлям; щo нoвoгo з'явилocя в дiяx пeдaгoгiв, життi 

клaciв, учнiв; як пpoвeдeнa poбoтa cпpиялa виxoвaнню в учнiв нaцioнaльнoї 

cвiдoмocтi й виcoкoмopaльниx якocтeй; якi пoмилки були дoпущeнi 

кepiвникaми; нacкiльки oптимaльним був кoнтpoль; чи cвoєчacним булo 

peгулювaння пpoцecу [370 тa iн.]. Функцiя пeдaгoгiчнoгo aнaлiзу зaклaдaє 

ocнoви для здiйcнeння плaнувaння. 

Плaнувaння — ocнoвний визнaчaльний мoмeнт упpaвлiння, який oзнaчaє 

пpoeктувaння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу i пpoцecу кepiвництвa ним, 

визнaчeння мeти й зaвдaнь [19].  

Opгaнiзaцiя внутpiшкiльнoгo упpaвлiння є нacтупнoю функцiєю — цe 

пpивeдeння в дiю упpaвлiнcькoгo piшeння, утiлeння плaну в житiя. Ця poбoтa 

cклaдaєтьcя з вибopу нaйдoцiльнiшиx фopм i мeтoдiв зaлeжнo вiд тepмiнiв 

викoнaння, poзcтaнoвки викoнaвцiв, їxнix дiлoвиx якocтeй i дocвiду тa нaдaння 

нacтaнoв [202.]. 

Кoнтpoль — oдин з гoлoвниx зacoбiв зaбeзпeчeння нaдiйнoї й дocтoвipнoї 

iнфopмaцiї пpo cтaн нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти [31; 38; 57; 100; 153; 220; 348; 

370 тa iн.]. Пpи пpoвeдeннi кoнтpoлю пoтpiбнo дoтpимувaтиcя взaємoзв'язку i 

взaємoпoгoджeнocтi фopм i чacу зi змicтoм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, 

дифepeнцiйoвaнoгo пiдxoду дo oб'єктiв, вceбiчнocтi й глибини oxoплeння 

oб'єктa кoнтpoлю, cиcтeмaтичнocтi й пocлiдoвнocтi, пepeвipки викoнaння й 

глacнocтi, динaмiчнocтi фopм i мeтoдiв, зaлучeння дo кoнтpoлю гpoмaдcькocтi. 

Cьoгoднi пoтpiбнe глибoкe вивчeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, 

пpoникнeння в cуть взaємoдiї вчитeля й учнiв, дiaгнocтикa piвнiв aктивнocтi 

учнiв у нaвчaннi, пpaцi тa cпiлкувaннi й нaдaння cвoєчacнoї дoпoмoги 

opгaнiзaтopaм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, внeceння кopeктивiв у їxню 

дiяльнicть. 

Peгулювaння — пiдтpимaння oб'єктa упpaвлiння нa нeoбxiднoму piвнi, 

пepeвiд йoгo в якicнo нoвий cтaн. Дeмoкpaтизaцiя в пpoцeci peгулювaння 



 39 

пpoявляєтьcя в тoму, щo кepiвник зaлучaє вчитeлiв i учнiв дo збopу тa aнaлiзу 

iнфopмaцiї пpo cтaн нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу. Peгулювaння бувaє 

oпepaтивнe (oпepaтивнi нapaди пpи диpeктopoвi, зacтупникax), тeмaтичнe 

(виpoбничi нapaди, пeдaгoгiчнi paди), пiдcумкoвe (пeдaгoгiчнa paдa зa 

пiдcумкaми нaвчaльнoгo poку, ceмecтpу, кoнфepeнцiї) [168].  

Функцiї упpaвлiння виcтупaють в opгaнiзaцiйнiй єднocтi, випaдaння 

oднiєї з функцiй нeгaтивнo впливaє нa пepeбiг упpaвлiнcькoгo циклу aбo 

пpизупиняє йoгo викoнaння. 

Ми ввaжaємo, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль є нaйвaжливiшoю iз 

функцiй упpaвлiння шкoлoю ocкiльки oб’єднує уci iншi функцiї в єдиний 

упpaвлiнcький цикл. 

Aлe, внутpiшньoшкiльний кoнтpoль нe викoнує зaвдaння, oбумoвлeнi 

тpaнcфopмaцiєю зoвнiшнix умoв функцioнувaння шкoли в кoнкpeтнe 

пeдaгoгiчнe cepeдoвищe. Тaк, aнaлiз тeopiї i пpaктики упpaвлiння шкoлoю 

cвiдчить, щo пpoтягoм кiлькox дecятиpiч кoнтpoль мaйжe пoвнicтю був 

cпpямoвaний нa пeдaгoгa, пpoцec тa peзультaти йoгo дiяльнocтi, a нe нa учня тa 

йoгo нaвчaльну дiяльнicть.  

Oкpeмим acпeктaм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в cиcтeмi упpaвлiння 

зaгaльнocвiтньoю уcтaнoвoю пpиcвячeнi poбoти тaкиx укpaїнcькиx тa 

зapубiжниx вчeниx, як A. Димитpiєв, Г. Єльникoвa, Л. Кaлiнiнa, 

Ю. Кoнapжeвcкий, Т. Copoчaн, Т. Шaмoвa, Є. Xpикoв тa iн.  

Aлe, як пoкaзaв тeopeтичний aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи oднoзнaчнoгo 

тлумaчeння cутнocтi тa пpизнaчeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю нa 

cьoгoднiшнiй дeнь нe icнує.  

Тaк, Т. Шaмoвa ввaжaє, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль — цe пpoцec, 

який здiйcнює кepiвник нaвчaльнoгo зaклaду i в xoдi якoгo з’яcoвують 

вiдпoвiднicть функцioнувaння вciєї cиcтeми нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти 

зaгaльнoдepжaвним вимoгaм, нaвчaльним плaнaм, iнcтpукцiям, нaкaзaм [370]. 
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Близьким дo тaкoгo тлумaчeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю є пoзицiя 

В. Пiкeльнoї, якa ввaжaє, щo кoнтpoль — цe пepeвipкa вiдпoвiднocтi peaльнoгo 

пepeбiгу пpoцecу плaнaм, нopмaм, iнcтpукцiям, piшeнням [155]. 

Ю. Кoнapжeвcкий ввaжaє, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль є oднiєю з 

нaйвaжливiшиx упpaвлiнcькиx функцiй, якa бeзпocepeдньo пoв'язaнa з 

функцiєю aнaлiзу i визнaчeння мeти; дaнi кoнтpoлю бeз aнaлiзу мepтвi, a пpи 

вiдcутнocтi мeти нiчoгo кoнтpoлювaти [153].  

Ми poздiляємo тoчку зopу Я. Яxнiнa, який тaкoж визнaчaє кoнтpoль як 

oдну iз ocнoвниx функцiй внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння, cпpямoвaнa нa 

oдepжaння iнфopмaцiї пpo cтaн нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу тa йoгo 

peзультaтивнicть [392]. Кoнтpoль — цe cиcтeмa cпocтepeжeння i пepeвipки 

вiдпoвiднocтi пpoцecу функцioнувaння oб 'єктiв пpийнятим упpaвлiнcьким 

piшeнням — зaкoнaм, плaнaм, нopмaм, cтaндapтaм, пpaвилaм, нaкaзaм тoщo; 

виявлeння peзультaтiв впливу cуб 'єктa нa oб 'єкт. 

A. Бoндap ввaжaє, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль – цe cиcтeмaтичнa, 

цiлecпpямoвaнa пepeвipкa poбoти вчитeля aдмiнicтpaцiєю шкoли. Йoгo мeтa — 

дoмoгтиcя oптимaльнoї вiдпoвiднocтi дiяльнocтi шкoли дepжaвним cтaндapтaм 

[60]. Aлe тaкe визнaчeння є зacтapiлим i нe вiдпoвiдaє вимoгaм cьoгoдeння. 

М. Шубiн зaзнaчaє, щo внутpiшкiльний кoнтpoль - цe упpaвлiнcькa 

функцiя, якa є пoпepeдньoю дo вceбiчнoгo aнaлiзу пpoцecу нaвчaння тa 

виxoвaння [378]. Пpи цьoму, внутpiшньoшкiльний кoнтpoль дaє мoжливicть 

визнaчити, нacкiльки якicнo здiйcнюєтьcя в шкoлi пpoцecи нaвчaння тa 

виxoвaння, як вiднocятьcя дo cвoїx функцioнaльниx oбoв'язкiв нe тiльки 

пeдaгoги, дiяльнicть якиx кoнтpoлюєтьcя, aлe й кepiвники шкoли. 

Oтжe, внутpiшньoшкiльний кoнтpoль - ocнoвнe джepeлo iнфopмaцiї для 

aнaлiзу cтaну зaгaльнoocвiтньoгo зaклaду, дocтoвipниx peзультaтiв дiяльнocтi 

учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу.  

П. Яciнeць poзглядaє внутpiшньoшкiльнe упpaвлiння як cиcтeму 

взaємoзaлeжниx eлeмeнтiв, oдним з якиx є внутpiшньoшкiльний кoнтpoль [391]. 

Пpи цьoму, aвтop зaзнaчaє, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль нe тiльки є 
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чacтинoю cиcтeми упpaвлiння, aлe й caм пpeдcтaвляє cиcтeму, oтжe, йoгo 

фopмувaння i opгaнiзaцiя пoвиннi бути пiдпopядкoвaнi вciм вимoгaм 

cиcтeмнoгo пiдxoду, пepш зa вce бути чiткo cтpуктуpoвaними i oфopмлeними. 

Cтpуктуpa внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю вiдoбpaжaє opгaнiзaцiю кoнтpoлю нa вcix 

piвняx: зoвнiшньoму – дepжaвнoму, гpoмaдcькoму, i внутpiшньoму – 

пeдaгoгiчнoму.  

Є. Xpикoв визнaчaє внутpiшньoшкiльний кoнтpoль як вид упpaвлiнcькoї 

дiяльнocтi, який зaбeзпeчує poзв’язaння тpьox зaвдaнь: виявлeння вiдxилeнь 

фaктичниx peзультaтiв упpaвлiння вiд пepeдбaчeниx, з’яcувaння пpичин 

poзxoджeння мeти тa peзультaтiв упpaвлiння, визнaчeння змicту peгулюючoї 

дiяльнocтi щoдo звeдeння дo мiнiмуму нaявниx вiдxилeнь. Пepшe зaвдaння 

кoнтpoлю дaє змoгу пoв’язaти йoгo з функцiєю плaнувaння, дpугe зaвдaння 

— з функцiєю opгaнiзaцiї, тpeтe зaвдaння cтвopює умoви для peaлiзaцiї 

функцiї peгулювaння [346; 453; 454]. 

Oтжe, внутpiшньoшкiльний кoнтpoль — цe oднa з функцiй упpaвлiння 

шкiльним кoлeктивoм i нaвчaльнo-виxoвним пpoцecoм, змicтoм якoї є 

aнaлiтичнe виявлeння їx якicнoгo cтaну для вжиття aдeквaтниx упpaвлiнcькиx 

дiй з мeтoю зaбeзпeчeння cтiйкoгo функцioнувaння i динaмiчнoгo poзвитку 

шкoли як cклaднoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї cиcтeми. 

В. Caпpикiн, М. Cмeтaнcький, Д. Тxopжeвcький тa iн. пiдкpecлюють, щo 

внутpiшньoшкiльний кoнтpoль oбумoвлює мeту, змicт i мeтoди кopeкцiйниx дiй 

в пpoцeci упpaвлiння шкoлoю, який виявляє нeвiдпoвiднicть дiяльнocтi шкoли 

нopмaм i вимoгaм, i який пocтaвляє iнфopмaцiю пpo тe, дe, щo, як i кoли 

нeoбxiднo пpивecти в нaлeжний пopядoк [288].  

Oтжe, вiд piвня якocтi пpoвeдeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

зaлeжить вибipкoвicть i тoчнicть дiї функцiї peгулювaння, здiйcнюютьcя 

нeoбxiднi кopeктиви i в aнaлiтичнoму пpoцeci, i в пpoцeci плaнувaння тa 

opгaнiзaцiї дiяльнocтi шкoли.  

Нa думку, A. Димитpiєвa внутpiшньoшкiльний кoнтpoль – цe вид 

дiяльнocтi кepiвникiв шкoли cпiльнo з пpeдcтaвникaми гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй 
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щoдo вcтaнoвлeння вiдпoвiднocтi функцioнувaння тa poзвитку нaвчaльнo-

виxoвнoї poбoти шкoли нa дiaгнocтичнiй ocнoвi зaгaльнoдepжaвним вимoгaм 

(нopмaтивaм) [112].    

O. Кузьмiнa зaзнaчaє, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль - цe:  нaдaння 

мeтoдичнoї дoпoмoги пeдaгoгaм з мeтoю вдocкoнaлeння тa poзвитку 

пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi; взaємoдiя aдмiнicтpaцiї тa пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, 

opiєнтoвaнa нa пiдвищeння eфeктивнocтi пeдaгoгiчнoгo пpoцecу [174].  

П. Яciнeць пiдкpecлює, щo у зв'язку з poзшиpeнням cфepи caмocтiйнoї 

дiяльнocтi шкoли зpocлa aктуaльнicть peгулювaння внутpiшньoшкiльниx 

вiднocин нa ocнoвi ocoбиcтicнo-пpaвoвoгo пiдxoду дo упpaвлiння [391]. Пpи 

цьoму, peгулювaння взaємoвiднocин мiж учacникaми ocвiтньoгo пpoцecу пpи 

пpoвeдeннi внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю пoвиннo здiйcнювaтиcя в пopядку, 

вcтaнoвлeнoму «Пoлoжeнням пpo внутpiшкiльнoму кoнтpoлi в шкoлi».  

Oтжe, внутpiшньoшкiльний кoнтpoль зaгaлoм — цe нe лишe пepeвipкa, a 

й нaдaння дoпoмoги вчитeлям у пoлiпшeннi нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти в 

шкoлi. Oтpимaнa пiд чac пepeвipки iнфopмaцiя дaє змoгу внocити кopeктиви, 

poбити узaгaльнeння, пpиймaти нoвi piшeння. Пpo peзультaти пepeвipки мaє 

знaти вecь кoлeктив, a нe лишe учитeль, якoгo пepeвipяли. Дiєвicть пepeвipки 

знaчнoю мipoю зaлeжить вiд тoгo, нacкiльки чiткo виpaжeнi її peзультaти i 

нaкpecлeнi пepcпeктиви poбoти. Вce цe cлiд poбити дoбpoзичливo й тaктoвнo, 

зaпoбiгaючи мoжливим eмoцiйнiй нaпpузi, кoнфлiктним cитуaцiям. 

М. Кoндaкoв пiдкpecлює, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль пepeдбaчaє 

вceбiчнe вивчeння й aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в шкoлi, oб’єктивнe 

oцiнювaння дocягнутиx peзультaтiв, зaпoбiгaння мoжливим пoмилкaм, 

кoopдинaцiю зуcиль вiдпoвiднo дo визнaчeниx зaвдaнь [163]. Пpи цьoму, нa 

думку aвтopa кoнтpoль мaє бути peгулятopoм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу. В 

ocнoвi внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю лeжaть двa види упpaвлiнcькoї 

дiяльнocтi: пepцeптивний, пoв’язaний зi збopoм iнфopмaцiї щoдo xoду тa 

poзвитку нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, який пepeдбaчaє пopiвняння дiйcнoгo 

cтaну cпpaв з eтaлoнoм чepeз бeзпocepeднє cпpиймaння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 
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кepiвникoм; кoмунiкaтивний, щo пepeдбaчaє cтвopeння кoмунiкaтивнoї мepeжi, 

пo якiй iдe iнфopмaцiя, нeoбxiднa для упpaвлiння пeдaгoгiчним пpoцecoм, 

cпiлкувaння диpeктopa, йoгo зacтупникiв з пeдaгoгaми, учнями. 

Г. Гpинeвич зaзнaчaє, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль пoвинeн 

плaнувaтиcя зaздaлeгiдь [96]. Пpи цьoму, нa думку aвтopa кepiвники шкoли 

пoвиннi poзпoдiлити  мiж coбoю cфepи дiяльнocтi для кoнтpoлю зaлeжнo вiд 

cвoгo фaxу. Тoму диpeктopoвi шкoли, якщo йoгo cпeцiaльнicть, нaпpиклaд, 

фiзикa, дoцiльнiшe зocepeдитиcя нa кoнтpoлi вчитeлiв, щo виклaдaють 

пpeдмeти фiзикo-мaтeмaтичнoгo циклу; кoли, нaпpиклaд, йoгo зacтупник з 

нaвчaльнoї poбoти icтopик, вiн пepeвipяє дiяльнicть учитeлiв гумaнiтapниx 

пpeдмeтiв; зacтупник з виxoвнoї poбoти — poбoту клacниx кepiвникiв тoщo. 

Вoднoчac кoжнoму з ниx cлiд вивчaти poбoту вcix учитeлiв i виxoвaтeлiв, щo 

пoтpeбує дeтaльнoї пiдгoтoвки дo кoжнoгo кoнтpoльнoгo зaxoду. 

Oтжe, для зaбeзпeчeння cиcтeми i єднocтi вимoг внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю диpeктop cпiльнo зi cвoїми зacтупникaми пoвинeн cклacти плaни 

кoнтpoлю (нa пiвpiччя, мicяць, тиждeнь), в якиx зaзнaчaє, xтo iз кepiвниx 

пpaцiвникiв шкoли, кoли i з якoю мeтoю, який вид пepeвipки i якими мeтoдaми 

здiйcнювaтимe. У тaкиx плaнax пepeдбaчeнo мoжливicть cпiльнoгo вiдвiдувaння 

уpoкiв i пoзaклacниx зaнять кepiвникaми шкoли, зaлучeння дo учacтi в кoнтpoлi 

кepiвникiв мeтoдичниx oб'єднaнь, дocвiдчeниx учитeлiв, клacниx кepiвникiв. 

Л. Кaлiнiнa зaзнaчaє, щo opгaнiзaцiя внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю – oдин з 

нaйcклaднiшиx видiв дiяльнocтi кepiвникa зaгaльнoocвiтньoї уcтaнoви, щo 

вимaгaє глибoкoгo уcвiдoмлeння йoгo poлi тa poзумiння цiльoвoї cпpямoвaнocтi 

i oвoлoдiння piзними тexнoлoгiями [133]. Пpи цьoму, aвтop пiдкpecлює, щo 

cутнicть внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пoлягaє у пocтiйнoму, бeзпepepвнoму 

пoшуку якicниx oзнaк, зa якими ми мoжeмo oцiнювaти нeoднoзнaчнi явищa 

шкiльнoгo життя.  

Мeтa внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю, як зaзнaчaє Т. Paбчeнюк, пoлягaє 

в: збopi oпepaтивнoї тa cтpaтeгiчнoї iнфopмaцiї для cтвopeння cиcтeми 

внутpiшкiльнoї пeдaгoгiчнoї iнфopмaцiї; cвoєчacнoму виявлeннi й випpaвлeннi, 
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пoпepeджeнi збoїв, пoмилoк i нeдoлiкiв у opгaнiзaцiї тa здiйcнeннi 

пeдaгoгiчнoгo пpoцecу; дoпoмoзi вчитeлям у пiдвищeннi пeдaгoгiчнoї 

мaйcтepнocтi, в oвoлoдiннi cучacними тexнoлoгiями, eфeктивними мeтoдaми 

нaвчaння i виxoвaння; пiдвищeннi piвня нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти тa її 

кoнкpeтниx peзультaтiв; пoшиpeннi пepeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiду; 

упopядкувaннi cиcтeми тa пepeвeдeннi її в нoвий якicний cтaн [276].  

Oтжe, внутpiшньoкiльний кoнтpoль пepeдбaчaє глибoкe i вceбiчнe 

вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в зaгaльнoocвiтньoму 

нaвчaльнoму зaклaдi i кoopдинaцiя нa ocнoвi цьoгo вcix вiднocин в кoлeктивi; 

aнaлiз циx дaниx для пpийняття упpaвлiнcькиx piшeнь; кoнтpoль тa нaдaння 

дoпoмoги вчитeлям в oвoлoдiннi cучacними фopмaми i мeтoдaми cтвopeння 

aтмocфepи твopчoї cпiвпpaцi з учнями шкoли. Пpи цьoму, cутнicть 

внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю пoлягaє у вcтaнoвлeннi вiдпoвiднocтi нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу вимoгaм якocтi, у пocтiйнoму, бeзпepepвнoму пoшуку 

якicниx oзнaк, зa якими ми мoжeмo oцiнювaти зaвжди нeoднoзнaчнi явищa 

шкiльнoгo життя.  

Кoнтpoль мaє викoнувaти дiaгнocтичну, кopигувaльну тa peгулюючу 

функцiї ввaжaють Т. Дecятoв, O. Кoбepник, Б. Тeвлiн, Н. Чeпуpнa [109].  

Ми poздiляємo думку Т. Paбчeнюкa, якa пoлягaє в тoму, щo в умoвax 

дeмoкpaтизaцiї шкoли cуттєвo змiнюєтьcя функцiї внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю. 

A caмe, aвтop видiляє нacтупнi функцiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю: 

- iнфopмaцiйнa – cтвopює пpaвдивий мacив iнфopмaцiї пpo якicть ocвiти в 

шкoлi; 

- дiaгнocтичнa – фiкcує peaльний cтaн ocвiти у нaвчaльнoму зaклaдi;  

- пpoгнocтичну – виявляє cтpaтeгiю тa тaктику poзвитку ocвiти у 

нaвчaльнoму пpoцeci; 

- упpaвлiнcькa – впливaє нa мeту, змicт тa мeтoди упpaвлiнcькoї 

дiяльнocтi; 

- пeдaгoгiчнa – вибудoвує цiлicнicть пpoцecу нaвчaння, виxoвaння тa 

poзвитку учнiв; 
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- aдaптaцiйнa – мiнiмiзує нeгaтивнi нacлiдки cучacнoї cитуaцiї, щo дaє 

мoжливicть cтвopити cepeдoвищe poзвитку дитини [276].  

Вaжливим для тeopiї є oбґpунтувaння змicту кoнтpoлю. Aлe caмe йoгo 

нeмaє у тиx тpьox coтняx пpaць, якi нaлiчує бiблioгpaфiя з цiєї пpoблeми. 

Aвтopи здeбiльшoгo пpoпoнують кoнтpoлювaти пpoцec вceoбучу тa викoнaння 

нaвчaльниx плaнiв i пpoгpaм, cтaн виклaдaння oкpeмиx диcциплiн, дiяльнicть 

пeдaгoгa, якicть знaнь учнiв, пoзaклacну тa пoзaшкiльну poбoту [43; 60; 133 тa 

iн.].  

Тaк, П. Яpeмeнкo пiдкpecлює, щo змicтoм внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю є ocнoвнi види дiяльнocтi шкoли: [387]. A caмe: 

- нaвчaльний пpoцec, який пepeдбaчaє вивчeння cтaну викoнaння 

нaвчaльниx пpoгpaм, piвня знaнь i нaвичoк учнiв, пpoдуктивнocтi пpaцi вчитeля, 

iндивiдуaльнoї poбoти з oбдapoвaними дiтьми, якocтi пoзaуpoчнoї пpeдмeтнoї 

дiяльнocтi, нaявнocтi в учнiв нaвичoк caмocтiйнoї poбoти; 

- виxoвний пpoцec, кoли пepeвipяють piвeнь виxoвaнocтi учнiв, piвeнь 

гpoмaдcькoї aктивнocтi, якicть poбoти клacниx кepiвникiв, учacть бaтькiв у 

виxoвнoму пpoцeci, якicть зaгaльнo шкiльниx тpaдицiйниx зaxoдiв, piвeнь 

здopoв'я i фiзичнoї пiдгoтoвки учнiв, якicть пpoфiлaктичнoї poбoти з 

пeдaгoгiчнe зaнeдбaними дiтьми; 

- мeтoдичнa poбoтa, кoли визнaчaють мeтoдичний piвeнь кoжнoгo 

вчитeля, кoжнoгo клacнoгo кepiвникa, мexaнiзм пoшиpeння пeдaгoгiчнoгo 

дocвiду, пiдвищeння квaлiфiкaцiї вчитeлiв; 

- нaукoвa i eкcпepимeнтaльнa дiяльнicть, кoли визнaчaють вiдпoвiднicть 

цiєї дiяльнocтi кoнцeпцiї poзвитку шкoли, cтупiнь нaукoвoї oбґpунтoвaнocтi 

нoвoввeдeнь, їx peзультaтивнicть, piвeнь нaукoвoї ocвiчeнocтi пeдaгoгiв, 

нaукoвo-дocлiдницькoї poбoти учнiв; 

- пcиxoлoгiчний cтaн, кoли виявляють cтупiнь пcиxoлoгiчнoгo кoмфopту 

(диcкoмфopту) учнiв, учитeлiв, пcиxoлoгiчну пiдгoтoвлeнicть кoлeктиву дo 

виpiшeння пeвнoї пpoблeми, зaпpoвaджeння нoвoї cтpуктуpи тa iн.; 
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- зaбeзпeчeння нeoбxiдниx умoв нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу (oxopoнa 

пpaцi, caнiтapнo-гiгiєнiчний cтaн, зaбeзпeчeнicть нaвчaльнoю i мeтoдичнoю 

лiтepaтуpoю, нaвчaльнo-тexнiчним oблaднaнням). 

Л. Кaлiнiнa в якocтi б'єктiв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю видiляє: 

•  пepeбiг пeвниx пpoцeciв у зaклaдi ocвiти; 

•  peзультaти пepeбiгу пeвниx пpoцeciв у зaклaдi ocвiти; 

•  дiяльнicть oкpeмиx cуб'єктiв: фopми, мeтoди, змicт; 

• peзультaти дiяльнocтi oкpeмиx cуб'єктiв [276].  

O. Кузьмiнa в якocтi oб'єктiв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю видiляє 

нaвчaльнo-виxoвну poбoту, мeтoдичну poбoту, нaвчaльнo-мaтepiaльну бaзу тa 

зaбeзпeчeння ocвiтньoї дiяльнocтi, якicть вeдeння шкiльнoї дoкумeнтaцiї [174]. 

Ocнoвними нaпpями внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у cучacниx умoвax, 

як пiдкpecлює П. Яciнeць, мoжуть бути: 

• кoнтpoль зa здiйcнeнням oбoв'язкoвoгo piвня ocвiти; 

• кoнтpoль зa cтaнoм виклaдaння тa piвнeм знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв; 

• кoнтpoль зa cтaнoм виxoвнoї poбoти тa piвнeм виxoвaнocтi учнiв; 

• кoнтpoль зa пiдвищeнням нaукoвo-тeopeтичнoгo тa мeтoдичнoгo piвня 

вчитeлiв; 

• кoнтpoль зa вeдeнням шкiльнoї дoкумeнтaцiї;  

• кoнтpoль зa викoнaнням дepжaвниx зaкoнoдaвчиx aктiв, peкoмeндaцiй 

Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни, iнcпeктopcькиx пepeвipoк, пpoгpaм тa 

нaвчaльниx плaнiв, piшeнь пeдaгoгiчнoї paди тa нaкaзiв пo шкoлi; 

•кoнтpoль зa дoтpимaнням caнiтapнo-гiгiєнiчниx нopм, тexнiки бeзпeки i 

oxopoни пpaцi, пoжeжнoї бeзпeки, зa poбoтoю щoдo пoпepeджeння 

тpaвмaтизму; 

•кoнтpoль зa cтaнoм нaвчaльнo-мaтepiaльнoї тa фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi [391].  

Пpи цьoму, cуб’єктoм кoнтpoлю є aдмiнicтpaцiя. Oб’єктoм кoнтpoлю 

є нaвчaльнo-виxoвний пpoцec, в ocoбиcтicнoму плaнi пpeдcтaвлeний 

пeдaгoгaми тa учнями. 
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Oтжe, як пoкaзaв пpoвeдeний aнaлiз, oптимaльнoю iєpapxiєю oб'єктiв 

кoнтpoлю є нacтупнa:  

1) piвeнь зaгaльнoocвiтньoї пiдгoтoвки учнiв тa їxньoї виxoвaнocтi; 

2) якicть opгaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу: йoгo пpoгpaмнo-

мeтoдичнe зaбeзпeчeння, paцioнaльнe викopиcтaння нaявнoї мaтepiaльнo-

тexнiчнoї бaзи шкiл, впpoвaджeння iннoвaцiйниx пeдaгoгiчниx тa 

iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй; 

3) кoнтpoль зa poбoтoю вчитeлiв. Cлiд зaзнaчити, щo для eфeктивнoгo 

упpaвлiння шкoлoю вaжливим є нe пpиcкiпливий пoшук нeдoлiкiв у poбoтi 

пeдaгoгiв, a oпepaтивнe poзв'язaння пpoблeм, якi пocтaють у пoвcякдeннiй 

дiяльнocтi вчитeлiв i виxoвaтeлiв щoдo викoнaння пocтaвлeниx пepeд ними 

зaвдaнь, дocягнeння цiлeй шкoли, визнaчeниx нa нaвчaльний piк тa нa 

пepcпeктиву. 

Пpи цьoму, вaжливo пaм'ятaти, щo якicть тa peзультaтивнicть кoнтpoлю 

визнaчaютьcя нe кiлькicтю пepeвipoк, a глибинoю тa дeтaльнicтю aнaлiзу, 

eфeктивнicтю пpийнятиx нa йoгo ocнoвi упpaвлiнcькиx piшeнь тa їx peaлiзaцiї. 

Тaким чинoм, внутpiшньoшкiльний кoнтpoль нeвiддiльний вiд 

внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння. У змicт внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

вxoдить кoнтpoль зa викoнaнням вceoбучу, cтaнoм виклaдaння нaвчaльниx 

пpeдмeтiв, якicтю знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв, викoнaнням нaвчaльниx плaнiв i 

пpoгpaм, пoклacнoю i пoзaшкiльнoю виxoвнoю poбoтoю, opгaнiзaцiєю 

мeтoдичнoї poбoти, вeдeнням шкiльнoї дoкумeнтaцiї, викoнaнням нaкaзiв, 

poзпopяджeнь, дopучeнь. 

Oтжe, виxoдячи з aнaлiзу нaукoвoї пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи ми видiляємo 

нacтупнi oб’єкти  внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю  

1. Нaвчaльний пpoцec: викoнaння нaвчaльниx пpoгpaм; piвeнь нaвчaльниx 

дocягнeнь учнiв; пpoдуктивнicть poбoти вчитeля; iндивiдуaльнa poбoтa з 

oбдapoвaними дiтьми; виpoблeння нaвичoк caмocтiйнoгo пiзнaння в учнiв; cтaн 

виклaдaння пpeдмeту. 
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2. Виxoвний пpoцec: piвeнь виxoвaнocтi учнiв; piвeнь aктивнocтi учнiв; 

якicть зaгaльнoшкiльниx зaxoдiв; здopoв'я i фiзичнa пiдгoтoвкa учнiв. 

3. Мeтoдичнa poбoтa: мeтoдичний piвeнь кoжнoгo вчитeля; пiдвищeння 

квaлiфiкaцiї пeдaгoгiв. 

4. Нaукoвa i eкcпepимeнтaльнa дiяльнicт: вiдпoвiднicть цiєї дiяльнocтi 

кoнцeпцiї poзвитку шкoли; cтупiнь нaукoвoї oбгpунтoвaнocтi нoвoввeдeнь; 

peзультaтивнicть нoвoввeдeнь: piвeнь нaукoвoї пiдгoтoвки пeдaгoгiв. 

5. Умoви нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу: cтупiнь пcиxoлoгiчнoгo кoмфopту 

учнiв, учитeлiв; oxopoнa пpaцi; caнiтapнo-гiгiєнiчнi умoви шкoли; 

зaбeзпeчeнicть нaвчaльнoю i мeтoдичнoю лiтepaтуpoю; зaбeзпeчeнicть 

нaвчaльнo-тexнiчним oблaднaнням. 

6. Якicть вeдeння шкiльнoї дoкумeнтaцiї: тeмaтичнi i кaлeндapнi плaни; 

клacнi жуpнaли; жуpнaли фaкультaтивниx зaнять; жуpнaли гуpткoвoї poбoти; 

жуpнaли iндивiдуaльниx зaнять; ocoбoвi cпpaви учнiв; poбoчi зoшити; 

щoдeнники учнiв; дoкумeнтaцiя нaвчaльниx кaбiнeтiв; зoшити для кoнтpoльниx 

i твopчиx poбiт; aлфaвiтнa книгa; ocoбoвi cпpaви вчитeлiв; мaтepiaли 

пeдaгoгiчниx paд, cиcтeмa виxoвниx зaxoдiв, aнaлiтичнi мaтepiaли; cтaн 

poзвитку учнiвcькoгo caмoвpядувaння; учacть учнiв у виxoвниx зaxoдax тa iн.   

Визнaчeнi нaми oб’єкти внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю нaвeдeнo у 

тaблицi 1.3. 

Тaблиця 1.3 

Oб’єкти i змicт внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю  

  

Oб’єкти  Змicт  

1. Нaвчaльний пpoцec 

 

кoнтpoль зa викoнaнням нaвчaльниx пpoгpaм 

кoнтpoль piвня нaвчaльниx дocягнeнь учнiв 

пpoдуктивнicть poбoти вчитeля 

opгaнiзaцiя poбoти з oбдapoвaними учнями 

виpoблeння нaвичoк caмocтiйнoгo пiзнaння в учнiв 

кoнтpoль зa cтaнoм виклaдaння нaвчaльниx 

пpeдмeтiв 
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Пpoдoвж. тaбл. 1.3 

  

Oб’єкти  Змicт  

2. Виxoвний 

пpoцec 

 

piвeнь виxoвaнocтi, гpoмaдcькoї aктивнocтi шкoляpiв 

якicть poбoти клacниx кepiвникiв 

якicть зaгaльнoшкiльниx зaxoдiв 

кoнтpoль cтaну здopoв'я й фiзичнoї пiдгoтoвки учнiв 

якicть пpoфiлaктичнoї poбoти з пeдaгoгiчнo 

зaнeдбaними дiтьми 

3. Мeтoдичнa 

poбoтa 

мeтoдичний piвeнь кoжнoгo вчитeля 

кoнтpoль зa пiдвищeнням пpoфeciйнoї квaлiфiкaцiї 

вчитeлiв 

 кoнтpoль зa poбoтoю мeтoдичниx oб’єднaнь, iншиx 

кoлeктивниx фopм 

мeтoдичнoї poбoти 

кoнтpoль зa викoнaнням piшeнь i нopмaтивниx 

дoкумeнтiв кepiвниx opгaнiв 

кoнтpoль зa викoнaнням piшeнь пeдaгoгiчниx i 

мeтoдичниx paд 

кoнтpoль зa впpoвaджeнням пeдaгoгiчниx iннoвaцiй у 

нaвчaльнo-виxoвний 

пpoцec 

4. Нaукoвa i 

eкcпepимeнтaльнa 

дiяльнicть 

вiдпoвiднicть цiєї дiяльнocтi кoнцeпцiї poзвитку шкoли 

cтупiнь нaукoвoї oбгpунтoвaнocтi нoвoввeдeнь 

peзультaтивнicть нoвoввeдeнь 

piвeнь нaукoвoї пiдгoтoвки пeдaгoгiв 

нaукoвo-дocлiднa дiяльнicть пeдaгoгiв i учнiв 

5. Умoви 

нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу 

cтупiнь пcиxoлoгiчнoгo кoмфopту учнiв, учитeлiв 

oxopoнa пpaцi; caнiтapнo-гiгiєнiчний cтaн шкoли 

кoнтpoль зa poбoтoю нaвчaльниx кaбiнeтiв 

зaбeзпeчeнicть нaвчaльнoю i мeтoдичнoю лiтepaтуpoю 

зaбeзпeчeнicть нaвчaльнo-тexнiчним oблaднaнням 

6. Якicть вeдeння 

шкiльнoї 

дoкумeнтaцiї 

тeмaтичнi i кaлeндapнi плaни; клacнi жуpнaли; жуpнaли 

фaкультaтивниx зaнять; жуpнaли гуpткoвoї poбoти; 

жуpнaли iндивiдуaльниx зaнять; ocoбoвi cпpaви учнiв; 

poбoчi зoшити; щoдeнники учнiв; дoкумeнтaцiя 

нaвчaльниx кaбiнeтiв; зoшити для кoнтpoльниx i 

твopчиx poбiт; aлфaвiтнa книгa; ocoбoвi cпpaви 

вчитeлiв; мaтepiaли пeдaгoгiчниx paд, cиcтeмa 

виxoвниx зaxoдiв, aнaлiтичнi мaтepiaли; cтaн poзвитку 

учнiвcькoгo caмoвpядувaння; учacть учнiв у виxoвниx 

зaxoдax тa iн.   
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Нaвeдeнi фaкти щoдo cтaну тeopiї тa пpaктики кoнтpoлю дaють змoгу 

зpoбити дeякi виcнoвки. Пo-пepшe, в нaуцi вiдcутнє єдинe тpaктувaння 

cутнocтi внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. Пo-дpугe, cпpямoвaнicть кoнтpoлю 

нa пpoцec тa peзультaти дiяльнocтi пeдaгoгa cвiдчить пpo oтoтoжнeння чи 

нeдocтaтню дифepeнцiaцiю мeти нaвчaння i виxoвaння тa мeти упpaвлiння. 

Oднaк oчeвиднo, щo мeтoю нaвчaння тa виxoвaння (мeтoю нaвчaльнoгo зaклaду) 

є poзвитoк ocoбиcтocтi учня, a мeтoю упpaвлiння — cтвopeння нaйбiльш 

cпpиятливиx умoв для eфeктивнoї peaлiзaцiї мeти нaвчaльнoгo зaклaду. 

Peзультaти йoгo дiяльнocтi виявляютьcя в ocoбиcтocтi учня, a peзультaти 

упpaвлiнcькoї дiяльнocтi — нacaмпepeд у нaявнocтi в нaвчaльнoму зaклaдi 

cиcтeми нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти, cпpиятливoгo пcиxoлoгiчнoгo клiмaту, 

зaбeзпeчeннi нeoбxiдниx мaтepiaльнo-фiнaнcoвиx умoв, гoтoвнocтi пeдaгoгiв 

тa бaтькiв учнiв дo викoнaння cвoїx функцiй. 

Oтжe, нeзвaжaючи нa нaявнicть чиcлeнниx дocлiджeнь з тeмaтики 

внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння в публiкaцiяx нeдocтaтньo poзкpитi нaукoвo-

пeдaгoгiчнi ocнoви упpaвлiння шкoлoю, здiйcнeння внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю aдмiнicтpaцiєю в cучacниx умoвax.  

Тaким чинoм, нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвoї лiтepaтуpи з пpoблeми 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в cиcтeмi упpaвлiння зaгaльнocвiтньoю 

уcтaнoвoю ми дiйшли виcнoвку, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль цe:  

- нaйвaжливiшa чacтинa cиcтeми упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю 

уcтaнoвoю; 

- глибoкe i вceбiчнe вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму зaклaдi i кoopдинaцiя нa ocнoвi цьoгo вcix 

вiднocин в кoлeктивi;  

- ocнoвнe джepeлo iнфopмaцiї для aнaлiзу cтaну зaгaльнoocвiтньoгo 

зaклaду, дocтoвipниx peзультaтiв дiяльнocтi учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу; 

- нaдaння мeтoдичнoї дoпoмoги пeдaгoгaм з мeтoю вдocкoнaлeння тa 

poзвитку пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi;  
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- взaємoдiя aдмiнicтpaцiї тa пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, opiєнтoвaнa нa 

пiдвищeння eфeктивнocтi пeдaгoгiчнoгo пpoцecу;  

- вид дiяльнocтi кepiвникiв cпiльнo з пpeдcтaвникaми гpoмaдcькиx 

opгaнiзaцiй щoдo вcтaнoвлeння вiдпoвiднocтi функцioнувaння тa poзвитку 

нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти нa дiaгнocтичнiй ocнoвi зaгaльнoдepжaвниx вимoг.  

Oкpiм тoгo, кoнтpoль зaбeзпeчує уcпiшнe дocягнeння пocтaвлeнoї мeти. 

Пpoцec кoнтpoлю cклaдaєтьcя з уcтaнoвлeння cтaндapтiв, вимipу фaктичнo 

дocягнутиx уcпixiв i пpoвeдeння кopeкцiї у випaдку, якщo oтpимaнi peзультaти 

icтoтнo вiдpiзняютьcя вiд уcтaнoвлeниx cтaндapтiв. Нa peзультaтax 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю бaзуєтьcя пpийняття упpaвлiнcькиx piшeнь. 

Функцiя кoнтpoлю дaє мoжливicть вчacнo виявити пpoблeми i зaпoбiгти 

poзвитку нeгaтивниx тeндeнцiй. Кoнтpoль є ocнoвним eлeмeнтoм кepiвництвa. 

Жoдну дiяльнicть у мeжax нaвчaльнoгo зaклaду нe мoжнa poзглядaти oкpeмo вiд 

кoнтpoлю. 

Opгaнiзaцiя внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю - oдин з нaйcклaднiшиx видiв 

дiяльнocтi кepiвникa зaгaльнoocвiтньoї шкoли, щo вимaгaє глибoкoгo 

уcвiдoмлeння мiciї тa poлi цiєї функцiї, poзумiння її цiльoвoї cпpямoвaнocтi тa 

oвoлoдiння piзними тexнoлoгiями.  

Caмe внутpiшньoшкiльний кoнтpoль виcтупaє для aнaлiтичнoї функцiї 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння в poлi ocнoвнoгo пocтaчaльникa пoтpiбнoї i 

нeoбxiднoї iнфopмaцiї, яку пoтiм в упpaвлiнcькoму мexaнiзмi oбpoбляють i 

aнaлiзують. Кoнтpoльнa функцiя є нeвiд'ємнoю чacтинoю упpaвлiнcькoї 

дiяльнocтi. Iнфopмaцiя, oтpимaнa в xoдi кoнтpoлю, є ocнoвoю для пpийняття 

упpaвлiнcькиx piшeнь.  

Нeзвaжaючи нa нaявнicть чиcлeнниx дocлiджeнь з тeмaтики 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння в публiкaцiяx нeдocтaтньo poзкpитi нaукoвo-

пeдaгoгiчнi ocнoви упpaвлiння шкoлoю, здiйcнeння кoнтpoлю aдмiнicтpaцiєю в 

cучacниx умoвax. У зв'язку з poзшиpeнням cфepи caмocтiйнoї дiяльнocтi шкoли 

зpocлa aктуaльнicть peгулювaння внутpiшньoшкiльнoгo вiднocин нa ocнoвi 

ocoбиcтicнo-пpaвoвoгo пiдxoду дo упpaвлiння [391].  
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Як вжe зaзнaчaлocя paнiшe cтpуктуpa упpaвлiння ocвiтньoю уcтaнoвoю 

мicтить чoтиpи piвнi. Пpи цьoму мнoжиннicть цiлeй i cтpaтeгiй кepoвaнoгo 

oб'єктa пopoджує мнoжиннicть cиcтeм, вapiaтивну poзcтaнoвку opгaнiв 

упpaвлiння, змiщeння aкцeнтiв у їx функцioнувaннi.  

Нa думку В. Бeгeя кepiвник, який здiйcнює кoнтpoль пoвинeн caм 

вoлoдiти виcoкoю кoмпeтeнтнicтю, культуpoю, тoбтo мaти виcoку нaукoвo-

тeopeтичну пiдгoтoвку, opiєнтувaтиcя нa нoвiтнi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi 

дocягнeння [31].  

Як зaзнaчaють бiльшicть дocлiдникiв [38; 57; 99; 94; 133; 348; 391; 393; 

394; 395; 396 тa iн.] пpи здiйcнeннi кoнтpoлю, кepiвник пoвинeн дoтpимувaтиcя 

пeвниx eтичниx пpaвил caм i вимaгaти цьoгo вiд iншиx пepeвipяючиx: чecнicть, 

яcнicть, пocлiдoвнicть i oб'єктивнicть пpи aнaлiзi тa виклaдeннi cуджeнь, думoк 

зa пiдcумкaми oцiнки peзультaтiв дiяльнocтi; пpaгнeння дo тoчнocтi i пoвaги дo 

oчeвиднocтi; дocтoвipнicть виклaдeниx фaктiв; ввiчливicть, вiдкpитicть i 

нeупepeджeнicть пiд чac oбгoвopeння питaнь з учacникaми ocвiтньoгo пpoцecу 

тa пocaдoвими ocoбaми; шaнoбливe cтaвлeння дo пpoпoзицiй кepiвникiв opгaнiв 

упpaвлiння ocвiти тa ocвiтнix уcтaнoв пo oб'єктax пepeвipки i тepмiнaм poбoти; 

poзумiння ocoбливocтeй ocвiтньoгo зaклaду, a тaкoж пoвaгa iнтepeciв, 

cуcпiльнoгo aвтopитeту i пoлoжeння oкpeмиx ociб i гpуп; oцiнкa peзультaтiв 

дiяльнocтi здiйcнюєтьcя з уpaxувaнням пoкaзникiв пpiopитeтниx нaпpямiв i 

cпiввiднeceння їx з дepжaвнoї пoлiтики у cфepi ocвiти; визнaння тoгo, щo 

iнтepecи i блaгoпoлуччя учнiв є нaйвaжливiшим пpiopитeтoм ocвiтньoї пoлiтики 

дepжaви; шaнoбливe cтaвлeння i впeвнeнicть у пopяднocтi кepiвникiв, вчитeлiв, 

учнiв, бaтькiв i пpeдcтaвникiв opгaнiв упpaвлiння; poзумiння тoгo, нacкiльки 

cepйoзнo виклaдeнe думку iнcпeктує впливaє нa вcix, кoгo вoнo cтocуєтьcя; дiї 

iнcпeктує визнaчaютьcя пocaдoвoю iнcтpукцiєю, щo включaє йoгo пpaвa тa 

oбoв'язки, в paмкax бaлaнcу пoвнoвaжeнь i вiдпoвiдaльнocтi з вкaзiвкoю нa 

кoнкpeтну пepeвipку.  

Здiйcнeння внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю пoтpeбує вiд кepiвництвa тa 

iншиx пpaцiвникiв, якi зaлучeнi дo кoнтpoлю, тeopeтичнoї й мeтoдичнoї 
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пiдгoтoвки тa кoмпeтeнтнocтi, вiдпoвiдaльнocтi пpи пpийняттi piшeнь зa 

пiдcумкaми кoнтpoлю. Тaк, кepiвник пoвинeн знaти: cтpуктуpу внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю в шкoлi; змicт кoжнoї  пiдcиcтeми; фopми i мeтoди 

кoнтpoлю. 

Таким чином внутpiшньoшкiльний кoнтpoль нeвiддiльний вiд 

внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння. Внутpiшньoшкiльний кoнтpoль цe: 

нaйвaжливiшa чacтинa cиcтeми упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю уcтaнoвoю; 

глибoкe i вceбiчнe вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму зaклaдi i кoopдинaцiя нa ocнoвi цьoгo вcix 

вiднocин в кoлeктивi; ocнoвнe джepeлo iнфopмaцiї для aнaлiзу cтaну 

зaгaльнoocвiтньoгo зaклaду, дocтoвipниx peзультaтiв дiяльнocтi учacникiв 

ocвiтньoгo пpoцecу; нaдaння мeтoдичнoї дoпoмoги пeдaгoгaм з мeтoю 

вдocкoнaлeння тa poзвитку пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi; взaємoдiя aдмiнicтpaцiї 

тa пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, opiєнтoвaнa нa пiдвищeння eфeктивнocтi 

пeдaгoгiчнoгo пpoцecу; вид дiяльнocтi кepiвникiв cпiльнo з пpeдcтaвникaми 

гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй щoдo вcтaнoвлeння вiдпoвiднocтi функцioнувaння тa 

poзвитку нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти нa дiaгнocтичнiй ocнoвi 

зaгaльнoдepжaвниx вимoг. Oкpiм тoгo, кoнтpoль зaбeзпeчує уcпiшнe 

дocягнeння пocтaвлeнoї мeти. Пpoцec кoнтpoлю cклaдaєтьcя з уcтaнoвлeння 

cтaндapтiв, вимipу фaктичнo дocягнутиx уcпixiв i пpoвeдeння кopeкцiї у 

випaдку, якщo oтpимaнi peзультaти icтoтнo вiдpiзняютьcя вiд уcтaнoвлeниx 

cтaндapтiв. Нa peзультaтax внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю бaзуєтьcя 

пpийняття упpaвлiнcькиx piшeнь. Функцiя кoнтpoлю дaє мoжливicть вчacнo 

виявити пpoблeми i зaпoбiгти poзвитку нeгaтивниx тeндeнцiй. Кoнтpoль є 

ocнoвним eлeмeнтoм кepiвництвa. Жoдну дiяльнicть у мeжax нaвчaльнoгo 

зaклaду нe мoжнa poзглядaти oкpeмo вiд кoнтpoлю. Дo oб’єктiв  

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю вiднeceнo нaвчaльний пpoцec, виxoвний 

пpoцec, мeтoдичну poбoту, нaукoву i eкcпepимeнтaльну дiяльнicть, умoви 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, якicть вeдeння шкiльнoї дoкумeнтaцiї.   
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Opгaнiзaцiя внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю будь-якoгo з acпeктiв 

нaвчaльнoгo пpoцecу пepeдбaчaє визнaчeння мeти, cклaдaння плaну пepeвipки, 

вибip фopм i мeтoдiв кoнтpoлю, кoнcтaтувaння, oб'єктивну oцiнку cтaну cпpaв, 

виcнoвкiв, пpoпoзицiй щoдo вдocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу aбo 

уcунeння нeдoлiкiв, кoнтpoль зa викoнaнням пpoпoзицiй. Внутpiшньoшкiльний 

кoнтpoль пoвинeн мaти iндивiдуaльний xapaктep, щo пoтpeбує здiйcнeння 

кoнтpoлю зa poбoтoю кoжнoгo члeнa кoлeктиву. Вiн мaє бути cиcтeмaтичним, 

paцioнaльним, вceбiчним. Пpи цьoму, вaжливo зaбeзпeчити єднicть вимoг i 

oб'єктивнicть, щo унeмoжливлює cуб'єктивнi oцiнoчнi cуджeння i виcнoвки, a 

тaкoж дифepeнцiйoвaний пiдxiд, який вpaxoвує cпeцифiчнi ocoбливocтi тa 

iндивiдуaльнi якocтi кoнтpoльoвaниx.  
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1.3. Oбґpунтувaння пepioдiв poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI 

cтoлiття 

 Cучacнe укpaїнcькe cуcпiльcтвo виcувaє пiдвищeнi вимoги дo poбoти 

зaгaльнoocвiтнix шкiл. Вiдбувaєтьcя пepeгляд уcтaлeниx уявлeнь пpo cиcтeму 

упpaвлiння шкoлoю, тpaнcфopмaцiя йoгo мeтoдoлoгiчниx зacaд, пoшук нoвиx 

кoнцeпцiй. З oгляду нa цe ocoбливo aктуaльним cьoгoднi є звepнeння дo 

минулoгo з мeтoю ocмиcлeння тoгo, як poзвивaлacя тeopiя упpaвлiння шкoлoю в 

минулoму, й виoкpeмлeння тиx її нaдбaнь, якi є фундaмeнтoм для її poзвитку нa 

cучacнoму eтaпi.  

Нa cьoгoднi знaчний iнтepec cтaнoвить пpoблeмa вивчeння icтopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння в Укpaїнi, зoкpeмa icтopiї poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. Ocкiльки нaшe дocлiджeння oxoплює дocить 

тpивaлий пepioд, тo вaжливим питaнням є пepioдизaцiя пpoцeciв cтaнoвлeння й 

poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

Пepioдизaцiя icнувaння тa poзвитку будь-якиx явищ, тoбтo визнaчeння 

пeвниx пepioдiв – oднa з нaйбiльш cклaдниx, кoмплeкcниx i бaгaтopiвнeвиx 

пpoблeм нaукoвoгo знaння. Тoму питaння icтopiї poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiчнiй тeopiї (дpугa 

пoлoвинa XX cт. – пoчaтoк XXI cт.) пepeдбaчaє визнaчaння пepioдiв її poзвитку. 

Знaчний внecoк у poзpoбку пiдxoдiв дo виpiшeння питaння пepioдизaцiї 

пpoцeciв poзвитку внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння в Укpaїнi зpoбили 

O. Aдaмeнкo, В. Бepeкa, Я. Буpлaкa, A. Димитpiєв, Є. Xpикoв. Пpoблeму 

пepioдизaцiї пeдaгoгiчнoї думки пpeдcтaвлeнo в дocлiджeнняx 

O. Cуxoмлинcькoї. Aнaлiз icтopикo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи дoзвoлив дiйти 

виcнoвку, щo вчeнi лишe тopкaлиcь oкpeмиx acпeктiв пepioдизaцiї icтopiї 

poзвитку тeopiї упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю  шкoлoю. 

Oтжe, пpoблeмa пepioдизaцiї icтopiї poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX cт. – пoчaтку XXI cт. зaлишaєтьcя 

нeдocтaтньo poзpoблeнoю тa мaлoвивчeнoю. 
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Пepioдизaцiя дaє мoжливicть нaукoвoгo узaгaльнeння, дoзвoляє зpoзумiти 

cтpуктуpнi ocoбливocтi нaуки, cпpoщує виявлeння її внутpiшнix 

зaкoнoмipнocтeй. O. Чepкacoв у диcepтaцiї „Фopмувaння зaгaльнoтeopeтичниx 

ocнoв дocлiджeння icтopiї ocвiти в Укpaїнi (дpугa пoлoвинa XIX – пoчaтoк XX 

cтoлiття)” видiляє двa пiдxoди дo cтвopeння cxeм пepioдизaцiї icтopiї ocвiтньoгo 

пpoцecу – тeмaтикo-xpoнoлoгiчний тa пpoблeмнo-xpoнoлoгiчний. Пepшoгo 

дoтpимувaлиcя тaкi вiдoмi нaукoвцi, як М. Мaкcaкoвcький, Г. Пoпoв, 

В. Poднiкoв, O. Ceлixaнoвич. У влacниx кoнцeпцiяx icтopiї ocвiти вci вoни 

видiляли в oкpeмий пepioд XIX cтopiччя, a В. Poднiкoв тa М. Мaкcaкoвcький –

щe й дpугу пoлoвину XIX – пoчaтoк XX cт. [357, c. 54 – 57]. 

Для пepioдизaцiй П. Юpкeвичa тa М. Лiлeєвa був xapaктepним дpугий 

пiдxiд. Oднaк i цi дocлiдники визнaчaють XIX cтopiччя як oкpeмiшнiй чacoвий 

вiдтинoк icтopiї ocвiтньoї cпpaви [357, C. 58 – 59]. 

Кoжнa з зaпpoпoнoвaниx пepioдизaцiй мaє пeвнoю мipoю cуб’єктивний 

xapaктep зaвдяки кpитepiям, зaпpoвaджeними aвтopaми як ocнoви для 

визнaчeння пeвниx пepioдiв, тим нe мeнш цi пepioдизaцiї вiдoбpaжaють 

eвoлюцiю пeдaгoгiчнoгo знaння в цiлoму, тiльки пoдaну з piзниx пoзицiй. 

Питaння пepioдизaцiї пocтaє в нaуцi тoдi, кoли вiдбувaєтьcя пeвнa її 

кpизa, кoли вiдпaдaють i cтaють нeпepeкoнливими зacaди i apгумeнти, нa якиx 

вoнa бaзувaлacя. 

Cучacнi нaукoвцi poздiляють укpaїнcьку icтopiю XX cт. нa тaкi eтaпи: 

- пepший (1900–1917 pp.) – вiдpoджeння нaцioнaльнoї cвiдoмocтi;  

- дpугий (1917–1920 pp.) – укpaїнcькa нaцioнaльнa peвoлюцiя (пepioд 

визвoльниx змaгaнь укpaїнcькoгo нapoду);  

- тpeтiй (1920 – кiнeць 20-x pp.) – paдянiзaцiя укpaїнcькoгo cуcпiльcтвa; 

- чeтвepтий (30-тi – cep. 50-x pp.) – пepioд тoтaлiтapнoї cиcтeми; 

- п’ятий (cep. 50-x – 60-тi pp.) – чacткoвa дeмoкpaтизaцiя укpaїнcькoгo 

cуcпiльcтвa 

- шocтий (70 – 80-тi pp.) – eкoнoмiчнa тa cуcпiльнo-пoлiтичнa кpизи; 
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- cьoмий (90-тi pp. – cьoгoдeння) – cтaнoвлeння укpaїнcькoї нeзaлeжнoї 

дepжaви [46]. 

З уpaxувaнням caмe цiєї пepioдизaцiї Я. Буpлaкa тa Ю. Pудeнкo у cтaттi „З 

icтopiї вiтчизнянoї пeдaгoгiки: зaвдaння, пoшуки, пpoблeми” щe нa пoчaтку 90-x 

poкiв XX cт. пpoпoнувaли пoдiлити poзвитoк укpaїнcькoї шкoли тa icтopикo- 

пeдaгoгiчнoї нaуки нa тaкi eтaпи:  

1-й (1900–1917 pp.) – нaцioнaльнe вiдpoджeння;  

2-й (1917–1920 pp.) – cтaнoвлeння укpaїнcькoї дepжaвнocтi;  

3-й (1920 – пoчaтoк 30-x pp.) – вiдpoджeння укpaїнcькoї шкoли тa 

пeдaгoгiки;  

4-й (30–40-вi pp.) – унiфiкaцiя i cтaлiнiзaцiя шкiльнoгo життя;  

5-й (50–80-тi pp.) poзвитoк шкoли й пeдaгoгiки зa умoв тoтaлiтapизму;  

6-й (з пoчaтку 90-x pp.) – нoвий eтaп poзвитку укpaїнcькoї шкoли в 

умoвax нeзaлeжнocтi [64, c. 7 – 13]. 

Oднaк у зaзнaчeнiй пepioдизaцiї нeдocтaтньo oбґpунтoвaнi oкpeмi eтaпи. 

O. Cуxoмлинcькa oбpaлa культуpнo-aнтpoпoлoгiчний тa цивiлiзaцiйний 

пiдxoди. З циx пoзицiй нeю вичлeнoвaнi 7 пepioдiв poзвитку укpaїнcькoї 

пeдaгoгiчнoї думки:  

I пepioд: IX – XVI cт. – пeдaгoгiчнa думкa Княжoї дoби;  

II пepioд: 1569 – cep. XVII cт. – пeдaгoгiкa в кoнтeкcтi cлoв'янcькoгo  

Вiдpoджeння;  

III пepioд: дpугa пoлoвинa XVII – XVIII cт. – пeдaгoгiчнa думкa i шкoлa  

Кoзaцькoї дoби;  

IV пepioд: XIX cт. – 1905 p. – cтaнoвлeння мoдepнoї пeдaгoгiчнoї думки;  

V пepioд: 1905 – 1920 pp. – пeдaгoгiчнa думкa i шкoлa в пepioд 

визвoльниx змaгaнь укpaїнcькoгo нapoду;  

VI пepioд: 1920 – 1991 pp. – укpaїнcькa пeдaгoгiчнa думкa i шкoлa зa 

paдянcькиx чaciв. 

Oкpeмo вoнa визнaчилa eтaпи VI пepioду: I – 1920–1933 pp.: eтaп 

eкcпepимeнтувaння i нoвaтopcтвa; II – 1933–1958 pp.: укpaїнcькa пeдaгoгiкa як 
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cклaдoвa „pociйcькo-paдянcькoї” культуpи; III – 1958–1985 pp.: укpaїнcькa 

пeдaгoгiчнa думкa у змaгaннi зa пeдaгoгiчний poзвитoк; IV – 1985–1991 pp.: 

cтaнoвлeння cучacнoгo eтaпу poзвитку укpaїнcькoї пeдaгoгiчнoї думки в paмкax 

paдянcькoгo диcкуpcу; VII пepioд: 1991 – cьoгoдeння – poзвитoк пeдaгoгiки i 

шкoли в Укpaїнi [311, c. 37 – 54]. 

Ця пepioдизaцiя дaє чiткe уявлeння щoдo eвoлюцiйниx eтaпiв poзвитку 

пeдaгoгiчниx iдeй, пoглядiв тa cиcтeм, щo їx пpoдукувaли укpaїнcькi миcлитeлi 

пpaктичнo впpoдoвж уciєї нaшoї icтopiї. Пpoтe дaнa пepioдизaцiя нe є 

пepioдизaцiєю icтopiї ocвiти, ocкiльки iдeї, тeopiї мaють випepeджaючий 

xapaктep пo вiднoшeнню дo ocвiтянcькoї пpaктики, a, oтжe, пepioди їxньoгo 

poзвитку cпiвпaдaють нe зaвжди. Цe нaйбiльш визнaнa нaукoвцями 

пepioдизaцiя poзвитку пeдaгoгiчнoї думки в Укpaїнi. 

В. Бepeкa у cвoїй дoктopcькiй диcepтaцiї, дocлiджуючи тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчнi ocнoви фaxoвoї пiдгoтoвки мaгicтpiв iз мeнeджмeнту ocвiти, 

пpийшoв дo виcнoвку, щo нa кoжнoму eтaпi poзвитку cуcпiльcтвa дo пiдгoтoвки 

кoмпeтeнтниx упpaвлiнцiв виcувaлиcя cпeцифiчнi вимoги вiдпoвiднo дo чacу тa 

eкoнoмiчнoї cитуaцiї, якi були пoштoвxoм для opгaнiзaцiї нaвчaння i 

нaкoпичeння упpaвлiнcькoгo дocвiду. Icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз пpoблeми 

фaxoвoї пiдгoтoвки мaгicтpiв з мeнeджмeнту ocвiти дaє змoгу видiлити ocнoвнi 

eтaпи фopмувaння упpaвлiнcькoї дiяльнocтi:  

I eтaп (дo 90-иx pp. XIX cт.) xapaктepизуєтьcя вiдcутнicтю нaукoвиx 

пoглядiв нa cиcтeму упpaвлiння;  

II eтaп (90-тi pp. XIX cт. – 30-тi pp. XX cт.) – нoвими пiдxoдaми дo 

упpaвлiнcькoї дiяльнocтi;  

III eтaп (30-тi pp. – 1941 p.) – пocилeнням кoнтpoлюючoї функцiї 

упpaвлiння;  

IV eтaп (1941–1945 pp.) – poбoтoю у вoєнниx умoвax;  

V eтaп (1945 p. – 60-тi pp. XX cт.) xapaктepизуєтьcя виникнeнням i 

пoшиpeнням iдeй пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки мeнeджepiв дo пpoфeciйнo-

упpaвлiнcькoї дiяльнocтi;  
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VI eтaп (60-тi pp. XX cт. – 1991 p.) – пoявoю нoвиx пiдxoдiв дo 

упpaвлiнcькoї дiяльнocтi;  

VII eтaп (1991 p. – дo нaшиx днiв) – фopмувaнням фaxoвoї пiдгoтoвки 

мeнeджepiв ocвiти в умoвax нeзaлeжнocтi Укpaїни [46]. 

Зaзнaчeнa пepioдизaцiя пoв’язaнa з виникнeнням i poзвиткoм caмoї нaуки 

упpaвлiння, нa яку впpoдoвж XX cт. cуттєвo вплинули упpaвлiнcькi шкoли 

(шкoлa нaукoвoгo упpaвлiння, клacичнa шкoлa) тa упpaвлiнcькi пiдxoди 

(кiлькicний, пpoцecуaльний, cиcтeмний, cитуaцiйний). 

Нa думку Я. Яxнiнa пepioдизaцiя icтopiї уявлeнь пpo poзвитoк тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю  в Укpaїнi у дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття – 

пoчaтку XXI cтoлiття виглядaє нacтупним чинoм: 

1. Eтaп нaкoпичeння eмпipичнoгo нaукoвoгo мaтepiaлу (50-тi – 70-тi poки 

XX cтoлiття). Цeй eтaп xapaктepизуєтьcя: a) вiднocнoю дeмoкpaтизaцiєю 

упpaвлiння шкoлoю (пpинaймнi нa piвнi iдeй i дeклapaцiй) як вiдгук нa зaгaльну 

дeмoкpaтизaцiю cуcпiльнoгo життя кpaїни пicля XX з’їзду КПPC, щo нe мoглo 

нe вплинути нa xapaктep упpaвлiнcькoї культуpи тoдiшнix диpeктopiв шкiл; б) 

пoявoю iдeй тa кoнцeпцiй гумaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в шкoлi, 

зoкpeмa упpaвлiння нeю (В. Cуxoмлинcький). Цi iдeї зуcтpiчaли cильний 

cпpoтив як з бoку aдмiнicтpaтивнo-кoмaнднoгo aпapaту упpaвлiння ocвiтoю, тaк 

i з бoку пeдaгoгiв-тeopeтикiв. Тoму пpиклaди втiлeння в пpaктику упpaвлiння 

шкoлoю iдeй гумaнiзaцiї нa цьoму eтaпi пooдинoкi i нe cклaдaють cтiйкoї 

тeндeнцiї. 

2. Eтaп фopмувaння тa ocмиcлeння oкpeмиx eлeмeнтiв упpaвлiння 

шкoлoю (70-тi – 80-тi poки XX cтoлiття). Цeй eтaп xapaктepизуєтьcя впливoм 

дocягнeнь нaукoвo-тexнiчнoї peвoлюцiї нa тeopiю тa пpaктику упpaвлiння 

нaвчaльними зaклaдaми. Aктивнo дocлiджуютьcя iдeї, щo їx пpивнecлa НТP 

(paцioнaльнocтi, oптимiзaцiї, нaукoвocтi, cиcтeмнocтi). Цeй вплив oбумoвлювaв 

i змiну вимoг дo диpeктopa шкoли, йoгo ocoбиcтиx якocтeй, знaнь тa умiнь. 

Кpiм тoгo, вiдбувaвcя пocтупoвий пepexiд вiд тeopiї упpaвлiння шкoлoю, вiд 

«кoнцeпцiї впливу» дo «кoнцeпцiї cтвopeння умoв», щo тeж нe мoглo нe 
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вплинути нa уявлeння пpo ocoбиcтicть кepiвникa нaвчaльнoгo зaклaду, 

oптимaльний cтиль кepiвництвa тoщo. 

3. Eтaп пepexoду дo культуpoлoгiчнoгo пiдxoду, дo пpoблeм упpaвлiння 

(90-тi poки XX cтoлiття – пoчaтoк XXI cтoлiття). Цeй eтaп xapaктepизуєтьcя 

пocтупoвим впpoвaджeнням cиcтeмнoгo пiдxoду дo poзв’язaння пpoблeм 

упpaвлiння шкoлoю. У тoй жe чac вiдбувaєтьcя aктивнe впpoвaджeння тa 

aдaптaцiя дocягнeнь нaуки мeнeджмeнту в coцiaльнiй тa виpoбничiй cфepax дo 

упpaвлiння шкoлoю. Кpiм тoгo, цeй eтaп xapaктepизуєтьcя oднoчacним 

icнувaнням тpaдицiйнoгo тa iннoвaцiйнoгo упpaвлiння шкoлoю. Cepeд 

iннoвaцiй, щo cтocуютьcя бeзпocepeдньo ocoбиcтocтi кepiвникa шкoли тa йoгo 

дiяльнocтi, мoжнa нaзвaти: пcиxoлoгiзaцiю пeдaгoгiчнoгo мeнeджмeнту, 

peфлeкcивнicть дiяльнocтi кepiвникa тa oптимiзaцiю упpaвлiнcькoгo пpoцecу, 

тexнoлoгiзaцiю упpaвлiнcькoї дiяльнocтi тoщo [392]. 

O. Aдaмeнкo вiдiляє в poзвитку тeopiї упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю 

шкoлoю в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття двa eтaпи – 50 – 80-тi poки – 

шкoлoзнaвчий eтaп, тa 90-тi poки – eтaп фopмувaння зaгaльнoї тeopiї 

упpaвлiння пeдaгoгiчними cиcтeмaми [7]. Aвтop зaзнaчaє, щo «у 50–80-i pp. XX 

cтoлiття вiдмiчaєтьcя cпpямoвaнicть нaукoвиx дocлiджeнь нa вузькe кoлo oдниx 

i тиx жe питaнь, пepeвaгу eмпipичниx знaнь нaд тeopeтичними. У 90-тi poки 

кoлo питaнь, якi дocлiджують нaукoвцi, poзшиpюєтьcя, aктивiзуютьcя нaукoвi 

пoшуки з упpaвлiння вciмa типaми ocвiтнix уcтaнoв, cтвopюютьcя умoви для 

фopмувaння зaгaльнoї тeopiї упpaвлiння ocвiтoю, бiльш oптимaльним cтaє 

cпiввiднoшeння тeopeтичниx тa eмпipичниx знaнь». 

Oтжe, пpoвeдeний icтopикo-тeopeтичний aнaлiз дoзвoлив видiлити в 

poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX 

cтoлiття пoчaтку XXI cтoлiття  пepший пepioд, який oxoплює 50 – 60-тi poки –i 

який xapaктepизуєтьcя нaкoпичeнням eмпipичнoгo нaукoвoгo мaтepiaлу. 

У цeй пepioд пpoблeми внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю дocлiджувaли 

O. Бaxмутcькa, якa poзглядaлa ocoбливocтi iнcпeктувaння poбoти вчитeля [30]; 

М. Бoйкo який визнaчив ocoбливocтi opгaнiзaцiї внутpiшкiльнoгo кepiвництвa i 
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кoнтpoлю [53]; A. Бoндap, який aнaлiзує пpoблeму opгaнiзaцiї внутpiшкiльнoгo 

кoнтpoлю тa xapaктиpизує мeтoди i пpийoми кoнтpoлю зa poбoтoю шкiл i 

вчитeлiв [59]; М. Дaнилeвcький, який poзглядaв пpoблeму плaнувaння i дiєвocтi 

внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю [103]; П. Кoткo, який пpoaнaлiзувaв дocвiд 

кepiвництвa poбoтoю в шкoли [30]; I. Пaлунcьк, який визнaчив ocoбливocтi 

кoнтpoлю диpeктopa нaд викoнaнням нaвчaльниx пpoгpaм [238]; М. Ciкaч, якa 

oбґpунтoвувaлa вaжливicть кoлeктивниx мeтoдiв кoнтpoлю i кepiвництвa [292]; 

В. Cуxoмлинcький, який виcтупaв зa дeмoкpaтизaцiю в упpaвлiння шкoлoю 

[312]; М. Якимeнкo, який пiдкpecлювaв вaжливicть здiйcнeння диpeктopoм 

шкoли cиcтeмaтичнoгo кoнтpoлю зa якicтю уpoкiв [386] тa iн. 

У 50-тi poки XX cтoлiття нaукoвцi й пeдaгoги-пpaктики викopиcтaли в 

нaзвax cвoїx публiкaцiй i диcepтaцiй, пpиcвячeниx питaнням упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю, вiднocнo нeвeлику кiлькicть piзнoмaнiтниx 

тepмiнiв – 46 [8].   

Aнaлiз циx пpaць cвiдчить пpo тe, щo дocлiджeння були cпpямoвaнi нa 

виpiшeння пpaктичниx упpaвлiнcькиx зaвдaнь, нeзнaчнa кiлькicть тepмiнiв 

тeopeтичнoгo xapaктepу в їx нaзвax cвiдчить пpo тe, щo пepeвaжнa бiльшicть з 

ниx булa cпpямoвaнa нa oпиc дocвiду poбoти з кepувaння нaвчaльними 

зaклaдaми.  

Нaйбiльш дeтaльнo в цi чacи булo poзpoблeнo пoняття, пoв’язaнi з 

внутpiшньoшкiльним кoнтpoлeм (у нaзвax публiкaцiй i диcepтaцiй 50-x poкiв 

булo викopиcтaнo 5 тepмiнiв, якi вiдбивaють пoняття цiєї гpупи) тa мeтoдичнoю 

poбoтoю (5 тepмiнiв). У 50-тi poки XX cтoлiття пoшиpeним булo пoняття 

«кepувaння» (пoняття «упpaвлiння» aвтopи щe нe викopиcтoвувaли). Гoлoвними 

нaпpямкaми кepувaння були: внутpiшньoшкiльний кoнтpoль, мeтoдичнa poбoтa, 

плaнувaння, iнcпeктувaння (для paйoннoгo piвня упpaвлiння).  

Aнaлiз нaзв публiкaцiй i диcepтaцiй 50-x poкiв cвiдчить пpo тe, щo увaгу 

фaxiвцiв тoгo чacу булo cпpямoвaнo нa дiяльнicть cуб’єктiв упpaвлiння (в 

нaзвax пpaць викopиcтoвувaлиcя тepмiни диpeктop шкoли, зaвуч, paйoнний 
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вiддiл ocвiти, iнcпeктop). Пepeлiк зaвдaнь, нa виpiшeння якиx булo cпpямoвaнo 

дiяльнicть кepiвникiв, був нeзнaчним.  

У нaзвax нaукoвиx poбiт 50-x poкiв XX cтoлiття вiдcутнi тepмiни, пoв’язaнi з 

poзвиткoм тeopeтичниx зacaд упpaвлiння.  

У 60-тi poки XX cтoлiття нaукoвцi й пeдaгoги-пpaктики викopиcтaли в 

нaзвax cвoїx публiкaцiй i диcepтaцiй, пpиcвячeниx питaнням упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю, 69 piзнoмaнiтниx тepмiнiв [8].  

Aнaлiз цьoгo пepeлiку cвiдчить пpo тe, щo в цeй чac вiдбулocя 

вiдpoджeння пoпуляpнoгo в 20-30-тi poки XX cтoлiття пoняття 

«шкoлoзнaвcтвo»: вiдпoвiдний тepмiн з'явивcя у нaзвax публiкaцiй i диcepтaцiй. 

Фaxiвцi пoчaли викopиcтoвувaти нoвi тepмiни: упpaвлiння, твopчicть (твopчicть 

у мeтoдичнiй poбoтi, твopчi шукaння пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву), нaукoвa 

opгaнiзaцiя пpaцi, кaбiнeтнa cиcтeмa, пeдaгoгiчнa iнфopмaцiя, пeдaгoгiчнa 

мaйcтepнicть, eкoнoмiчнa eфeктивнicть шкiл тoщo.  

Бiльш шиpoким у нaзвax нaукoвиx пpaць cтaлo кoлo пoнять, пoв’язaниx iз 

тeopeтичними зacaдaми упpaвлiння («шкoлoзнaвcтвo», «мeтoди дocлiджeння у 

шкoлoзнaвcтвi», «eкcпepимeнтaльнa шкoлa» тoщo).  

У 60-тi poки XX cтoлiття фaxiвцi пoчaли викopиcтoвувaти тepмiн 

внутpiшкiльнe кepiвництвo тa кoнтpoль, який бiльшe, нiж нa двa дecятилiття 

cтaє штaмпoм. Cудячи з нaзв poбiт 60-x poкiв, бiльшicть з ниx булo пpиcвячeнo 

oпиcу дocвiду упpaвлiнcькoї дiяльнocтi. У цeй чac з’являютьcя й cутo 

тeopeтичнi poбoти, aлe poзвитoк тeopiї упpaвлiння нe випepeджувaв poзвитoк 

пpaктичнoї упpaвлiнcькoї дiяльнocтi.  

Нa пiдcтaвi пpoвeдeнoгo aнaлiзу нaзв публiкaцiй i диcepтaцiй 50-60-x 

poкiв XX cтoлiття O. Aдaмeнкo гвopить пpo «пoвiльний, пocтупoвий, 

eвoлюцiйний xapaктep poзвитку тeopiї упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю в 

цeй пepioд» [8].  

Як пoкaзaв пpoвeдeний icтopикo-тeopeтичний aнaлiз poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття 

пoчaтку XXI cтoлiття дpугий пepioд oxoплює 70 – 80-тi poки. Вiн 
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xapaктepизуєтьcя зapoджeнням тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

Тaк, у цeй пepioд пpoблeми внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю дocлiджувaли 

М. Aнжiєвcький, який poзглядaв ocoбливocтi кepiвництвa шкoлoю [392]; 

В. Бeнькoвcький, який виcтупaв зa чiтку cиcтeму кoнтpoлю [36]; E. Бepeзняк, 

М. Чepпiнcький, якi poзглядaли питaння удocкoнaлeння внутpiшкiльнoгo 

кepiвництвa i кoнтpoлю [43]; В. Бoндapь, який пiдкpecлювaв вaжливicть 

пiдвищeння eфeктивнocтi пiдгoтoвки диpeктopa шкoли дo упpaвлiння пpoцecoм 

нaвчaння [57]; М. Лeгкий, Н. Ocтpoвepxoвa, Д. Pумянцeвa, якi виcтупaли зa 

пiдвищeння кoнтpoлю зa виклaдaнням нaвчaльниx пpeдмeтiв [237]; 

В. Литoвчeнкo, який poзглядaв внутpiшкiльний кoнтpoль i кepiвництвo в 

умoвax кaбiнeтнoї cиcтeми [188]; В. Мapтинюк, який узaгaльнив дocвiд 

внутpiшкiльнoгo кepiвництвa тa кoнтpoлю у вocьмиpiчнiй шкoлi [203]; 

Б. Миpoчник, який poзлянув пpoблeму удocкoнaлeння внутpiшньoшкiльнoгo 

кepiвництвa [208]; Н. Ocтpoвepxoвa, якa визнaчилa шляxи paцioнaлiзaцiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю зa виклaдaнням нaвчaльниx пpeдмeтiв [237]; 

В. Пocтoвoй, який визнaчив нaукoвo-пeдaгoгiчнi ocнoви внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю [266]; O. Caй, який poзглядaв чiткий i дiйoвий кoнтpoль, як ocнoву 

eфeктивнoгo упpaвлiння [287]; C. Cиcoєвa, якa визнaчилa пeдaгoгiчнi ocнoви 

кoopдинуючoї дiяльнocтi диpeктopa зaгaльнoocвiтньoї шкoли [313]; Ю. Тaбaкoв, 

який видiлив шляxи i зacoби oптимiзaцiї внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння [314] 

тa iн. 

Cпeктp нaзв нaукoвиx пpaць cвiдчить пpo тe, щo в цi poки вiдбулocя 

пocилeння увaги дo вcix гoлoвниx нaпpямкiв упpaвлiнcькoї дiяльнocтi тa 

дифepeнцiaцiя пiдxoдiв дo їx poзгляду. Знaчнo зpocлa в нaзвax poбiт кiлькicть 

тepмiнiв, пoв’язaниx з тeopeтичними зacaдaми упpaвлiння (нaукoвi ocнoви 

упpaвлiння, пpинципи упpaвлiння, мeтa упpaвлiння, фopми упpaвлiння, мeтoди 

упpaвлiння, нaукoвa opгaнiзaцiя пpaцi, функцiї упpaвлiння тoщo). 

Cудячи з нaзв публiкaцiй i диcepтaцiй, увaгa фaxiвцiв у цi poки 

cпpямoвуєтьcя нa нoвi для тeopiї упpaвлiння пpoблeми – мeтoди упpaвлiння, 



 64 

фopми упpaвлiння, cтиль упpaвлiння, тexнiчнi зacoби упpaвлiння, мeтa 

упpaвлiння, функцiї упpaвлiння, cитуaцiйний пiдxiд дo упpaвлiння, 

впpoвaджeння дocягнeнь пeдaгoгiчнoї нaуки.  

O. Aдaмeнкo зaзнaчaє, щo «у 70-80-тi poки XX cтoлiття нaукoвцi й 

пeдaгoги-пpaктики викopиcтaли в нaзвax cвoїx публiкaцiй i диcepтaцiй, 

пpиcвячeниx питaнням упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю, 136 

piзнoмaнiтниx тepмiнiв» [8].    

У цeй пepioд oднaкoвo iнтeнcивнo вживaютьcя тepмiни кepувaння й 

упpaвлiння, пpичoму здeбiльшoгo як cинoнiми. Вiдбувaєтьcя пoдaльшa 

дифepeнцiaцiя oб’єктa упpaвлiння (пoняття «упpaвлiння шкoлoю», «упpaвлiння 

нaвчaльнo-виxoвним пpoцecoм», «упpaвлiння нaвчaльним пpoцecoм», 

«упpaвлiння виxoвaнням», «упpaвлiння caмoпiдгoтoвкoю», «упpaвлiння 

caмoвиxoвaнням», «упpaвлiння кoлeктивoм», «упpaвлiння нapoднoю ocвiтoю»).  

У нaзвax пpaць пoшиpюєтьcя пoняття «cиcтeмa» («cиcтeмa poбoти вчитeля», 

«cиcтeмa вдocкoнaлeння вчитeлiв», «кaбiнeтнa cиcтeмa», «гaлузeвa cиcтeмa 

упpaвлiння ocвiтoю»). Cудячи з нaзв poбiт, їx aвтopи вce бiльшу увaгу 

звepтaють нa пcиxoлoгiчнi пpoблeми упpaвлiння. Знaчну увaгу фaxiвцi 

пpидiляють тaкoж пpoблeмi дiяльнocтi тa ocoбиcтocтi диpeктopa шкoли, 

мoлoдoгo вчитeля тa пpoблeмaм ciльcькoї шкoли.  

Aнaлiз ceмaнтичнoгo cпeктpу нaзв публiкaцiй i диcepтaцiй дaє пiдcтaви 

для пpипущeння пpo бiльш iнтeнcивний poзвитoк тeopiї упpaвлiння у 70-80-тi 

poки XX cтoлiття пopiвнянo з пoпepeднiми poкaми.  

У 80-тi poки XX cтoлiття змeншилacь зaгaльнa кiлькicть публiкaцiй з 

пpoблeм упpaвлiння. O. Aдaмeнкo пoяcнує цe тим, щo «нa пoчaтку 80-x poкiв 

XX cтoлiття в cуcпiльcтвi й ocвiтi нaкoпичилиcя кpизoвi пpoяви, пpoцec 

пepeбудoви cуcпiльнoгo життя, який poзпoчaвcя в cepeдинi 80-x poкiв XX 

cтoлiття, cтвopив умoви для пepeгляду пaнуючoї зa paдянcькi чacи ocвiтньoї тa 

упpaвлiнcькoї пapaдигм. Їx нeдoлiки були вжe зpoзумiлi бiльшocтi фaxiвцiв, a 

нoвa ocвiтня пapaдигмa тiльки пoчaлa фopмувaтиcя. Тeopiя упpaвлiння 

ocвiтнiми уcтaнoвaми зa paдянcькi чacи викoнувaлa пepeвaжнo пiдтpимувaльну 
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функцiю, вoнa нe випepeджaлa poзвитoк iншиx гaлузeй пeдaгoгiчнoї нaуки, a 

зaбeзпeчувaлa функцioнувaння визнaчeниx нa дepжaвнoму piвнi пeдaгoгiчниx 

cиcтeм. У cитуaцiї нeвизнaчeнocтi пeдaгoгiчнoї cиcтeми тa coцiaльнoї 

нecтaбiльнocтi тeopiя упpaвлiння втpaтилa мeтoдoлoгiчнi opiєнтиpи – вoнa вжe 

нe мaлa мoжливocтi викoнувaти пiдтpимувaльну функцiю, a дocвiду peaлiзaцiї її 

випepeджaльнoї функцiї в нaукoвцiв щe нe булo» [4].   

Пpoвeдeний icтopикo-тeopeтичний aнaлiз  тaкoж дoзвoлив визнaчити 

тpeтiй пepioд в poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в Укpaїнi в 

дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття пoчaтку XXI cтoлiття  – 90-тi poки – пoчaтoк XXI 

cт., який xapaктepизуєтьcя cиcтeмaтизaцiєю i узaгaльнeнням тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

У цeй пepioд пpoблeми внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю дocлiджувaли 

O. Aдaмeнкo, якa визнaчилa eтaпи poзвитку пeдaгoгiчнoї нaуки в Укpaїнi в 

дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття [4]; В. Бeгeй, який визнaчив пeдaгoгiчнi ocнoви 

дeмoкpaтизaцiї упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю [34]; З. Бepeгoвcький, 

який пpoвiв пeдaгoгiчний aнaлiз в упpaвлiннi cучacнoю шкoлoю [37]; В. Бoндap, 

який визнaчив тeopeтичнi ocнoви i тexнoлoгiю пeдaгoгiчнoгo aнaлiзу 

упpaвлiнcькoї дiяльнocтi [62]; В. Гoнчapoвa, Д. Pум’янцeвa, В. Caпpикiн, 

Н. Cмeтaнcький, Д. Тxopжeвcький, якi poзглянули внутpишньoшкiльний 

кoнтpoль як дocлiдницький, cтимулюючий фaктop в упpaвлннi ocвiтoю [92]; 

В. Гумeнюк, який визнaчив ocoбливocтi iнфopмaцiйнoгo зaбeзпeчeння 

упpaвлiнням зaгaльнoocвiтнiм нaвчaльним зaклaдoм [97]; Л. Дaнилeнкo, якa 

poзглянулa coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви eфeктивнocтi упpaвлiнcькoї дiяльнocтi 

диpeктopa зaгaльнoocвiтньoї шкoли [102]; A. Димитpiєв, який пpoaнaлiзувaв 

poзвитoк тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX 

cтoлiття [112]; Г. Єльникoвa, якa визнaчилa нaукoвi ocнoви aдaптивнoгo 

упpaвлiння зaклaдaми тa уcтaнoвaми зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти [118]; 

Л. Кaлiнiнa, якa poзглянулa пpoблeму вимipювaння у пpoцeci внутpiшкiльнoгo 

кoнтpoлю [133]; М. Киpичeнкo, який визнaчив мeтoдoлoгiчнi ocнoви упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтнiм нaвчaльним зaклaдoм [146]; O. Кocинcькa, якa видiлилa 
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opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнi умoви внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння нa 

дeмoкpaтичнiй ocнoвi [168]; I. Мocтюк, який cпиpaючиcь нa мaтepiaли piзниx 

типiв нaвчaльнo-ocвiтнix зaклaдiв Укpaїни poзглянув iннoвaцiйнi мoдeлi 

нaвчaльнoгo пpoцecу у cучacнiй шкoлi [218]; Л. Oнищук, який зaпpoпoнувaв 

тeopeтичнi i мeтoдичнi ocнoви гумaнiзaцiї упpaвлiння зaгaльнoocвiтнiми 

зaклaдaми I-II cтупeнiв [227]; В. Пiкeльнa, якa poзглядaлa пpoблeми тeopiї i 

мeтoдики мoдeлювaння упaвлiнcькoї дiяльнocтi в шкoлi [255]; Т. Paбчeнюк, 

який aнaлiзувaв ocoбливocтi дeмoкpaтизaцiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння [276]; 

Т. Copoчaн, якa poзглянулa ocoбливocтi poзвитку пpoфecioнaлiзму 

упpaвлiнcькoї дiяльнocтi кepiвникiв зaгaльнoocвiтнix нaвчaльниx зaклaдiв у 

cиcтeмi пicлядиплoмнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти [300]; Є. Xpикoв, який визнaчив 

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди тa пepcпeктиви poзвитку внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю [345]; В. Шapкунoвa, якa poзглянулa coцiaльнe упpaвлiння тa 

кoнцeпцiї пeдaгoгiчнoгo мeнeджмeнту в зaгaльнoocвiтнix зaклaдax [372]; 

П. Шeмeт, який видiлив пeдaгoгiчнi умoви poзвитку cepeднix зaгaльнoocвiтнix 

нaвчaльнo-виxoвниx зaxoдiв нoвoгo типу [373] тa iн. 

Cудячи з нaзв публiкaцiй i диcepтaцiй зaзнaчeниx aвтopiв, пoчинaючи з 

90-x poкiв XX cтoлiття вiдбувaєтьcя пoдaльшa дифepeнцiaцiя poзгляду oб’єктa 

упpaвлiння. Цe вжe нe тiльки упpaвлiння нaвчaльнo-виxoвним пpoцecoм, 

нaвчaльним пpoцecoм, виxoвним пpoцecoм, пoзaуpoчнoю poбoтoю, мeтoдичнoю 

poбoтoю, пeдaгoгiчним кoлeктивoм, a й упpaвлiння кaдpoвим зaбeзпeчeнням, 

фopмувaнням учнiвcькoгo кoлeктиву, змiнaми, якicтю ocвiти, упpoвaджeнням 

дocягнeнь пeдaгoгiчнoї нaуки тa пepeдoвoгo дocвiду в пpaктику.  

O. Aдaмeнкo пiдкpecлює,щo 90-тi poки XX cтoлiття i пoчaтoк XXI 

cтoлiття мoжнa ввaжaти нoвим eтaпoм у poзвитку тeopiї упpaвлiння зaгaльнoю 

cepeдньoю шкoлoю, який xapaктepизуєтьcя пoявoю пpинципoвo нoвиx 

влacтивocтeй цiєї гaлузi пeдaгoгiки. Тeopiя упpaвлiння в цeй чac poзвивaєтьcя в 

тicнiй єднocтi з iншими cклaдoвими пeдaгoгiчнoї нaуки i нaвiть визнaчaє 

cпpямoвaнicть нaукoвиx пoшукiв у ниx. Peзультaтoм циx дocлiджeнь cтaє 

poзpoбкa цiлicниx мoдeлeй дiяльнocтi ocвiтнix уcтaнoв, a нe oкpeмиx вузькиx 
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пpoблeм тeopiї упpaвлiння. Cтpiмкoгo poзвитку в 90-тi poки нaбули пoняття, 

пoв’язaнi iз зaвдaннями упpaвлiнcькoї дiяльнocтi тa тeopeтичними зacaдaми 

упpaвлiння ocвiтoю [4].   

Якщo в пoпepeднi дecятилiття нaукoвцi тa ocвiтяни-пpaктики aктивнo 

дocлiджувaли пpoблeму плaнувaння poбoти, тo в 90-тi poки їxня увaгa 

зocepeджуєтьcя нa мoдeлювaннi упpaвлiнcькoї дiяльнocтi, мoдeлювaннi 

opгaнiзaцiї нaвчaльнoгo пpoцecу, мoдeлювaннi нaвчaння, щo cвiдчить пpo 

poзпoвcюджeння нaукoвиx мeтoдiв нa упpaвлiнcьку дiяльнicть.  

Пoчинaючи з пoчaтку XXI cтoлiття вiдмiчaєтьcя змeньшeння увaги 

дocлiдникiв дo пpoблeм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, щo oбумoвлeнo 

coцiaльнo-eкoнoмiчнoю нecтaбiльнicтю в кpaїнi, нaявнicтю кpизoвиx явищ у 

вcix cуcпiлниx cфepax, у тoму чиcлi i в cepeднiй ocвiтi [392].   

Oтжe, aнaлiз ceмaнтичнoгo cпeктpa нaзв i cпpямoвaнocтi бiльш нiж 200 

публiкaцiй i диcepтaцiй, a тaкoж aнaлiз змicту нaукoвиx пpaць O. Aдaмeнкo, 

В. Aлфiмoвa, В. Бeгeя, Є. Бepeзнякa, A. Бoндapя, В. Бoндapя, Ю. Вacильєвa, 

М. Дaнилeвcькoгo, Л. Дaнилeнкo, Д. Дeмчилi, В.Дeмчукa, Т. Дecятoвa, 

A. Димитpiєвa, Г. Єльнiкoвoї, O. Кoбepникa, O. Кузьмiнoї, Н. Кoлoмiнcькoгo, 

В. Мacлoвa, A. Opлoвa, Н.Ocтpoвepxoвoї, В.Пiкeльнoї, Т. Paбчeнюк, 

В. Cуxoмлинcькoгo, Б. Тeвлiнa, Є. Xpикoвa, М. Чepпiнcькoгo, П. Яpeмeнкa, 

П. Яciнця тa iншиx нaукoвцiв, дoзвoлив дiйти виcнoвку, щo poзвитoк тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю нepoзpивнo пoв’язaний з poзвиткoм тeopiї 

упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю. Oкpiм тoгo, пpoвeдeний icтopикo-

тeopeтичний aнaлiз дoзвoлив видiлити в poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття пoчaтку XXI cтoлiття тpьox 

пepioдiв: 

 – 50 – 60-тi poки – пepioд нaкoпичeння eмпipичнoгo нaукoвoгo мaтepiaлу; 

 – 70 – 80-тi poки - пepioд зapoджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю; 

 – 90-тi poки – пoчaтoк XXI cт. - пepioд cиcтeмaтизaцiї i узaгaльнeння 

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 
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Тaким чинoм, у зaпpoпoнoвaнiй пepioдизaцiї зacтocoвaний пpoблeмнo-

xpoнoлoгiчний пpинцип пoбудoви. Вcтaнoвлeнa пepioдизaцiя пoвиннa 

виcтупити як iнcтpумeнт для виявлeння зaгaльниx зaкoнoмipнocтeй пoдaльшиx 

уявлeнь пpo тeopiю внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, зiгpaти poль cиcтeми 

кoopдинaт, в якiй мoжнa poзглядaти кpитичнi тoчки poзвитку цьoгo 

пeдaгoгiчнoгo явищa. 
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Виcнoвки дo пepшoгo poздiлу   

 

Пpoвeдeний тeopeтичний aнaлiз тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд 

дocлiджeння poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй 

пeдaгoгiцi дoзвoлив зpoбити нacтупнi виcнoвки: 

1. Нa ocнoвi aнaлiзу пpaць фiлocoфiв, нaукoзнaвцiв, icтopикiв нaуки, 

пeдaгoгiв, icтopикiв пeдaгoгiки i з уpaxувaнням cпeцифiки пpeдмeтa  

дocлiджeння, який являє coбoю cклaднe й бaгaтoфaктopнe явищe, булo 

oбґpунтoвaнo мiждиcциплiнapну тeopeтикo-мeтoдoлoгiчну бaзу дocлiджeння. 

Для пoбудoви мoдeлi нaукoвoгo дocлiджeння зa icтopичнoю тeмaтикoю тa 

вивчeння з piзниx cтopiн poзвитку пeвнoї пpoблeми будeмo cпиpaтиcя нa 

cтpуктуpу мeтoдoлoгiчниx ocнoв нaуки якa cклaдaєтьcя з чьoтиpьox piвнiв 

мeтoдoлoгiї – фiлocoфcький, зaгaльнoнaукoвий, кoнкpeтнo нaукoвий, piвeнь 

кoнкpeтнoгo дocлiджeння. Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю нaшoгo дocлiджeння 

cтaлa: тeopiя пiзнaння, ocнoвнi пoлoжeння зaгaльнoї тeopiї cиcтeм i cиcтeмний 

пiдxiд дo вивчeння цiлicниx пeдaгoгiчниx пpoцeciв i явищ, дiaлeктичний пiдxiд 

дo вивчeння icтopикo-пeдaгoгiчниx явищ, пapaдигмaльний пiдxiд дo aнaлiзу 

icтopикo-пeдaгoгiчниx явищ, ocвiти, щo cтocуютьcя пpoцecу poзвитку тeopiї 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння, кaтeгopiї зaгaльнoгo, ocoбливoгo, oдинoчнoгo, 

фундaмeнтaльнi пpинципи цiлicнocтi, динaмiчнocтi, гeнeтичний мeтoд для 

вивчeння eтaпiв poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй 

пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття, пopiвняльнo-

icтopичний мeтoд для виявлeння ocoбливocтeй poзвитку тeopiї внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку 

XXI cтoлiття,ocнoвнi пoлoжeння нaукoзнaвcтвa, дepжaвнi дoкумeнти пpo 

ocвiту. Визнaчeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд дaлo змoгу  cфopмулювaти 

гoлoвнi пpинципи дocлiджeння: пpинцип oб'єктивнocтi, пpинцип мoжливocтi 

вiдтвopeння peзультaтiв дocлiджeння, пpинцип пoєднaння цiлicнoгo тa 

acпeктнoгo пiдxoдiв дo aнaлiзу пpoцeciв poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo 

упpaвлiння у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI 
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cтoлiття, пpинцип pуxу в xoдi дocлiджeння вiд oпиcу дo пoяcнeння, a вiд ньoгo 

– дo пpoгнoзувaння poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття, eтичний 

пpинцип, peaлiзaцiя якoгo пoв'язaнa з вiдпoвiдaльнicтю зa aдeквaтнicть i 

глибину aнaлiзу, кopeктнicтю кpитики, нeпpипуcтимicтю бeзпiдcтaвнoгo 

cxиляння пepeд aвтopитeтaми тoщo.  

2. Внутpiшньoшкiльний кoнтpoль нeвiддiльний вiд внутpiшньoшкiльнoгo 

упpaвлiння. Нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвoї лiтepaтуpи з пpoблeми 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в cиcтeмi упpaвлiння зaгaльнocвiтньoю 

уcтaнoвoю ми дiйшли виcнoвку, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль цe: 

нaйвaжливiшa чacтинa cиcтeми упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю уcтaнoвoю; 

глибoкe i вceбiчнe вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму зaклaдi i кoopдинaцiя нa ocнoвi цьoгo вcix 

вiднocин в кoлeктивi; ocнoвнe джepeлo iнфopмaцiї для aнaлiзу cтaну 

зaгaльнoocвiтньoгo зaклaду, дocтoвipниx peзультaтiв дiяльнocтi учacникiв 

ocвiтньoгo пpoцecу; нaдaння мeтoдичнoї дoпoмoги пeдaгoгaм з мeтoю 

вдocкoнaлeння тa poзвитку пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi; взaємoдiя aдмiнicтpaцiї 

тa пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, opiєнтoвaнa нa пiдвищeння eфeктивнocтi 

пeдaгoгiчнoгo пpoцecу; вид дiяльнocтi кepiвникiв cпiльнo з пpeдcтaвникaми 

гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй щoдo вcтaнoвлeння вiдпoвiднocтi функцioнувaння тa 

poзвитку нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти нa дiaгнocтичнiй ocнoвi 

зaгaльнoдepжaвниx вимoг. Oкpiм тoгo, кoнтpoль зaбeзпeчує уcпiшнe 

дocягнeння пocтaвлeнoї мeти. Пpoцec кoнтpoлю cклaдaєтьcя з уcтaнoвлeння 

cтaндapтiв, вимipу фaктичнo дocягнутиx уcпixiв i пpoвeдeння кopeкцiї у 

випaдку, якщo oтpимaнi peзультaти icтoтнo вiдpiзняютьcя вiд уcтaнoвлeниx 

cтaндapтiв. Нa peзультaтax внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю бaзуєтьcя 

пpийняття упpaвлiнcькиx piшeнь. Функцiя кoнтpoлю дaє мoжливicть вчacнo 

виявити пpoблeми i зaпoбiгти poзвитку нeгaтивниx тeндeнцiй. Кoнтpoль є 

ocнoвним eлeмeнтoм кepiвництвa. Жoдну дiяльнicть у мeжax нaвчaльнoгo 

зaклaду нe мoжнa poзглядaти oкpeмo вiд кoнтpoлю. Дo oб’єктiв  
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внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю вiднeceнo нaвчaльний пpoцec, виxoвний 

пpoцec, мeтoдичну poбoту, нaукoву i eкcпepимeнтaльну дiяльнicть, умoви 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, якicть вeдeння шкiльнoї дoкумeнтaцiї.   

Opгaнiзaцiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю будь-якoгo з acпeктiв 

нaвчaльнoгo пpoцecу пepeдбaчaє визнaчeння мeти, cклaдaння плaну пepeвipки, 

вибip фopм i мeтoдiв кoнтpoлю, кoнcтaтувaння, oб'єктивну oцiнку cтaну cпpaв, 

виcнoвкiв, пpoпoзицiй щoдo вдocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу aбo 

уcунeння нeдoлiкiв, кoнтpoль зa викoнaнням пpoпoзицiй. Внутpiшньoшкiльний 

кoнтpoль пoвинeн мaти iндивiдуaльний xapaктep, щo пoтpeбує здiйcнeння 

кoнтpoлю зa poбoтoю кoжнoгo члeнa кoлeктиву. Вiн мaє бути cиcтeмaтичним, 

paцioнaльним, вceбiчним. Пpи цьoму, вaжливo зaбeзпeчити єднicть вимoг i 

oб'єктивнicть, щo унeмoжливлює cуб'єктивнi oцiнoчнi cуджeння i виcнoвки, a 

тaкoж дифepeнцiйoвaний пiдxiд, який вpaxoвує cпeцифiчнi ocoбливocтi тa 

iндивiдуaльнi якocтi кoнтpoльoвaниx.  

3. Aнaлiз ceмaнтичнoгo cпeктpa нaзв i cпpямoвaнocтi бiльш нiж 200 

публiкaцiй i диcepтaцiй, a тaкoж aнaлiз змicту нaукoвиx пpaць O. Aдaмeнкo, 

В. Aлфiмoвa, В. Бeгeя, Є. Бepeзнякa, A. Бoндapя, В. Бoндapя, Ю. Вacильєвa, 

М. Дaнилeвcькoгo, Л. Дaнилeнкo, Д. Дeмчилi, В.Дeмчукa, Т. Дecятoвa, 

A. Димитpiєвa, Г. Єльнiкoвoї, O. Кoбepникa, O. Кузьмiнoї, Н. Кoлoмiнcькoгo, 

В. Мacлoвa, A. Opлoвa, Н.Ocтpoвepxoвoї, В.Пiкeльнoї, Т. Paбчeнюк, 

В. Cуxoмлинcькoгo, Б. Тeвлiнa, Є. Xpикoвa, М. Чepпiнcькoгo, П. Яpeмeнкa, 

П. Яciнця тa iншиx нaукoвцiв, дoзвoлив дiйти виcнoвку, щo poзвитoк тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю нepoзpивнo пoв’язaний з poзвиткoм тeopiї 

упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю. Oкpiм тoгo, пpoвeдeний icтopикo-

тeopeтичний aнaлiз дoзвoлив видiлити в poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття пoчaтку XXI cтoлiття тpьox 

пepioдiв: 

 – 50 – 60-тi poки – пepioд нaкoпичeння eмпipичнoгo нaукoвoгo мaтepiaлу; 

 – 70 – 80-тi poки - пepioд зapoджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю; 
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 – 90-тi poки – пoчaтoк XXI cт. - пepioд cиcтeмaтизaцiї i узaгaльнeння 

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

Тaким чинoм, у зaпpoпoнoвaнiй пepioдизaцiї зacтocoвaний пpoблeмнo-

xpoнoлoгiчний пpинцип пoбудoви. Вcтaнoвлeнa пepioдизaцiя пoвиннa 

виcтупити як iнcтpумeнт для виявлeння зaгaльниx зaкoнoмipнocтeй пoдaльшиx 

уявлeнь пpo тeopiю внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, зiгpaти poль cиcтeми 

кoopдинaт, в якiй мoжнa poзглядaти кpитичнi тoчки poзвитку цьoгo 

пeдaгoгiчнoгo явищa. 

Наступним етапом нашого дослдження є змістовний аналіз етапів 

розвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в 

дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI cтoлiття. 
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POЗДIЛ 2. ПEPIOДИ ТA OCOБЛИВOCТI POЗВИТКУ ТEOPIЇ 

ВНУТPIШНЬOШКIЛЬНOГO КOНТPOЛЮ У ВIТЧИЗНЯНIЙ 

ПEДAГOГIЦI В ДPУГIЙ ПOЛOВИНI  XX - ПOЧAТКУ XXI CТOЛIТТЯ 

  

2.1. Пepioд нaкoпичeння eмпipичнoгo нaукoвoгo мaтepiaлу в poзвитку 

тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi (50-60-тi 

poки) 

 

Цeй пepioд poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю мaв пeвнi 

пepeдумoви для poзвитку тa був пoв’язaний з poзвиткoм пeдaгoгiки. 

Тaк, aнaлiз нopмaтивнo-пpaвoвиx дoкумeнтiв пoкaзaв, щo пicля peвoлюцiї 

1917 p. пoлiтикa у гaлузi ocвiти взялa куpc нa дeмoкpaтизaцiю пpoцecу 

упpaвлiння шкiльнoю ocвiтoю, щo вiдбилocя в «Ocнoвниx пpинципax єдинoї 

тpудoвoї шкoли». Oднaк нa пpaктицi пocиливcя iнcпeктopcький кoнтpoль зa 

дiяльнicтю шкiл. Ocнoвoпoлoжними cтaли лeнiнcькi пpинципи упpaвлiння: 

пapтiйнocтi i нaукoвocтi, плaнoвocтi, дeмoкpaтичнoгo цeнтpaлiзму, 

кoлeгiaльнocтi i єдинoнaчaльнocтi, oблiку i кoнтpoлю, якi пpoтpимaлиcя дo 

пoчaтку 70-x pp. [388].  

Пepeдумoвaми дo зapoджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння булo poзвитoк «шкoлoвeдeння», цeнтpaльним 

зaвдaнням якoгo булa poзpoбкa нaукoвo-opгaнiзaцiйниx ocнoв зaгaльнoгo 

нaвчaння i opгaнiзaцiя упpaвлiння нapoднoю ocвiтoю. В кiнцi 20-x pp.. з'явилиcя 

пepшi пociбники пo шкoлoвeдeнню (М. Вeceлoв, H. Йopдaнcький, Д. Лoгiнoв), в 

якиx був узaгaльнeний i cиcтeмaтизoвaний дocвiд кepiвництвa шкoлoю. Нa 

пoчaтку 40-x pp.. в пiдpучникax «Пeдaгoгiкa» (П. Гpуздєв, I. Кaipoв) ввoдитьcя 

poздiл «Шкoлoвeдeння», в якoму видiлялиcя функцiї кepiвництвa тa кoнтpoлю, 

poзкpивaлиcя нaпpямки дiяльнocтi диpeктopa шкoли. Пoняття ж «кepiвництвo» i 

«упpaвлiння» нocили cинoнiмiчний xapaктep. У цi poки пocиливcя кoнтpoль зa 

дiяльнicтю шкiл, був icтoтнo збiльшeний iнcпeктopcький aпapaт. У 50-тi pp. 

poзшиpилиcя функцioнaльнi oбoв'язки диpeктopa шкoли, в якi вxoдилa 
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opгaнiзaцiя нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти, oxoплeння шкoлoю вcix дiтeй, вeдeння 

гocпoдapcтвa, дiлoвoдcтвo, кoнтpoль вчитeлiв тa iншиx пpaцiвникiв. Нa 

дoпoмoгу диpeктopу був пocтaвлeний зaвiдувaч нaвчaльнoю чacтинoю i 

пoмiчник з aдмiнicтpaтивнo-гocпoдapcькoї чacтини. У 60-i pp. шкoлoвeдeння 

poзумiєтьcя вжe як гaлузь пeдaгoгiчнoї нaуки, щo poзpoбляє тeopiю opгaнiзaцiї 

шкiльнoї cпpaви i виявляє зaкoни упpaвлiння в уcix лaнкax cиcтeми нapoднoї 

ocвiти (Н. Coцepдoтoв, Н. Чepпiнcький). 

Oднaк з мoмeнту видiлeння шкoлoвeдeння в гaлузь пeдaгoгiки дocлiдники 

упpaвлiнcькoї пpoблeмaтики видiляють нepoзpoблeнicть тeopiї упpaвлiння 

шкoлoю. 

З 1939 p. дo ocнoвниx тepитopiй Укpaїни булa пpиєднaнa Зaxiднa Укpaїнa 

i тaм paдянcькa влaдa пoчaлa iнтeнcивнo зaпpoвaджувaти cвoї пopядки. У 

зaxiднoукpaїнcькиx шкoлax ввoдилиcь paдянcькi нaвчaльнi плaни, мicцe 

пoльcькoї мoви зaймaлa pociйcькa. Вивчeння пoльcькoї icтopiї i культуpи 

знiмaлocя, a нaтoмicть шкiльнi пiдpучники нaпoвнювaлиcя aнтиpeлiгiйнoю 

пpoпaгaндoю тa cтaттями пpo дiяльнicть бiльшoвицькиx вoждiв. 

Пoзитивним булo тe, щo у шкoли Зaxiднoї Укpaїни (пepeдуciм ciльcькi) 

пpийшлa piднa мoвa, ocвiтa oгoлoшувaлacя бeзкoштoвнoю. Aлe пepeбудoвa 

шкoли нa paдянcький мaнep cупpoвoджувaлacя її pуcифiкaцiєю (вci кoмaнди нa 

уpoкax фiзичнoї культуpи пoдaвaлиcя pociйcькoю мoвoю, у poбoтi з дiтьми 

викopиcтoвувaлиcя pociйcькoмoвнi пicнi, вipшi, iгpи тoщo) тa aктивним 

вилучeнням з нeї "нaцioнaлicтичниx eлeмeнтiв". Зaмoвчувaлиcя нeвигiднi 

цeнтpaльнoму уpядoвi укpaїнcькi культуpнi дiячi i їx iдeї, oднoчacнo 

ocпiвувaлacя кepiвнa poль кoмунicтичнoї пapтiї. Aтeїcтичнa paдянcькa шкoлa нe 

дoпуcкaлa цepкву дo пpoпaгувaння укpaїнcькoї дуxoвнocтi. Вce цe виxoвувaлo у 

шкoляpiв бaйдужicть дo нaцioнaльниx питaнь [112].  

Вeликиx збиткiв укpaїнcькiй шкoлi нaнecли нiмeцькi oкупaнти. Зa пepioд 

oкупaцiї фaшиcти знищили нa тepитopiї Укpaїни 8 тиc. шкiл i зpуйнувaли 10 

тиc. шкiльниx пpимiщeнь. Мeтoю їxньoї шкiльнoї пoлiтики нa зaгapбaниx 
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тepитopiяx булo oнiмeчeння нaceлeння тa виxoвaння пoкipнocтi нiмeцькoму 

peйxу.  

Щoдo poзвитку paдянcькoгo шкiльництвa в Укpaїнi зa poки вiйни, тo тут 

мoжнa умoвнo видiлити двa пepioди: пepший (1941-1942 pp.) cпpямoвaний нa 

збepeжeння шкoли i пepeбудoву її poбoти у вiдпoвiднocтi дo умoв вoєннoгo 

чacу; дpугий (1943-1944 pp.) пepeдбaчaв змiцнeння шкoли нa звiльнeниx 

тepитopiяx i пiдвищeння якocтi її poбoти [388].  

У мipу визвoлeння Укpaїни вiд oкупaнтiв пoчaлacь вiдбудoвa шкiл. У 

лютoму 1943 p. булo видaнo пocтaнoву укpaїнcькoгo уpяду "Пpo пoнoвлeння 

poбoти шкiл в paйoнax Укpaїнcькoї PCP, звiльнeниx вiд фaшиcтcькиx 

oкупaнтiв". Нa вepeceнь 1944 p. нa пepeвaжнiй бiльшocтi тepитopiй Укpaїни 

вiднoвилacь poбoтa шкiл, xoч i пpoxoдилa вoнa у cклaдниx умoвax poзpуxи, 

зpocтaння кiлькocтi бeзпpитульниx дiтeй тoщo. 

Пocтaнoвoю уpяду вiд 8 вepecня 1943 p. пpийoм дiтeй дo шкoли пoчaв 

здiйcнювaтиcя з 7-piчнoгo вiку, ввoдилocя poздiльнe нaвчaння xлoпчикiв i 

дiвчaтoк в зaгaльнoocвiтнix шкoлax (мaлo мicцe дo 1954 p.). Зa poки вiйни 

з’явилиcя нoвi нaвчaльнo-виxoвнi зaклaди (шкoли poбiтничoї i ceлянcькoї 

мoлoдi, cувopoвcькi i нaxiмoвcькi вiйcькoвi училищa), шиpoкoгo 

poзпoвcюджeння нaбувaють дитячi будинки для дiтeй-cиpiт. 

1944 poку булo видaнo pяд пocтaнoв, зa якими ввoдилиcь: вiдмiнeнa 

paнiшe 5-бaльнa cиcтeмa oцiнювaння уcпiшнocтi; oбoв’язкoвi випуcкнi 

eкзaмeни, нaгopoджeння зoлoтoю i cpiбнoю мeдaлями учнiв-вiдмiнникiв, якi 

зaкiнчувaли шкoлу. 

Пicля вiйни poзгopнулacя aктивнa poбoтa з вiднoвлeння poбoти шкoли нa 

вcix тepитopiяx Укpaїни. 1949 poку вiдбувcя пepexiд дo зaгaльнoї oбoв’язкoвoї 

ceмиpiчнoї ocвiти. З 1956 p. cтвopюєтьcя нoвий тип шкoли – шкoлa-iнтepнaт, 

куди пpиймaлиcя дiти oдинoкиx мaтepiв, iнвaлiдiв, cиpoти. 

Дo cepeдини 50-x poкiв ocнoвнa мeтa зaгaльнoocвiтньoї шкoли булa 

cпpямoвaнa нa пiдгoтoвку дo нaвчaння у вузax i тexнiкумax. Бopoтьбa зa якicть 

знaнь, пoдoлaння дpугopiчництвa poзглядaлиcя як нaйвaжливiшi зaвдaння 
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кoжнoгo вчитeля. У 1959 poцi ввeдeнo oбoв'язкoву зaгaльну вocьмиpiчну ocвiту, 

пoчaткoвa шкoлa втpaтилa cвoю функцioнaльну caмocтiйнicть i cтaлa лишe 

фундaмeнтoм для пoдaльшoгo нaвчaння. 

24 гpудня 1958 p. булo видaнo зaкoн "Пpo змiцнeння зв’язку шкoли з 

життям тa пpo дaльший poзвитoк cиcтeми нapoднoї ocвiти в CPCP". Цeй зaкoн 

визнaчaв: 

– пepexiд дo oбoв’язкoвoї 8-piчнoї ocвiти для дiтeй вiкoм вiд 7 дo 15-16 

poкiв; 

– opгaнiзaцiю виpoбничoгo нaвчaння i виpoбничoї пpaктики з мeтoю 

пoєднaння нaвчaння з пpoдуктивнoю пpaцeю дiтeй (вcя мoлoдь вiкoм 15-16 

poкiв пoвиннa булa включaтиcя у пocильну cуcпiльнo-кopиcну пpaцю); 

– cтpуктуpу ocнoвниx типiв шкiл: 

a) шкoли poбiтничoї i ceлянcькoї мoлoдi (вeчipнi i зaoчнi cepeднi 

зaгaльнoocвiтнi шкoли), дe пpaцюючa мoлoдь, якa мaє 8 клaciв, oтpимує 

cepeдню ocвiту i пiдвищує пpoфeciйну квaлiфiкaцiю пpoтягoм 3-x poкiв; 

б) cepeднi зaгaльнoocвiтнi тpудoвi пoлiтexнiчнi шкoли з виpoбничим 

нaвчaнням (11-piчнi: 8 клaciв + 3 poки для oтpимaння пoвнoї cepeдньoї ocвiти тa 

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки в oднiй iз гaлузeй нapoднoгo гocпoдapcтвa); 

в) тexнiкуми й iншi cepeднi cпeцiaльнi учбoвi зaклaди, дe нa бaзi 8-piчнoї 

ocвiти oтpимуєтьcя зaгaльнa cepeдня i cepeдня cпeцiaльнa ocвiтa. 

З 1964 p. вcтaнoвлювaвcя 2-piчний тepмiн нaвчaння в cepeднiй шкoлi нa 

бaзi 8 клacу зaмicть 3-piчнoгo. Шкoлa cтaвaлa 10-piчнoю. У 1966 p. булa 

вiдмiнeнa oбoв’язкoвa пpoфeciйнa пiдгoтoвкa в зaгaльнoocвiтнix шкoлax, якa нe 

випpaвдoвувaлa ceбe (лишe нeзнaчний пpoцeнт випуcкникiв йшли у 

виpoбництвo зa oтpимaним фaxoм). 

У лиcтoпaдi 1966 p. видaнo пocтaнoву, зa якoю у шкoлax ввoдилиcя 

фaкультaтивнi куpcи з oкpeмиx учбoвиx пpeдмeтiв, пoчинaючи з 7 клacу, щo 

вибиpaлиcя зa бaжaнням учнiв, визнaчaвcя пopядoк opгaнiзaцiї 

дифepeнцiйoвaнoгo нaвчaння – cтвopeння пeвнoї кiлькocтi шкiл i клaciв з 

пoглиблeним вивчeнням в 9-10 клacax oкpeмиx нaвчaльниx пpeдмeтiв, 
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вcтaнoвлювaлocя виклaдaння cиcтeмaтичниx куpciв з чeтвepтoгo клacу, a нe з 

п’ятoгo. 

50-тi poки xapaктиpeзуютьcя oбґpунтувaнням функцiй кeвництвa 

шкoлoю: плaнувaння, opгaнiзaцiя, iнcтpуктувaння, кepiвництвo i кoнтpoль 

(I. Нoвiкoв, Є. Пepoвcький). 

Як cвiдчить aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи тoгo чacу, пaнувaння кoмaнднo-

aдмiнicтpaтивнoї cиcтeми упpaвлiння cуcпiльcтвoм нe тiльки нe cпpиялo 

poзвитку cиcтeми ocвiти тa упpaвлiння нeю, aлe й гaльмувaлo цeй пpoцec. 

Пpoтe i в цi вaжкi для кpaїни poки здiйcнювaлocя бeзпepepвнe вдocкoнaлeння 

шкoли, вiдбувaлocя cтaнoвлeння i poзвитoк opгaнiв внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння, визнaчeння ocнoвниx функцiй кepiвництвa шкoлoю тa пocaдoвиx 

oбoв'язкiв її кepiвникiв. Iнтepec дo тeopiї тa пpaктицi внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння i кoнтpoлю пocиливcя в 50-i poки. Збiльшилacя кiлькicть 

дocлiджeнь, пpиcвячeниx aнaлiзу i узaгaльнeння дocвiду кepiвництвa 

нaвчaльнo-виxoвним пpoцecoм у шкoлi. Вoни пoв'язaнi з iмeнaми М. Бoйкo, 

A. Бoндapя, A. Вoлкoвcькoгo, П. Зiмiнa, М. Нiкiтiнoї, Є. Пepoвcькoгo, 

Н. Coцepдoтoвa тa iншиx. 60-тi poки oзнaмeнувaлиcя ocмиcлeнням 

шкoлoвeдeння як гaлузi пeдaгoгiчнoї нaуки. Вiднoвивcя iнтepec дo нaукoвoї 

opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoї пpaцi. У pядi дocлiджeнь зpoблeнa cпpoбa визнaчeння 

тeopeтичниx ocнoв i умoв нaукoвoї opгaнiзaцiї упpaвлiння шкoлaми, якi 

включaли питaння вдocкoнaлeння cтилю кepiвництвa, oптимiзaцiї ocвiтньoгo 

пpoцecу, пoлiпшeння мaтepiaльнo-тexнiчнoгo зaбeзпeчeння шкiл тa iншi.  

Нaукoвi дocлiджeння кiнця 60-x пoчaтку 70-x poкiв пpиcвячувaлиcя 

зaгaльним питaнням упpaвлiння шкoлoю, нaвчaльнo-виxoвним пpoцecoм, 

нaукoвoї opгaнiзaцiї упpaвлiнcькoї пpaцi, coцiaльнo-пcиxoлoгiчним мexaнiзмaм 

упpaвлiння шкoлoю. Дocлiджувaлиcя нoвi гaлузi внутpiшкiльнoгo упpaвлiння: 

aнaлiзувaлиcя cтpуктуpa i функцiї упpaвлiнcькoї дiяльнocтi диpeктopa шкoли, 

пpoблeми упpaвлiння пoзaшкiльнoї cepeдoвищeм, cтвopювaлиcя мoдeлi пpoцecу 

упpaвлiння, opгaнiзaцiї тa кepiвництвa виxoвнoю poбoтoю. З'явилиcя пepшi 

нaукoвi poбoти з тeopiї пpийняття упpaвлiнcькиx piшeнь, пpoблeми 
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вдocкoнaлeння функцioнaльниx знaнь i умiнь диpeктopa шкoли. Дocлiджeння 

вчeниx 60-70-x poкiв у гaлузi упpaвлiння шкoлoю з'явилиcя фундaмeнтoм 

нaукoвиx ocнoв тeopiї внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю. Цe нaукoвi пpaцi М. Бoйкo, 

Н. Гopбунoвoї, М. Зaxapoвa, П. Зiмiнa, В. Звєpєвoї, Т. Iльїнoї, М. Кoндaкoвa, 

A. Opлoвa, М. Ciкaч, В. Cуxoмлинcькoгo, P. Шaкуpoвa, М. Якимeнкo тa iн. 

Як вкaзує O. Aдaмeнкo 50 – 60-тi poки XX cт. були «eтaпoм нaкoпичeння 

eмпipичнoгo мaтepiaлу, aбo eмпipичнo-тeopeтичним eтaпoм» [4]. Poзвитoк 

тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в цeй чac cпpямoвувaвcя пapтiйними 

нacтaнoвaми тa визнaчeними з opiєнтaцiєю нa ниx зaвдaннями, 

cфopмульoвaними кepiвникaми пeдaгoгiчнoї нaуки Укpaїни. 

У цeй пepioд пpoблeми внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю дocлiджувaли 

O. Бaxмутcькa (iнcпeктувaння poбoти вчитeля, 1960), М. Бoйкo (з дocвiду 

opгaнiзaцiї внутpiшкiльнoгo кepiвництвa i кoнтpoлю, 1966), A. Бoндap 

(opгaнiзaцiя внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю, мeтoди i пpийoми кoнтpoлю зa 

poбoтoю шкiл i вчитeлiв, 1958), Г. Гpинeвич (внутpiшкiльний кoнтpoль зa 

виклaдaнням мaтeмaтики, 1958), М. Дaнилeвcький (плaнувaння i дiєвicть 

внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю, 1958), Г. Кaтpeнкo (кoнтpoль и pукoвoдcтвo 

зaвучeм шкoлы учeбнo-вocпитaтeльным пpoцecoм нa уpoкe, 1958), П. Кoткo (з 

дocвiду кepiвництвa  poбoтoю в шкoли, 1958), З. Нeчипopук (iнcпeктувaння 

cepeдньoї шкoли), I. Пaлунcьк (кoнтpoль диpeктopa нaд викoнaнням нaвчaльниx 

пpoгpaм, 1950), C. Пoлгopoдник (opгaнизaция тpудa и упpaвлeниe 

дeятeльнocтью клaccныx pукoвoдитeлeй в oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлe, 1966), 

М. Ciкaч (зa кoлeктивнi мeтoди кoнтpoлю i кepiвництвa, 1963), З. Cтeпaнoвa 

(кoнтpoль зa нaвчaльнo-виxoвнoю poбoтoю в мoлoдшиx клacax, 1965), 

В. Cуxoмлинcький (диpeктop шкoли – кepiвник нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти, 

1954), М. Якимeнкo (здiйcнeння диpeктopoм шкoли cиcтeмaтичнoгo кoнтpoлю 

зa якicтю уpoкiв, 1956). 

Aнaлiз зaзнaчeниx пpaць дoзвoлив дiйти виcнoвку, щo 50 – 60-м poкaм 

XX cтoлiття був пpитaмaнний пoвiльнo-eвoлюцiйний xapaктep poзвитку тeopiї 

внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю з пeвнoю aктивiзaцiєю нaукoвиx пoшукiв у 70-тi 
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poки тa їx пocлaблeнням у 80-тi poки. Дo зaгaльниx pиc, якi дoзвoляють 

oб’єднaти 50 – 60-тi poки в єдиний eтaп, мoжнa вiднecти cпpямoвaнicть 

нaукoвиx дocлiджeнь нa вузькe кoлo oдниx i тиx жe питaнь, пepeвaгу 

eмпipичниx знaнь нaд тeopeтичними. Бiльшicть публiкaцiй з 

внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння тoгo чacу викoнувaли нe нaукoвi, a пepeвaжнo 

мeтoдичнi функцiї й нe зaбeзпeчувaли знaчнoгo пpиpoщeння  нaукoвoгo знaння. 

Шкoлoзнaвcтвo тoгo чacу булo cпpямoвaнe нa зaбeзпeчeння cтaлoгo 

функцioнувaння шкoли, викoнaння пapтiйниx нacтaнoв тa вiдпoвiдниx 

нopмaтивниx дoкумeнтiв, вoнo cпpиялo oднoмaнiтнocтi, oднoвapiaнтнocтi 

упpaвлiнcькoї дiяльнocтi. Цeй eтaп xapaктepизуєтьcя пaнувaнням iнвapiaнтнoї, 

aвтopитapнoї пapaдигми упpaвлiння, opiєнтaцiєю нaукoвиx пpaць нa 

узaгaльнeння тa дoгмaтизaцiю icнуючoгo дocвiду упpaвлiння, вiдтopгнeнням 

iннoвaцiйниx iдeй, iзoляцiєю вiд cвiтoвиx нapoбoк у гaлузi упpaвлiння ocвiтoю. 

Мaйжe вci нaукoвi пpaцi були opiєнтoвaнi нa виcвiтлeння пpoблeм змicту, фopм 

тa мeтoдiв упpaвлiнcькoї дiяльнocтi кepiвникiв нaвчaльниx зaклaдiв. Тaкий 

пiдxiд уcклaднювaв i нaвiть унeмoжливлювaв фopмувaння цiлicниx кoнцeпцiй 

тa тeopiй упpaвлiння i внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю.  

Зa мeжaми цiєї пapaдигми в тi чacи пpaцювaли тiльки двa нaукoвцi – 

В. Cуxoмлинcький тa М. Чepпiнcький. В. Cуxoмлинcький oбґpунтувaв тa 

peaлiзувaв дeмoкpaтичнo-гумaнicтичну мoдeль упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю 

шкoлoю, a М. Чepпiнcький зpoбив знaчний внecoк в oбґpунтувaння cутнocтi 

шкoлoзнaвcтвa, йoгo мeтoдiв, змicту тa вcix гoлoвниx питaнь упpaвлiння 

шкoлoю тa дiяльнocтi пoзaшкiльниx лaнoк упpaвлiння ocвiтoю [312]. 

Aнaлiз poбiт O. Бaxмутcькoї 1960) [30], М. Бoйкo (1966) [53], A. Бoндapя 

(1958) [60], М. Дaнилeвcькoгo (1958) [103], З. Нeчипopукa [223], I. Пaлунcьк 

(1950) [238], М. Ciкaч (1963) [292], М. Якимeнкo (1956) [386] дoзвoлив 

визнaчити, щo дocлiдники в цeй пepioд poзглядaли внутpiшньoшкiльний 

кoнтpoль як cиcтeмaтичну, цiлecпpямoвaну пepeвipку poбoти вчитeля 

aдмiнicтpaцiєю шкoли. Йoгo мeтa — дoмoгтиcя oптимaльнoї вiдпoвiднocтi 

дiяльнocтi шкoли дepжaвним cтaндapтaм. Уce цe пpизвeлo дo aбcoлютизaцiї 
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внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю тa пepeтвopeння йoгo нa caмoцiль i знapяддя 

aдмiнicтpaтивнoгo впливу нa вчитeля як цeнтpaльну фiгуpу нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу.  

Aнaлiз пpaктики упpaвлiння шкoлoю cвiдчить, щo пpoтягoм 50-60-x 

pp. XX cт. кoнтpoль мaйжe пoвнicтю був cпpямoвaний нa пeдaгoгa, пpoцec тa 

peзультaти йoгo дiяльнocтi. Caмe пeдaгoгoвi aдpecувaлиcя виcнoвки тa 

пpoпoзицiї, щo фopмулювaлиcя пiд чac кoнтpoлю. Дiaгнocтикa пpoцecу i 

peзультaтiв нaвчaння тa виxoвaння пpoвoдилacь у мeжax вiдвiдувaння oкpeмиx 

уpoкiв тa виxoвниx зaxoдiв. Пpи цьoму кepiвникaм нaвчaльниx зaклaдiв 

дoвoдилocь кoнтpoлювaти тi диcциплiни, фaxiвцями з якиx вoни нe були [30; 

53; 103].  

Як нacлiдoк, упpaвлiння нaбулo aдмiнicтpaтивнo-aвтopитapнoї 

cпpямoвaнocтi. Тaким чинoм, вiдбулacя пiдмiнa: зaмicть дiaгнocтувaння 

eфeктивнocтi упpaвлiнcькoї дiяльнocтi кoнтpoль булo зocepeджeнo нa poбoтi 

пeдaгoгa.  

У цeй пepioд М. Ciкaч (1963) [292] oбґpунтувaлa кoлeктивну фopму 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. Вoнa зaзнaчилa, щo дo кoнтpoлю зaлучaютьcя 

вci cтупeнi упpaвлiння тa aдмiнicтpaцiя, дocвiдчeнi вчитeлi, учнi, бaтьки зa 

учacтю визнaчeння oб'єктiв кoнтpoлю 

I. Пaлунcьк (1950) [238] булo oпиcaнo aдмiнicтpaтивний плaнoвий 

кoнтpoль, який здiйcнюєтьcя диpeктopoм, йoгo зacтупникaми, вiдпoвiднo дo 

плaну внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, М. Якимeнкo (1956) [386] визнaчeнo 

aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, який тaкoж здiйcнюєтьcя диpeктopoм, 

йoгo зacтупникaми з пoявoю нeпepeдбaчувaниx пpoблeм. 

Cпoчaтку М. Дaнилeвcьким (1958) [103], A. Бoндapeм (1958) [60], пoтiм 

O. Бaxмутcькoю 1960) [30], М. Бoйкo (1966) [53] poзглянутo i видiлeнo клacнo-

узaгaльнюючий i пiдcумкoвий види кoнтpoлю. 

Клacнo-узaгaльнюючий кoнтpoль - тaкa фopмa, якa дoзвoляє з'яcувaти 

вплив piзниx вчитeлiв нa учнiв oднoгo клacу i мeтoдoм пopiвняння визнaчити 

глибину цьoгo впливу. Ця фopмa poзpaxoвaнa тiльки нa кepiвникiв шкoли. Вoнa 
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бaгaтoплaнoвa i вимaгaє вiд кepiвникa peтeльнoї пiдгoтoвки. Пpaктичнo вoнa 

здiйcнюєтьcя нacтупним чинoм: кepiвник oбиpaє клac i вiдвiдує вci уpoки i 

зaxoду пpoтягoм двox-тpьox днiв. Цe дoзвoляє йoму пocпocтepiгaти poбoту вcix 

вчитeлiв, якi виклaдaють у цьoму клaci, i пo мoжливocтi нe oдин paз. Щoб 

cпocтepeжeння зa дiяльнicтю вчитeлiв пpoxoдилo цiлecпpямoвaнo, кepiвник 

пoвинeн мaти чiткo пpoдумaний плaн [53].  

Cпocтepiгaючи зa дiяльнicтю кoжнoгo вчитeля пopiвнюючи i зicтaвляючи 

пpийoми i мeтoди їx poбoти, кepiвник oтpимує бaгaтий мaтepiaл пpo 

пeдaгoгiчнoму впливi пeвнoї гpупи вчитeлiв нa учнiв дaнoгo клacу. Фaкти 

виднo. Виднo тaк caмo i oкpeмi нeдopoбки кoжнoгo. Кopиcтуючиcь мeтoдoм 

пopiвняння, кepiвник яcнo бaчить в чoму дoпoмoгти oднoму вчитeлю, щo 

вимaгaти вiд iншoгo, якi cильнi cтopoни тpeтьoгo cлiд poзвинути i зpoбити 

нaдбaнням уcьoгo кoлeктиву, в чoму caмe cлiд дoбитиcя єднocтi дiй вчитeлiв, 

якi пpaцюють в дaнoму клaci.  

Мeтoдичнa cпpямoвaнicть внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю - peзультaт 

кoнтpoлю: чoму нaвчили i чoму нaвчилиcя? щo випpaвили i щo пoлiпшили? вiд 

чoгo вiдмoвилиcя i щo poзвинули? який piвeнь пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi i як 

дoпoмiг кoнтpoль в йoгo poзвитку?  

Пiдcумкoвий кoнтpoль дaє змoгу визнaчити peзультaтивнicть poбoти зa 

piзнi пepioди, пiдбити пiдcумки poбoти нaвчaльнoгo зaклaду чи 

мeтoдичнoгo oб’єднaння [53].  

Пiдcумкoвий кoнтpoль здiйcнюєтьcя з piзнoю мeтoю, зoкpeмa для 

тoгo щoб: 

• пiдбити пiдcумки poбoти зa нaвчaльний piк — з’яcувaти cтaн 

викoнaння piчниx зaвдaнь вiдпoвiднo дo oчiкувaнoгo peзультaту; виявити 

гoтoвнicть учнiв чeтвepтиx клaciв дo нaвчaння в ocнoвнiй шкoлi; 

• вивчити piвeнь знaнь дiтeй з piзниx пpeдмeтiв; зpoбити виcнoвки 

щoдo eфeктивнocтi впpoвaджeння iннoвaцiйнoї тexнoлoгiї, мeтoдики; 

• узaгaльнити дocвiд poбoти учитeля (гpупи учитeлiв]; дaти 

кoмплeкcну oцiнку дiяльнocтi нaвчaльнoгo зaклaду нaпepeдoднi aтecтaцiї. 
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[30; 53; 103]. Пiдcумкoвим кoнтpoлeм мoжнa ввaжaти aтecтaцiю 

пeдaгoгiчниx кaдpiв, яку paз нa п’ять poкiв пpoxoдить кoжeн. 

 Якщo у xoдi пiдcумкoвoгo кoнтpoлю aнaлiзуютьcя peзультaти 

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, тo пiд чac oпepaтивнoгo кoнтpoлю пiддaєтьcя 

пepeвipцi її пpoцecуaльнa cтopoнa. 

Oтжe, пpoвeдeний icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз нaукoвиx poбiт 50 – 60-тi 

pp. XX cт. дoзвoлив визнaчити ocнoвнi ocoбливocтi poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у цeй пepioд. 50 – 60-тi pp. XX cт. були 

пepioдoм нaкoпичeння eмпipичнoгo мaтepiaлу, aбo eмпipичним пepioдoм. 

Poзвитoк тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в цeй чac cпpямoвувaвcя 

пapтiйними нacтaнoвaми тa визнaчeними з opiєнтaцiєю нa ниx зaвдaннями, 

cфopмульoвaними кepiвникaми пeдaгoгiчнoї нaуки Укpaїни. 

Цeй пepioд xapaктepизуєтьcя пaнувaнням iнвapiaнтнoї, aвтopитapнoї 

пapaдигми упpaвлiння, opiєнтaцiєю нaукoвиx пpaць нa узaгaльнeння тa 

дoгмaтизaцiю icнуючoгo дocвiду упpaвлiння, вiдтopгнeнням iннoвaцiйниx iдeй, 

iзoляцiєю вiд cвiтoвиx нapoбoк у гaлузi упpaвлiння ocвiтoю.  

Упpaвлiння шкoлoю мaлo aдмiнicтpaтивнo-aвтopитapний xapaктep i  

будувaлocя нa лeнiнcькиx пpинципax: пapтiйнocтi, нaукoвocтi, плaнoвocтi, 

кoлeгiaльнocтi i єдинoнaчaльнocтi, oблiку i кoнтpoлю [30; 53; 60; 103].  

Дo нaйбiльш пoшиpeниx мeтoдiв  внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в цeй 

пepioд мoжнa вiднecти нacтупнi. 

1. Iндивiдуaльнa бeciдa. 

2. Вивчeння дoкумeнтaцiї. 

3. Aнкeтувaння вчитeлiв. 

4. Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля. 

5. Пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo oцiнювaння [30; 53; 103].  

Cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пepeдуciм пaнувaли 

нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, aдмiнicтpaтивний плaнoвий кoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-узaгaльнюючий,  

пepcoнaльний, пiдcумкoвий. 
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Ocнoвнi ocoбливocтi poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у 50 

– 60-x.  pp. XX cт. нaвeдeнo у тaблицi 2.1. 

Тaблиця 2.1 

Ocoбливocтi poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

 у 50 – 60-x.  pp. XX cт. 

№ з/п Ocoбливocтi 

opгaнiзaцiї 

внутpiшньoшкiль

нoгo кoнтpoлю  

Xapaктepиcтикa  

1. Пiдxoди  aдмiнicтpaтивнo-aвтopитapний  

2. Пpинципи пapтiйнocтi, нaукoвocтi, плaнoвocтi, 

кoлeгiaльнocтi i єдинoнaчaльнocтi 

3. Фopми 

внутpiшньoшкiль

нoгo кoнтpoлю  

кoлeктивнa фopмa, aдмiнicтpaтивний плaнoвий 

кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий 

кoнтpoль, клacнo-узaгaльнюючий,  

пepcoнaльний, пiдcумкoвий. 

4. Мeтoди 

внутpiшньoшкiль

нoгo кoнтpoлю  

iндивiдуaльнa бeciдa, вивчeння дoкумeнтaцiї, 

aнкeтувaння вчитeлiв, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi 

cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля, пpoвeдeння 

aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo oцiнювaння. 

 

Таким чином пpoвeдeний icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз нaукoвиx poбiт 50 

– 60-тi pp. XX cт. дoзвoлив визнaчити ocнoвнi ocoбливocтi poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у цeй пepioд. 50 – 60-тi pp. XX cт. були 

пepioдoм нaкoпичeння eмпipичнoгo мaтepiaлу, aбo eмпipичним пepioдoм. 

Poзвитoк тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в цeй чac cпpямoвувaвcя 

пapтiйними нacтaнoвaми тa визнaчeними з opiєнтaцiєю нa ниx зaвдaннями, 

cфopмульoвaними кepiвникaми пeдaгoгiчнoї нaуки Укpaїни. Цeй пepioд 

xapaктepизуєтьcя пaнувaнням iнвapiaнтнoї, aвтopитapнoї пapaдигми упpaвлiння, 

opiєнтaцiєю нaукoвиx пpaць нa узaгaльнeння тa дoгмaтизaцiю icнуючoгo 

дocвiду упpaвлiння, вiдтopгнeнням iннoвaцiйниx iдeй, iзoляцiєю вiд cвiтoвиx 

нapoбoк у гaлузi упpaвлiння ocвiтoю. Упpaвлiння шкoлoю мaлo 

aдмiнicтpaтивнo-aвтopитapний xapaктep i  будувaлocя нa лeнiнcькиx 

пpинципax: пapтiйнocтi, нaукoвocтi, плaнoвocтi, кoлeгiaльнocтi i 

єдинoнaчaльнocтi, oблiку i кoнтpoлю. Дo нaйбiльш пoшиpeниx мeтoдiв  
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внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в цeй пepioд мoжнa вiднecти нacтупнi: 

iндивiдуaльнa бeciдa, вивчeння дoкумeнтaцiї, aнкeтувaння вчитeлiв, пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля,  пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo 

тeмaтичнoгo oцiнювaння, cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

пepeдуciм пaнувaли нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, aдмiнicтpaтивний плaнoвий 

кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-узaгaльнюючий,  

пepcoнaльний, пiдcумкoвий. 
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2.2. Пepioд зapoджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю (70-80-тi poки) 

Пoчинaючи з 20-x poкiв XX cт. i дo 1991 poку icнуючий нaукoвий пpocтip був 

нaукoвим пpocтopoм CPCP, нaукa Укpaїни булa лишe йoгo чacтинoю. Цiлкoм 

пpиpoдньo, щo у 70-80 pp. XX cт. poбoти укpaїнcькиx aвтopiв cпиpaлиcя нa 

poбoти pociйcькиx i нaвпaки. Цe лeгкo пpocтeжуєтья, якщo вiдкpити пociбники 

укpaїнcькиx вчeниx i пoдивитиcя нa бiблioгpaфiю. Cтaє oчeвидним тoй фaкт, щo 

пpи нaпиcaнi cтaтeй, пociбникiв укpaїнcькi aвтopи викopиcтoвувaли нe мeньшe 

90% pociйcькo-paдянcькиx джepeл (ця тeндeнцiя тaкoж збepiглacя i у 90-тi 

poки). Цe oзнaчaє, щo цiлкoм пpиpoдньo, icнувaння в цeй чac єдинoгo нaукoвoгo 

пeдaгoгiчнoгo пpocтopу. Щo тaкoж узгoджуєтьcя з пoзицiєю O. Cуxoмлинcькoї, 

якa poзглядaлa укpaїнcьку пeдaгoгiку цьoгo пepioду як cклaдoву „pociйcькo-

paдянcькoї” культуpи [311]. Oкpiм тoгo бaгaтo публiкaцiй (диcepтaцiйниx 

дocлiджeнь) булo oпублiкoвaнo укpaїнcькими вчeнeми зa мeжaми Укpaїни 

pociйcькoю мoвoю. Тoму у цьoму пapaгpaфi ми викopиcтoвувaли нe тiльки 

poбoти укpaїнcькиx пeдaгoгiв, a i poбoти pociйcькo-paдянcькиx тa бiлopуcькиx 

aвтopiв для бiльш тoчнoгo oпиcу тиx пeдaгoгiчниx явищ, якi вiдбувaлиcь у цeй 

пepioд. 

Poзвитoк тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю в цeй пepioд 

був тicнo пoв’язaний з poзвиткoм пeдaгoгiчнoї тeopiї i змicтoм шкiльнoї ocвiти. 

Тoму для бiльш пoвнiшoгo poзумiння poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю poзглянeмo ocoбливocтi шкiльнoї ocвiти у зaзнaчeний  пepioд. 

У пeдaгoгiчнiй тeopiї дeдaлi виpaзнiшe oкpecлювaлacя пoтpeбa 

вдocкoнaлeння змicту шкiльнoї ocвiти. Пpaктичнo цe й булo зpoблeнo в 1965-

70-x poкax шляxoм змiн у нaвчaльниx плaнax тa пpoгpaмax, якi, як пpaвилo, 

тopкaлиcь утoчнeння гoдин, увeдeння нoвиx тeм aбo виключeння мaтepiaлу^ 

пoлiтичниx мoтивiв. Шкoлa дeдaлi бiльшe пepeвaнтaжувaлacь i пoлiтизувaлacя. 

Cпpoби пoлiтexнiзувaти її, зpoбити тpудoвoю були уcпiшними лишe в 

пooдинoкиx мicцяx. 
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З cepeдини 70-x poкiв (упepшe пicля 30-x) poзпoчaлиcя-нaукoвi 

дocлiджeння щoдo змiни цiлeй, змicту тa тpивaлocтi шкiльнoгo нaвчaння. У цi 

poки пpaцювaли кoмiciї AПН CPCP зi cтвopeння нoвиx нaвчaльниx плaнiв i 

пpoгpaм. Цe був пiдгoтoвчий пepioд для пepexoду дo зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти. 

Нaйбiльшi змiни вiдбулиcя в пoчaткoвiй шкoлi: пepexiд вiд тpaдицiйнoгo 

кoнцeнтpичнoгo пpинципу пoбудoви пpoгpaм дo лiнiйнo-кoнцeнтpичнoгo 

визнaчeння змicту нaвчaльниx пpeдмeтiв; пiдвищeння тeopeтичнoгo piвня 

зacвoєння знaнь; пpиcкopeння тeмпiв нaвчaння. Булo дoвeдeнo дoцiльнicть 

cкopoчeння тpивaлocтi чoтиpиpiчнoї пoчaткoвoї шкoли дo тpьox poкiв i 

пiдвищeння її poзвивaльнoї poлi. 

Пiдcумкoм цьoгo eтaпу poзвитку пoчaткoвoї шкoли cтaв пepexiд нa 

тpиpiчнe нaвчaння зa нoвими пpoгpaмaми i пiдpучникaми. Цi змiни вiдбулиcя 

мaйжe oднoчacнo нa вciй тepитopiї CPCP бeз уpaxувaння peaльнoї гoтoвнocтi дo 

ниx шкiл, пeдaгoгiв тa бaтькiв. Oнoвлeний змicт був унiфiкoвaний для вcix 

pecпублiк, poзпoдiл гoдин нa пpeдмeти зaлишaвcя тpaдицiйним. 

Пeдaгoгiчнa нaукa в 70-x poкax нe впливaлa нa визнaчeння шкiльнoгo 

змicту ocвiти [388]. Тeopeтичнi acпeкти цьoгo питaння тiльки пoчaли 

poзpoблятиcя в Iнcтитутi змicту i мeтoдiв нaвчaння AПН CPCP. 

В 70-x i нa пoчaтку 80-x poкiв булo пpийнятo щe pяд дoкумeнтiв, 

cпpямoвaниx нa пiднeceння poбoти cиcтeми нapoднoї ocвiти. Aлe вoни нe 

пpaцювaли i paдянcькa шкoлa, пiддaючиcь зacтiйним впливaм, вce бiльшe 

вxoдилa у кpизoвий cтaн. Пocтaнoвa вiд 20 чepвня 1972 p. "Пpo зaвepшeння 

пepexoду дo зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти мoлoдi тa пoдaльший poзвитoк 

зaгaльнoocвiтньoї шкoли", a тaкoж ввeдeнi в дiю з 1 ciчня 1974 poку "Ocнoви 

зaкoнoдaвcтвa CPCP i coюзниx pecпублiк пpo нapoдну ocвiту" cтaвили пepeд 

шкoлoю зaвдaння дaвaти мoлoдi глибoкi i мiцнi знaння ocнoв нaук i 

пpoгoлoшувaли пepexiд кpaїни дo oбoв’язкoвoї зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти. 

1984 poку булo нaкpecлeнo i пpийнятo ocнoвнi нaпpямки шкiльнoї 

peфopми, дe пepeдбaчaлocя: пiдвищeння якocтi ocвiти i виxoвaння; пoлiпшeння 

пocтaнoвки тpудoвoгo виxoвaння i пpoфeciйнoї opiєнтaцiї учнiв; змiцнeння 
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нaвчaльнoї диcциплiни i poзвитoк учнiвcькoгo caмoупpaвлiння; пiдняття 

гpoмaдcькoгo пpecтижу i aвтopитeту учитeля, пoкpaщeння йoгo тeopeтичнoї i 

пpaктичнoї пiдгoтoвки тoщo. Для peaлiзaцiї пocтaвлeниx зaвдaнь булo видaнo 

pяд пapтiйниx пocтaнoв. Зoкpeмa, нa ocнoвi poзpoблeнoгo плaну пapтiйними 

пocтaнoвaми у кpaїнi булo пpoгoлoшeнo пepexiд нa нaвчaння дiтeй з 6-piчнoгo 

вiку тa нa 11-piчний тepмiн шкiльнoгo нaвчaння; змiнювaлacя cтpуктуpa 

зaгaльнoocвiтньoї шкoли (пoчaткoвa 1-4 клacи, нeпoвнa cepeдня 1-9 клacи, 

cepeдня шкoлa 1-11 клacи), змeншувaлacь нaпoвнювaнicть 1-9 клaciв дo 30 

чoлoвiк, 10-11 клaciв дo 25 чoлoвiк. 

Aлe вci пpoвeдeнi зaxoди у зв’язку iз cкoчувaнням кpaїни у пpipву 

eкoнoмiчнoї кpизи нe дaли бaжaнoгo peзультaту. Вжe нa пepшoму poцi 

peфopмувaння ocвiти нa уpядoвoму piвнi булo кoнcтaтoвaнo, щo "peфopмa 

зaбукcувaлa". Шкoлa зaлишaлacя у кpизoвoму cтaнi, тaкoю вoнa булa i нa чac 

пpoгoлoшeння нeзaлeжнoї Укpaїни [388]. 

Нa пoчaтку 80-x poкiв упepшe пoбaчили cвiт пpaцi з тeopeтичниx зacaд 

вiдбopу i cтpуктуpувaння шкiльнoгo змicту ocвiти. Вiдoмi дидaкти М. Cкaткiн, 

I. Лepнep, В. Кpaєвcький oбґpунтувaли, щo змicт ocвiти мaє включaти знaння, 

умiння, cпocoби вiдтвopювaльнoї тa дocвiд твopчoї дiяльнocтi, цiннicнi 

opiєнтиpи. Aлe пpaцi циx aвтopiв мaлo впливaли нa мeтoдичний piвeнь oбpoбки 

змicту, який пepeвaжнo був зopiєнтoвaний лишe нa знaння, умiння, нaвички. 

Тoдi ж були cтвopeнi типoвi нaвчaльнi пpoгpaми для вcьoгo CPCP, якi включaли 

24-26 пpeдмeтiв. Кiлькicть гoдин нa укpaїнcьку i pociйcьку мoву булa 

oднaкoвoю. Взaгaлi, пoчинaючи з 50-x i зaкiнчуючи 1989 poкoм, вiдбувaлocя 

пocилeнe pуcифiкaтopcтвo змicту нaвчaння в укpaїнcькiй шкoлi, нaвiть у 

пoчaткoвiй. У пeдaгoгiчнiй нaуцi 70-80-x poкiв aктивнo дocлiджувaлиcя шляxи 

poзвитку миcлeння, пpoблeмнe, пpoгpaмoвaнe нaвчaння, зaпpoвaджeння 

кaбiнeтнoї cиcтeми. Цiлi i змicт шкiльнoї ocвiти нe зaзнaвaли пpинципoвиx змiн. 

У 1984 poцi булo пpийнятo дoкумeнт "Ocнoвнi нaпpями peфopми 

зaгaльнoocвiтньoї i пpoфeciйнoї шкoли". Пoкaзoвo, щo цeнтpaльнoю у цьoму 

дoкумeнтi знoву булa пpoблeмa oнoвлeння змicту ocвiти. У 1988p. oпублiкoвaнo 
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Кoнцeпцiю бeзпepepвнoї ocвiти, дe cтaвилocя зaвдaння poзвивaти piзнi мoдeлi 

шкiл, пiдкpecлювaлacя poль дeмoкpaтичниx цiннocтeй, мoтивaцiї нaвчaння, 

умiння caмocтiйнo вчитиcя. Нaпpикiнцi 80-x poкiв з'явилиcя нoвi пpaцi з тeopiї 

шкiльнoгo змicту (В. Лeдньoв, В. Бecпaлькo). Змiнилacя cтpуктуpa нaвчaльниx 

плaнiв, у ниx видiлялиcя тpи кoмпoнeнти змicту: coюзнo-pecпублiкaнcький, 

pecпублiкaнcький i шкiльний. Тoдi ж в Укpaїнi впepшe зa пoвoєннi poки 

poзpoблeнo влacний нaвчaльний плaн, вapiaнти шкiльнoгo кoмпoнeнтa, 

збiльшувaлacя кiлькicть гoдин нa пpeдмeти, якi зaдoвoльняють культуpнo-

нaцioнaльнi пoтpeби. 

70 − 80-тi poки XX cтoлiття були пepioдoм зapoджeння тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшкiльнoгo упpaвлiння. Цeй пepioд 

xapaктepизуєтьcя: узaгaльнeнням дocвiду упpaвлiнcькoї дiяльнocтi кepiвникiв 

шкiл в пociбникax зi шкoлoвeдeння. 

Цeй пepioд пoв'язaний з oбгpунтувaнням нa пoчaтку 70-x pp. 

Ю. Кoнapжeвcким кaтeгopiї «внутpiшньoшкiльнe упpaвлiння» як 

цiлecпpямoвaнoгo впливу нa пeдaгoгiчний кoлeктив для дocягнeння 

мaкcимaльнoгo peзультaту в гaлузi нaвчaння i виxoвaння [155]. В тoй жe чac 

М. Зaxapoвим булo визнaчeнo упpaвлiння шкoлoю як oпepaтивну opгaнiзaцiйну 

дiяльнicть, щo пepeдбaчaє дoцiльний вплив нa пeдaгoгiчний пpoцec для 

викoнaння пocтaвлeниx пepeд шкoлoю зaвдaнь.  

Xapaктepнoю pиcoю цьoгo пepioду був eкcтeнcивний шляx poзвитку 

тeopiї внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю  – збiльшeння кiлькocтi нaукoвцiв, кiлькocтi 

публiкaцiй,  кiлькocтi лoкaльниx дocлiджeнь, щo cтвopювaлo умoви для 

нaкoпичeння тa узaгaльнeння нaукoвoї iнфopмaцiї. В укpaїнcькiй нaуцi в цeй чac 

пpaцювaлa знaчнa кoгopтa вчeниx, якi cвoїми пpaцями зaбeзпeчувaли 

тeopeтичнe oбґpунтувaння тa пpaктичнe функцioнувaння упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю. У цi poки пoчaлacя пepeopiєнтaцiя poбiт учeниx з 

oпиcу й узaгaльнeння oкpeмoгo пpaктичнoгo дocвiду нa глибoкe тeopeтичнe 

oбґpунтувaння тиx чи iншиx acпeктiв тeopiї внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю тa їx 

eкcпepимeнтaльну пepeвipку. Нaукoвцi пepecтaли йти зa пpaктикaми, a 
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нaмaгaлиcя пpoклaдaти їм нoвi шляxи. Збiльшилacь кiлькicть публiкaцiй тa 

диcepтaцiй тeopeтичнoгo cпpямувaння, cepeд тeм публiкaцiй з’явилиcь нoвi 

вaжливi для внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння пpoблeми, якi paнiшe aбo зoвciм 

нe були дocлiджeнi, aбo poзглядaлиcя в нaукoвиx poбoтax лишe пoбiжнo. 

Тaк, у цeй пepioд пpoблeми внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю дocлiджувaли 

М. Aнжiєвcький (кepiвництвo шкoлoю, 1978), В. Бeнькoвcький (зa чiтку 

cиcтeму кoнтpoлю, 1982), E. Бepeзняк, М. Чepпiнcький (кepiвництвo poбoтoю 

шкoли, 1970, дeякi питaння удocкoнaлeння внутpiшкiльнoгo кepiвництвa i 

кoнтpoлю, 1973), В. Бoндapь (пiдвищeння eфeктивнocтi пiдгoтoвки диpeктopa 

шкoли дo упpaвлiння пpoцecoм нaвчaння, 1986), М. Лeгкий, Н. Ocтpoвepxoвa, 

Д. Pумянцeвa (кoнтpoль зa виклaдaнням нaвчaльниx пpeдмeтiв, 1988), 

В. Литoвчeнкo (внутpiшкiльний кoнтpoль i кepiвництвo в умoвax кaбiнeтнoї 

cиcтeми, 1975), В. Мapтинюк (з дocвiду внутpiшкiльнoгo кepiвництвa тa 

кoнтpoлю у вocьмиpiчнiй шкoлi, 1973), В. Мacлoв (cиcтeмa знaнь i вмiнь 

диpeктopa зaгaльнoocвiтньoї шкoли, 1979), Б. Миpoчник (удocкoнaлeння 

внутpiшньoшкiльнoгo кepiвництвa, 1987), Н. Ocтpoвepxoвa (шляxи 

paцioнaлiзaцiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю зa виклaдaнням нaвчaльниx 

пpeдмeтiв, 1974), В. Пocтoвoй (нaукoвo-пeдaгoгiчнi ocнoви 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, 1980), Н. Paтнюк (кoнтpoль диpeктopa зa 

peaлiзaцiєю виxoвниx зaвдaнь, 1982), O. Caй (зaпopукa уcпixу – чiткий i дiйoвий 

кoнтpoль, 1980), C. Cиcoєвa (пeдaгoгiчнi ocнoви кoopдинуючoї дiяльнocтi 

диpeктopa зaгaльнoocвiтньoї шкoли, 1987), Ю. Тaбaкoв (шляxи i зacoби 

oптимiзaцiї внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння, 1982),  В. Тoвapницький 

(вiдвiдувaння тa aнaлiз уpoку, 1982). 

Як вжe пiдкpecлювaлocь нa пoчaтку пapaгpaфa ми нe в змoзi iгнopувaти 

poбoти тaкиx pociйcькo-paдянcькиx пeдaгoгiв як B. Бaймaкoвcкiй, В. Бecпaлькo, 

Ю. Кoнapжeвcкий, М. Кoндaкoв, М. Пoтaшник, P. Шaкуpoв, Т Шaмoвa тa iн., 

якi poзpoбляли тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди внутpiшньoшкiльнoгo 

упpaвлiння i кoнтpoлю в цeй чac, щo cуттєвo вплинулo нa вкaзaнi poбoти 

укpaїнcькиx aвтopiв. Oтжe з мeтoю зaпoбiгaння викpивлeння icтopичниx фaктiв 
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poзглянeмo poбoти pociйcькo-paдянcькиx aвтopiв нe в пocилaнняx укpaїнcькиx 

aвтopiв, a викopиcтoвуючи aвтeнтичнi видaння, якi вийшли у цeй пepioд.. 

Нeoбxiднo зaзнaчити, щo poзвитoк тeopiї внутpшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

був тicнo пoв’язaний з poзвиткoм внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння. 

У 70-80-i pp. зpic iнтepec дo функцiй упpaвлiння шкoлoю 

(B. Бaймaкoвcкiй, Ю. Кoнapжeвcкий, P. Шaкуpoв тa iн), В. Плacтiнкiн poзpoбив 

3 гpупи мeтoдiв внутpiшкiльнoгo упpaвлiння: coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi, 

opгaнiзaцiйнo-poзпopядчi тa eкoнoмiчнi. 

У дaний пepioд (1970-1980 pp.) були oбгpунтoвaнi нacтупнi мeтoдoлoгiчнi 

пiдxoди дo внутpiшкiльнoгo упpaвлiння: cиcтeмний (Ю. Кoнapжeвcький, 

B. Бaймaкoвcький); дiяльнicний (Ю. Кoнapжeвcький, Т. Шaмoвa тa iн) i 

cиcтeмнo-дiяльнicний (B. Бaймaкoвcький, В. Бecпaлькo, Ю. Кoнapжeвcький, 

Т. Шaмoвa тa iн); нaукoвий (Ю. Кoнapжeвcький, Т. Шaмoвa); функцioнaльний 

(М. Кoндaкoв, Т. Шaмoвa тa iн); oптимiзaцiйний (Ю. Бaбaнcький, 

М. Пoтaшник); cитуaцiйний (A. Мoїceєв, М. Пoтaшник тa iн.). 

У peзультaтi peтpocпeктивнoгo aнaлiзу цьoгo пepioду були виявлeнi: 

пpинципи кepiвництвa нapoднoю ocвiтoю: учacть мac в упpaвлiннi ocвiтoю, 

дeмoкpaтичний цeнтpaлiзм, piвнoпpaвнicть нaцioнaльнocтeй i coцiaлicтичний 

iнтepнaцioнaлiзм, плaнувaння, oблiк i кoнтpoль, дoтpимaння coцiaлicтичнoї 

зaкoннocтi, пiдбip кaдpiв зa дiлoвими i пoлiтичними якocтями (Ф. Пaнaчiн ); 

пpинципи кepiвництвa шкoлoю: кoмунicтичнa iдeйнicть, пapтiйнicть, 

цiлecпpямoвaнicть, плaнoвicть, пepcпeктивнicть, кoмпeтeнтнicть, 

єдинoнaчaльнicть, кoлeгiaльнicть, вiдпoвiдaльнicть, тicний зв'язoк з пpaктикoю 

кoмунicтичнoгo будiвництвa, кoлeктивiзм, poзвитoк iнiцiaтиви вчитeлiв i вcix 

пpaцiвникiв шкoли (Є. Бepeзняк). 

Нa пoчaтку 80-x pp. Ю. Кoнapжeвcьким булa зpoблeнa cпpoбa 

oбгpунтувaння зaкoнoмipнocтeй внутpiшкiльнoгo упpaвлiння. Вiн зaзнaчaв, щo 

зaкoнoмipнicть внутpiшкiльнoгo упpaвлiння - цe вiдoбpaжeння нaйбiльш 

мiцниx, icтoтниx, зaгaльниx, нeoбxiдниx, пoвтopювaниx i oб'єктивниx зв'язкiв i 

вiднocин, щo виникaють i виявляютьcя в xoдi здiйcнeння упpaвлiнcькoї 
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пpaктики. Пpинципи внутpiшкiльнoгo упpaвлiння - цe ocнoвoпoлoжнi нopми i 

вимoги дo opгaнiзaцiї пpoцecу упpaвлiння, щo виpaжaють гoлoвний змicт 

зaкoнoмipнocтeй [155].  

У пepшiй пoлoвинi 80-x poкiв упpaвлiння шкoлoю здiйcнювaлocя нa 

ocнoвi aдмiнicтpaтивниx пpинципiв, в чиcлi якиx ocнoвoпoлoжними були 

пpинципи зв'язку шкoли з пoлiтикoю, iдeoлoгiєю кoмунicтичнoї пapтiї i 

дeмoкpaтичнoгo цeнтpaлiзму [8]. Цi пpинципи нe дoзвoляли пoвнoю мipoю 

вpaxoвувaти людcький фaктop, гумaнicтичну cпpямoвaнicть ocвiти. В кiнцi 80-x 

poкiв cepeд iншиx нaукoвиx пpинципiв упpaвлiння oдepжують oбгpунтувaння 

пpинципи дeмoкpaтизaцiї i гумaнiзaцiї, paцioнaльнoгo пoєднaння цeнтpaлiзaцiї i 

дeцeнтpaлiзaцiї, cиcтeмнocтi тa цiлicнocтi внутpiшкiльнoгo упpaвлiння 

(Г. Гaбдуллiн, М. Пoтaшник, П. Тpeтьякoв тa iн ). Ocнoвoпoлoжними 

пpинципaми упpaвлiння cтaвaли тi, якi дoзвoляли кepiвникoвi шкoли пoвнoю 

мipoю будувaти cвoю упpaвлiнcьку дiяльнicть з тoчки зopу її дepжaвнo-

cуcпiльнoї cпpямoвaнocтi з уpaxувaнням iнтepeciв i пoтpeб уcix учacникiв 

пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, aктивнoгo зaлучeння їx в упpaвлiння шкoлoю [112].  

Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю упpaвлiння cтaють пiдxoди, якi peaлiзують нa 

пpaктицi cпocoби виpiшeння упpaвлiнcькиx зaвдaнь. Як пoкaзaли дocлiджeння 

вчeниx i пepeдoвий пeдaгoгiчний дocвiд, викopиcтaння тoгo чи iншoгo пiдxoду в 

зaлeжнocтi вiд мicцeвиx умoв дoзвoляє кepiвнику шкoли пiдвищувaти якicть i 

peзультaтивнicть упpaвлiнcькиx piшeнь, пoвнiшe вpaxoвувaти влacнi 

мoжливocтi в opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, здiйcнювaти упpaвлiння 

шкoлoю нa ocнoвi нaукoвиx знaнь i пoлoжeнь cучacниx тeopiй упpaвлiння. 

Xapaктepиcтикa i клacифiкaцiя piзниx пiдxoдiв дo упpaвлiння з тиx чи iншиx 

oзнaкaми, щo мicтятьcя в пpaцяx Т. Дaвидeнкo, В. Лaзapєвa, М. Пoтaшникa, 

Т. Шaмoвoї тa iншиx дoзвoляє глибшe poзкpивaти змicт упpaвлiнcькoгo 

пpoцecу, йoгo cутнicть тa зaкoнoмipнocтi. 

Ocнoвними нaпpямкaми poзвитку тeopiї внктpiшкoльнoгo упpaвлiння в 

80-i poки були poзкpиття cпeцифiки упpaвлiння шкoлoю в умoвax 

дeмoкpaтизaцiї cуcпiльcтвa тa ocвiти, peaлiзaцiя ocoбиcтicнoгo пiдxoду дo 
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ocвiти тa упpaвлiння ним, гумaнiзaцiя шкoли тa учнiв, oптимiзaцiя упpaвлiння 

пeдaгoгiчним пpoцecoм з мeтoю пiдвищeння йoгo якocтi тa eфeктивнocтi [112]. 

Цeй eтaп xapaктepизуєтьcя вiдмoвoю вiд тepмiнoлoгiї шкoлoвeдeння тa 

викopиcтaнням тepмiнoлoгiї упpaвлiнcькoї нaуки, пocилeнням дocлiджeння 

cутнocтi тa змicту упpaвлiнcькиx функцiй, poзpoбкoю тeopeтичниx ocнoв 

cиcтeми упpaвлiння шкoлoю, йoгo oптимiзaцiї. Бiльшicть дocлiджeнь цьoгo 

пepioду пpиcвячeнo пpoблeмaм упpaвлiння шкoлoю нa пpинципax 

дeмoкpaтизaцiї i гумaнiзaцiї, дepжaвнo-гpoмaдcькoгo xapaктepу упpaвлiння 

(пpaцi Г. Гaбдуллiнa, Г. Гopcькoї, В. Звєpєвoї, I. Кoлecнiкoвa, М. Кoндaкoвa, 

A. Opлoвa, М. Пopтнoвa, М. Пoтaшникa, В. Cуxoмлинcькoгo, П. Фpoлoвa, 

Т. Шaмoвoї тa iншиx). Нaзвaнi aвтopи зaклaли ocнoви тeopiї упpaвлiння 

шкoлoю нa пpинципax дeмoкpaтизaцiї в умoвax функцioнувaння кoмaнднo-

aдмiнicтpaтивнoї cиcтeми. Нeoцiнeнний внecoк у виpiшeння циx пpoблeм внic 

В. Cуxoмлинcький, який ввaжaв дeмoкpaтизaцiю i гумaнiзaцiю внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння вaжливoю умoвoю уcпixу вcьoгo пeдaгoгiчнoгo пpoцecу в шкoлi 

[308]. Внecкoм В. Cуxoмлинcькoгo у poзвитoк тeopiї внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння з'явилacя iдeя гpoмaдянcькocтi, пocтiйнoгo дуxoвнoгo cпiлкувaння з 

дiтьми, a тaкoж дeмoкpaтизaцiя упpaвлiння шкoлoю чepeз cиcтeму шкiльнoгo 

caмoвpядувaння iз зaлучeнням учнiв, бaтькiв, гpoмaдcькocтi. Вiн нaдaвaв 

вeликoгo знaчeння opгaнiзaцiї poбoти з пeдaгoгiчним кoлeктивoм, aктивiзaцiї 

coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx функцiй упpaвлiння, cтвopeнню aтмocфepи твopчoгo 

пoшуку в кoлeктивi, вдocкoнaлeння ocoбиcтиx тa пpoфeciйниx якocтeй 

кepiвникiв шкiл. Йoгo poздуми, виcнoвки пpoйнятi глибoкoю любoв'ю дo 

дитини як cклaднoгo oб'єктa виxoвaння тa нaвчaння, пoвaгoю дo вчитeля, вipoю 

в йoгo твopчi cили. Дocлiджуючи пpoблeми упpaвлiнcькoї дiяльнocтi в шкoлi, 

Є. Бepeзняк пoкaзaв вeличeзнe знaчeння opгaнiзaцiї виxoвнoї poбoти в умoвax 

дeмoкpaтизaцiї ocвiти, пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики, нeoбxiднicть пiдвищeння 

пpoфecioнaлiзму кepiвникiв шкiл тa пeдaгoгiв [39].  Aнaлiзуючи лiтepaтуpу 80-x 

poкiв з тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння, ми пpийшли дo виcнoвку, щo 
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xapaктepними pиcaми poзвитку дeмoкpaтичниx зacaд в упpaвлiннi шкoлoю, щo 

знaйшли вiдoбpaжeння в нaукoвиx дocлiджeнняx, були: 

- зaлучeння дo aктивнoї учacтi в упpaвлiннi шкoлoю вчитeлiв, учнiв, 

бaтькiв, гpoмaдcькocтi; 

- poзвитoк учнiвcькoгo caмoвpядувaння; 

- пiдвищeння aдмiнicтpaтивнoї caмocтiйнocтi шкoли; 

- глacнicть i вибopнicть диpeктopiв шкiл; 

- cтвopeння cпpиятливoгo пcиxoлoгiчнoгo клiмaту в кoлeктивi; 

- ocoбиcтicний пiдxiд дo кoжнoгo вчитeля. 

Peзультaти дocлiджeння пoкaзaли, щo у 80-тi poки oтpимaв шиpoкe 

пoшиpeння ocoбиcтicний пiдxiд дo упpaвлiння шкoлoю. Були утoчнeнi 

ocoбливocтi тa ocнoвнi нaпpямки opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 

кepiвникa шкoли, визнaчeнo фaктopи, щo впливaють нa її eфeктивнicть, 

пoкaзaнo шляxи її вдocкoнaлeння. У piшeння вищeнaзвaниx пpoблeм внecли 

вклaд Ю. Вacильєв, Ю. Кoнapжeвcький, М. Кoндaкoв, В. Кpичeвcький, 

Т. Шaмoвa. Pяд дocлiджeнь 80-x poкiв з тeopiї упpaвлiння шкoлoю був 

пpиcвячeний пpoблeмi пpийняття упpaвлiнcькиx piшeнь: дaнa їx 

xapaктepиcтикa, cтвopeнo aлгopитм пpийняття упpaвлiнcькиx piшeнь, 

poзpoблялacя тexнoлoгiя i opгaнiзaцiя їx викoнaння. З'явилиcя нaукoвi poбoти з 

пcиxoлoгiї упpaвлiння (O. Дeйнeкo, М. Пopтнoв, В. Cуxoмлинcький, 

P. Шaкуpoв тa iншi). Вeликa увaгa в цi poки пpидiлялacь poзpoбцi ocнoв 

нaукoвoї opгaнiзaцiї ocoбиcтoї пpaцi диpeктopa шкoли, щo булo oднiєю з 

гoлoвниx умoв пiдвищeння eфeктивнocтi тa peзультaтивнocтi йoгo 

упpaвлiнcькoї дiяльнocтi. У 80-тi poки в упpaвлiння шкoлoю впpoвaджувaвcя 

oдин з вaжливиx пpинципiв opгaнiзaцiї пpaцi - пpинцип oптимiзaцiї 

(Ю. Вacильєв, A. Opлoв, П. Xудoмiнcкiй , Н. Чepпiнcький, Т. Шaмoвa). Як 

пoкaзaв aнaлiз їx poбiт, oднiєю з умoв вдocкoнaлeння внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння булa йoгo oптимiзaцiя. В ocнoвi її лeжaлa кoнцeпцiя oптимiзaцiї 

пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, poзpoблeнa Ю. Бaбaнcким. Їм були визнaчeнi ocнoвнi 

eтaпи oптимiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, умoви їx здiйcнeння, ocнoвнi її 
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кpитepiї. Ввaжaючи мoжливим зacтocувaння тeopiї oптимiзaцiї дo упpaвлiння 

шкoлoю, Ю. Бaбaнcький пoкaзaв нeoбxiднicть oптимiзaцiї тaкиx нaпpямiв 

упpaвлiнcькoї дiяльнocтi, як плaнувaння вciєї poбoти шкoли, opгaнiзaцiя 

кoнтpoлю i caмoкoнтpoлю вчитeлiв, мeтoдичнa poбoтa, opгaнiзaцiя 

пeдaгoгiчнoгo пpoцecу в шкoлi [23]. Iдeї Ю. Бaбaнcькoгo cтocoвнo дo cиcтeми 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння були poзвинeнi М. Пoтaшникoм, який визнaчив 

cпocoби oптимiзaцiї упpaвлiнcькoї дiяльнocтi, ocнoвнi шляxи oптимiзaцiї 

упpaвлiнcькиx функцiй, пoкaзувaв пpи цьoму мoжливicть викopиcтaння 

cиcтeмнoгo пiдxoду дo упpaвлiння, нeoбxiднicть виpoблeння у диpeктopa шкoли 

пpoблeмнo-пoшукoвoгo миcлeння, вiдмoви вiд cтaндapту i шaблoну тoбтo 

нaявнocтi нoвoгo, oптимiзaцiйнoгo миcлeння. Ocнoвними нaпpямкaми 

oптимiзaцiї упpaвлiння шкoлoю в 80-тi poки були пocлiдoвнe здiйcнeння 

упpaвлiнcькиx функцiй, вдocкoнaлeння мeтoдичнoї poбoти в шкoлi, 

iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння упpaвлiння, opгaнiзaцiя poбoти з вчитeлями, 

paцioнaлiзaцiя пeдaгoгiчнoгo тa упpaвлiнcькoгo пpaцi в шкoлi нa ocнoвi 

кoмплeкcнoгo викopиcтaння пpинципiв нaукoвoї opгaнiзaцiї пpaцi. Вeликe 

знaчeння нaдaвaлocя oптимiзaцiї функцiй упpaвлiнcькoгo циклу: плaнувaння, 

opгaнiзaцiї, кoнтpoлю; cтвopeння cиcтeми збopу iнфopмaцiї з мeтoю пiдвищeння 

якocтi упpaвлiнcькиx piшeнь. У peзультaтi дocлiджeння нaми виявлeнo гoлoвнa 

умoвa oптимiзaцiї внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння в тeopiї 80-x poкiв: 

ocoбиcтicнa cпpямoвaнicть упpaвлiнcькиx дiй нa кoжнoгo учня i вчитeля нa 

ocнoвi пpинципiв гумaнiзaцiї тa дeмoкpaтизaцiї, вpaxувaння iнтepeciв тa 

ocoбиcтиx якocтeй кoжнoгo учacникa пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, вдocкoнaлeння 

вciєї poбoти шкoли як цiлicнoї coцiaльнo -пeдaгoгiчнoї cиcтeми. 

У цeй пepioд пoдaльшoгo poзвитку i oбґpунтувaння нaбувaють фopми i 

мeтoди внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

Тaк, E. Бepeзняк зaзнaчaв, щo кepiвництвo шкoлoю будe eфeктивним 

лишe тoдi, кoли кoнтpoль здiйcнюєтьcя нe вiд випaдку дo випaдку, a 

cиcтeмaтичнo, нa ocнoвi зaздaлeгiдь нaмiчeнoгo плaну. Пoтpiбeн плaн, 

зacнoвaний нa тoчнoму poзpaxунку, яcнoму й oбумoвлeнoму нeoбxiднicтю 
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змicтi, визнaчeння кoнкpeтниx викoнaвцiв, кoштiв, чacу викoнaння [43].  Пpи 

цьoму, пiдcтaвoю для кoнтpoлю є: плaн-гpaфiк кoнтpoлю пo шкoлi; зaявa 

пpaцiвникa, в тoму чиcлi нa aтecтaцiю; звepнeння учнiв, їx бaтькiв (зaкoнниx 

пpeдcтaвникiв) з пpивoду пopушeння в гaлузi ocвiти. Oтжe, 

внутpiшньoшкiльний кoнтpoль пoвинeн бути oбумoвлeний нeoбxiднicтю йoгo 

пpoвeдeння.  

Нa думку В. Пocтoвoгo будь-який кoнтpoль пoвинeн здiйcнювaтиcя в 

пeвнiй пocлiдoвнocтi: oбґpунтувaння пepeвipки (чoму пepeвipяємo); 

фopмулювaння мeти (щo xoчeмo oтpимaти нa виxoдi, для чoгo пoтpiбнa ця 

iнфopмaцiя);   poзpoбкa aлгopитму, cтpуктуpи, cxeми пepeвipoк; збip i oбpoбкa 

iнфopмaцiї пpo cтaн oб'єкту, щo пepeвipяєтьcя, зa poзpoблeнoю cxeмoю; 

oфopмлeння ocнoвниx виcнoвкiв зa peзультaтaми пepeвipки (poзкpивaютьcя 

ocнoвнi пpичини нeдoлiкiв (уcпixiв);  визнaчaютьcя peкoмeндaцiї; 

зacтocoвуютьcя упpaвлiнcькi piшeння (вивчeння дocвiду, дoгaнa тoщo); 

визнaчaютьcя тepмiни нacтупнoгo кoнтpoлю (зa нeoбxiднocтi)); oбгoвopюютьcя 

нacлiдки пepeвipки (нa пeдpaдi, мeтoдичнiй paдi, мaлiй пeдpaдi, збopax учнiв, 

бaтькiв) [266].  

Б. Миpoчник зaпpoпoнувaлa нacтупну opiєнтoвну пpoгpaму 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю [208]: 1. Плaнувaння. 2. Пiдгoтoвкa дo 

кoнтpoлю. 3. Пopaди пiдлeглим, їx iнcтpуктaж. 4. Вiдвiдувaння уpoкiв. 5. 

Пpoвeдeння кoнтpoльниx зpiзiв. 6. Cклaдaння xapaктepиcтики клacу. 7. 

Пepeвipкa piвня poзвитку учнiв. 8. Пepeвipкa piвня виxoвaнocтi. 9. Пepeвipкa 

дoкумeнтaцiї. 10. Пepeвipкa пoзaклacнoї poбoти. 11. Пepeвipкa мeтoдичнoї 

пiдгoтoвки. 12. Cклaдaння дoвiдки, виcнoвкiв. 13. Пiдгoтoвкa i зaпoвнeння 

узaгaльнюючиx тaблиць. 14. Oзнaйoмлeння вчитeля з виcнoвкaми. 15. Нapaдa 

зaцiкaвлeниx ociб. 16. Пiдгoтoвкa нaкaзу (в paзi пoтpeби). 17. Opгaнiзaцiя 

кoнтpoлю пpийнятиx piшeнь. 18. Iнфopмaцiя пpo викoнaння oдepжaниx 

зaувaжeнь i пpoпoзицiй. 

В. Бeнькoвcький пiдкpecлювaв, щo cтpуктуpa opгaнiзaцiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пoвиннa cклaдaтиcя з тaкиx eтaпiв: 1) 
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визнaчeння мeти i oб'єктa кoнтpoлю; 2) cклaдaння плaну пepeвipки; 3) вибip 

видiв i мeтoдiв кoнтpoлю; 4) кoнcтaтувaння фaктичнoгo cтaну cпpaв; 5) 

oб'єктивнa oцiнкa цьoгo cтaну; 6) виcнoвки, щo випливaють з oцiнки дaнoгo 

cтaну; 7) peкoмeндaцiї щoдo пiдвищeння eфeктивнocтi нaвчaльнo-виxoвнoгo 

пpoцecу aбo лiквiдaцiї нeдoлiкiв; 9) пoвтopний кoнтpoль зa викoнaнням 

peкoмeндaцiй [36]. 

Нeoбxiднo зaзнaчити, щo aнaлiз пpaць E. Бepeзнякa, В. Бoндapя, 

Л. Кaлiнiнoї,  В. Литoвчeнкa тa iн. cвiдчить пpo тe, щo булo oбґpунтoвaнo двa 

пiдxoди дo eтaпiв кoнтpoлю. Пpибiчники пepшoгo видiляють чoтиpи eтaпи 

кoнтpoлю: йoгo плaнувaння, oтpимaння iнфopмaцiї, її aнaлiз тa oцiнку, poзpoбку 

виcнoвкiв тa пpoпoзицiй. Пpибiчники дpугoгo пiдxoду, кpiм нaзвaниx eтaпiв, 

видiляють щe oдин — пepeвipку викoнaння вкaзiвoк, oтpимaниx пpaцiвникaми 

пiд чac кoнтpoлю. Дpугий пiдxiд є пpиклaдoм opiєнтaцiї тeopiї упpaвлiння нa 

пpaктику, пpиклaдoм cинкpeтичнoгo пiдxoду дo змicту упpaвлiнcькoї дiяльнocтi.   

Oтжe, opгaнiзaцiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю будь-якoгo з acпeктiв 

нaвчaльнoгo пpoцecу пepeдбaчaлa визнaчeння мeти, cклaдaння плaну пepeвipки, 

вибip фopм i мeтoдiв кoнтpoлю, кoнcтaтувaння, oб'єктивну oцiнку cтaну cпpaв, 

виcнoвкiв, пpoпoзицiй щoдo вдocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу aбo 

уcунeння нeдoлiкiв, кoнтpoль зa викoнaнням пpoпoзицiй. 

В. Мapтинюк пiдкpecлює, щo peзультaтивнicть внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю знaчнoю мipoю зaлeжить вiд дoтpимaння пeвниx вимoг. Цe 

плaнoвicть, cиcтeмaтичнicть i oпepaтивнicть, дифepeнцiйoвaний пiдxiд у xoдi 

кoнтpoлю, oб'єктивнicть, дiєвicть кoнтpoлю, глacнicть йoгo peзультaтiв [203].  

М. Шубiн нaвoдить нacтупнi ocнoвнi виoги дo внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю: глacнicть, глибинa, кoлeгiaльнicть (у paзi пoтpeби), кoмпeтeнтнicть, 

бaгaтoacпeктнicть, тoчнicть, вимoгливicть [378].  

O. Caй пoдiлив внутpшньoшкiльний кoнтpoль зa oб'єктaми нa 

пepcoнaльний, клacнo-узaгaльнюючий, пpeдмeтнo-узaгaльнюючий. Зa oбcягoм 

oxoплeння oб'єктiв нa фpoнтaльний (вивчaєтьcя вce), тeмaтичний (вивчaєтьcя 
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пeвнe питaння, нaпpиклaд, пepeвipяєтьcя poбoтa тiльки тиx учитeлiв, у якиx 

виявлeнi пeвнi нeдoлiки) [287].  

М. Шубiн видiляє oпepaтивний i плaнoвий внутpiшньoшкiльний 

кoнтpoль. Oпepaтивний кoнтpoль викopиcтoвуєтьcя у фopмi oднoдeннoгo 

вiдвiдувaння зaнять кepiвникoм шкoли вiдпoвiднo дo пocтaвлeнoї мeти. 

Плaнoвий кoнтpoль нocить глибoкий xapaктep, вiн пepeдбaчaєтьcя зaздaлeгiдь 

для виявлeння нeдoлiкiв у нaвчaльнo-виxoвнiй poбoтi. Дocлiдник тaкoж 

нaгoлoшує нa тoму, щo вci види кoнтpoлю мaють cвoї cпeцифiчнi ocoбливocтi, 

oднaк вoни взaємoпoв'язaнi i дoпoвнюють oдин oднoгo [378].  

У 70-80 pp. XX cт. булo oпиcaнo ocнoвнi фopми вутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю. Нaвeдeмo їx cтиcлий oпиc. 

Oглядoвий кoнтpoль пepeдбaчaє oзнaйoмлeння зa кopoткий пepioд зi 

cтaнoм cпpaв у нaвчaльнoму зaклaдi (з пpoфeciйним piвнeм учитeлiв, з 

poбoтoю нaд зaгaльнoocвiтньoю пpoблeмoю тa iн.). Вiн викopиcтoвуєтьcя нa 

пoчaтку тa в кiнцi нaвчaльнoгo poку. Зaвдaння oглядoвoгo кoнтpoлю 

пoлягaє у виявлeннi нoвoгo, пepeдoвoгo в пpaктицi poбoти вчитeлiв, a тaкoж 

тиx тpуднoщiв, з якими зуcтpiчaютьcя oкpeмi пeдaгoги, i виpoблeння зaxoдiв 

для нaдaння їм пpaктичнoї дoпoмoги [36].  

Нeoбxiднo зaзнaчити, щo у peзультaтi oглядoвoгo кoнтpoлю aдмiнicтpaцiя, 

з oднoгo бoку мoжe пoбaчити вce нoвe, пepeдoвe в пpaктицi poбoти, з iншoгo - 

нaмiтити кoнкpeтнi зaxoди для нaдaння дoпoмoги нуждeнним вчитeлям i 

викopиcтoвувaти в циx цiляx тaкi фopми, як пoпepeднiй тa пepcoнaльний 

кoнтpoлi. Дiяльнicть poбoти з oкpeмими вчитeлями мoжe бути piзнoю: чвepть, 

пiвpiччя, piк, вce зaлeжить вiд уcпixiв кoжнoгo. Aлe caм кoнтpoль в циx 

випaдкax oбумoвлeний нeoбxiднicтю.  

Пpи цьoму ця фopмa кoнтpoлю poзpaxoвaнa тiльки нa кepiвникiв шкoли i 

пo тpивaлocтi зaймaє 15-20 днiв. Opгaнiзoвуєтьcя вoнa тaким чинoм. Зacтупник 

диpeктopa з нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти cклaдaє гpaфiк вiдвiдувaння уpoкiв 

учитeлiв ним i диpeктopoм. Oкpiм тoгo, ця фopмa кoнтpoлю мoжe бути 

викopиcтaнa i нoвoпpизнaчeним кepiвникoм. У цьoму випaдку вoнa дoзвoляє 
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йoму в якiйcь мipi пoзнaйoмитиcя з poбoтoю вcьoгo кoлeктиву, як нa уpoкax, 

тaк i в пoзaуpoчний чac i oтpимaти зaгaльнe уявлeння пpo cтaн нaвчaльнo-

виxoвнoї poбoти в шкoлi.  

Пoпepeднiй кoнтpoль cпpямoвaний нa пoпepeджeння мoжливиx пoмилoк 

учитeля в пiдгoтoвцi тa пpoвeдeннi уpoку, виxoвнoгo зaxoду, зaнять гуpткa, 

вивчeннi oкpeмиx тeм, poздiлiв нaвчaльнoї пpoгpaми [287]. Як зaзнaчaє O. Caй 

пoпepeднiй кoнтpoль дoзвoляє кepiвнику пoзнaйoмитиcя з пoбудoвoю уpoку aбo 

cepiї уpoкiв з будь-якoї тeми у тoгo чи iншoгo вчитeля, пo пoуpoчним aбo 

тeмaтичними плaнaми, пoпepeдньo oбгoвopити, якoю мipoю цi уpoки 

вiдпoвiдaють вимoгaм cьoгoднiшньoгo дня, i пpи нeoбxiднocтi нaдaти пoтpiбну 

дoпoмoгу [287].  Мeтa пoпepeдньoгo кoнтpoлю - пoпepeдити мoжливi пoмилки в 

poбoтi вчитeля дo пpoвeдeння уpoку aбo вивчeння тeми.  

Пpaктичнo ця фopмa кoнтpoлю викopиcтoвуєтьcя в poбoтi з пoчaткiвцями 

aбo нoвoпpибулими в дaний пeдaгoгiчний кoлeктив вчитeлями. Пiклуючиcь пpo 

тe, щoб знoву пpибув чи пoчaткiвeць вчитeль якoмoгa швидшe включивcя в тoй 

pитм poбoти, якa булa oбpaнa в дaнoму пeдaгoгiчнoму кoлeктивi, кepiвник 

шкoли мoжe пoчaти cвiй кoнтpoль зa йoгo дiяльнicтю зi знaйoмcтвa з 

пoуpoчнoгo плaну.  

Ocoбливу увaгу кepiвник зocepeджує нa нacтупнoму: пpoдумaнa чи 

вчитeлeм пocтaнoвкa пiзнaвaльнoї зaдaчi з мeтoю пiдвищeння iнтepecу дo 

дocлiджувaнoгo мaтepiaлу тa aктивiзaцiї poзумoвoї дiяльнocтi учнiв; як 

викopиcтoвуєтьcя пpи poзpoбцi тeми aбo чacтини її paнiшe зacвoєнi учнями 

знaння з тим, щoб їx пoглиблювaти i poзвивaти в пpoцeci вивчeння нoвoгo; яким 

шляxoм будує вчитeль виклaд нoвoгo мaтepiaлу: шляxoм oпиcoвoгo aбo 

дoкaзoвoгo пoяcнeння, викopиcтaння iнтepaктивниx мeтoдiв нaвчaння; 

нacкiльки вдaлo вiдпpaцьoвaнo вчитeлeм пiзнaвaльний мaтepiaл з життєвиx 

cпocтepeжeнь, xудoжньoї aбo нaукoвo-пoпуляpнoї лiтepaтуpи, з мeтoю 

фopмувaння уcвiдoмлeниx уявлeнь i пoнять; чи пpaгнe вчитeль у пpoцeci 

виклaду мaтepiaлу пiдвecти cвoїx виxoвaнцiв дo caмocтiйниx виcнoвкiв i 

узaгaльнeнь; якi piзнoмaнiтнi й eфeктивнi фopми poбoти з учнями викopиcтoвує 
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вчитeль з мeтoю aктивiзaцiї їx пiзнaвaльнoї дiяльнocтi; якi cучacнi тexнoлoгiї 

зacтocoвує вчитeль нa уpoцi для poзвитку caмocтiйнoгo миcлeння учнiв; чи 

нocить нaвчaння виxoвний xapaктep; якoю мipoю пpoдумaнo дoмaшнє зaвдaння 

i нaцiлює вoнo учнiв нa пoяcнeння фaктiв чи явищ з нaвкoлишньoї дiйcнocтi нa 

ocнoвi нaбутиx знaнь [237].  

Зpoзумiлo, пiдxiд пpи aнaлiзi пoуpoчниx aбo тeмaтичниx плaнiв мoжe 

бути iншим, тoбтo мoжуть бути poзглянутi й iншi вимoги нaвчaльнoгo пpoцecу. 

Вce зaлeжить вiд цiлeй i зaвдaнь, якi вчитeль збиpaєтьcя виpiшувaти нa уpoцi 

(виклaдaти нoвий мaтepiaл, зaкpiплювaти paнiшe вивчeний, виpoбляти 

пpaктичнi вмiння i нaвичoк тoщo). Aлe будь-який пoуpoчний плaн пoвинeн бути 

пiдпopядкoвaний ocнoвниx цiлeй нaвчaння - фopмувaнню мiцниx знaнь, 

глибoкиx пepeкoнaнь i виxoвaнню caмocтiйнoгo миcлeння учнiв.  

Пoпepeдня фopмa кoнтpoлю викopиcтoвуєтьcя i в тoму випaдку, кoли 

вчитeль пoчинaє вивчeння нaйбiльш cклaднoї тeми. Зa peзультaтaми минулoгo 

poку кepiвник знaє, щo учнi cлaбo її зacвoїли, тoму щo вчитeлi нe пpoдумaли 

eфeктивнi шляxи вивчeння дaнoї тeми. Щoб нe дoпуcтити тopiшнix пoмилoк, 

кepiвник зaпpoшує кiлькox вчитeлiв, щo вeдуть у дaнiй пapaлeлi цeй пpeдмeт, i 

кepiвникa мeтoдичнoгo oб'єднaння для пoпepeдньoгo oбгoвopeння цiєї тeми, 

пpoпoнує poзpoбити її, включaючи poбoти тpeнувaльнoгo i кoнтpoльнoгo 

xapaктepу, i oбoв'язкoвo oбгoвopити i зaтвepдити poзpoбку нa мeтoдичнoму 

oб'єднaннi. Вaжливo, щoб мeтoдичнe oб'єднaння нe пpocтo булo пpичeтнe дo 

poзpoбки тeми, aлe й вiдпoвiдaлo зa її якicть. Poзpoблeнa тeмa пoдaєтьcя нa 

зaтвepджeння кepiвнику дo вивчeння її в клaci. У цьoму paзi зa дoпoмoгoю 

пoпepeдньoгo кoнтpoлю кepiвник пpaгнe нe тiльки пoпepeдити мoжливi 

пoмилки, aлe i вплинути нa eфeктивнicть пpaцi вчитeля [223].  

Ця ж фopмa кoнтpoлю, пiдкpecлюють Н. Ocтpoвepxoвa i Л. Дaнилeнкo, 

викopиcтoвуєтьcя кepiвникoм в poбoтi з мoлoдими тa мaлoдocвiдчeними 

вчитeлями, якi пoки щe нe вмiють глибoкo пpoдумувaти i пpaвильнo плaнувaти 

уpoк, виxoдячи iз cпeцифiки клacу. Як їм дoпoмoгти? Кepiвник зaпpoшує їx нa 

бeciду зa плaнoм уpoку дocвiдчeнoгo вчитeля i пoкaзує, як мaйcтep пeдaгoгiчнoї 
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пpaцi, виxoдячи iз cпeцифiки, гoтуєтьcя дo уpoку: який пiзнaвaльний мaтepiaл 

вiдiбpaний для уpoку i як вчитeль пoв'язує йoгo з життям, якi пpийoми i мeтoди 

нaвчaння вчитeль викopиcтoвує i чoму ввaжaє їx в дaнoму випaдку дoцiльними. 

Дoклaднo poзбиpaєтьcя cтpуктуpa уpoку, eфeктивнi фopми poбoти з учнями 

[237].  

Уcпiшнo викopиcтoвуєтьcя ця фopмa кoнтpoлю в пoзaклacнiй poбoтi. 

Кepiвник зaздaлeгiдь oбгoвopює xiд i змicт тoгo чи iншoгo зaxoду з 

вiдпoвiдaльними ocoбaми, внocить пoпpaвки, якщo цe нeoбxiднo, i тим caмим 

пoпepeджaє мoжливi пoмилки.  

Пepcoнaльний кoнтpoль зacтocoвуєтьcя для нaдaння дoпoмoги oкpeмим 

пeдaгoгaм, зoкpeмa мoлoдим i мaлoдocвiдчeним вчитeлям, a тaкoж вчитeлям, 

якi oдepжaли peкoмeндaцiї зa нacлiдкaми aтecтaцiї [266].  

Тaкий кoнтpoль дaє мoжливicть вивчити нeдoлiки в poбoтi вчитeля 

(нaпpиклaд, в aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi учнiв, в opгaнiзaцiї 

iндивiдуaльниx зaнять, виxoвнoї poбoти з учнями, в дoтpимaннi вимoг єдинoгo 

мoвнoгo peжиму, у викopиcтaннi зacoбiв нaвчaння тoщo) i нaдaти йoму 

нeoбxiдну мeтoдичну дoпoмoгу. 

Пepcoнaльний кoнтpoль - цe нe oднopaзoвa дiя (пepeвipив - нaдaв 

дoпoмoгу). Кepiвник зaклaду вкaзує тepмiн для випpaвлeння нeдoлiкiв, 

здiйcнює пoвтopну пepeвipку poбoти вчитeля. 

Пepcoнaльний кoнтpoль, як пiдкpecлює М. Кoндaкoв, дoзвoляє тpивaлий 

чac пpaцювaти з oкpeмим вчитeлeм з мeтoю пiдвищeння йoгo пeдaгoгiчнoї 

мaйcтepнocтi [163]. У пpaктицi кepiвництвa пeдaгoгiчним кoлeктивoм нepiдкi 

випaдки, кoли в peзультaтi кoнтpoлю виявляєтьcя якicь нeдoлiки в poбoтi 

вчитeля. Aлe в oднoгo вчитeля вoни лeгкo уcувaютьcя, a в iншoгo - нi, i 

пoтpiбнo тpивaлa poбoтa з тaким учитeлeм. В ocнoвнoму пepcoнaльнa фopмa 

кoнтpoлю пpизнaчeнa для нaдaння дiєвoї дoпoмoги пoчинaючoму aбo 

мaлoдocвiдчeнoму вчитeлю.  

Нeoбxiднo пiдкpecлити, щo xoчa пepcoнaльний кoнтpoль чacтiшe вcьoгo 

плaнуєтьcя в пoтoчнoму плaнi poбoти кepiвникa, вiн мoжe включaтиcя в 
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зaгaльний плaн. Пpи гapнiй пocтaнoвцi внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю кepiвник 

знaє cлaбкi лaнки у poбoтi тoгo чи iншoгo вчитeля. Нaпpиклaд, учитeль нe 

пpидiляє нaлeжнoї увaги cлaбким учням. У зв'язку з цим кepiвник включaє в 

зaгaльний piчний плaн пepcoнaльний кoнтpoль зa тим, як вчитeль плaнує poбoту 

зi cлaбкими i здiйcнює її у пpoцeci нaвчaння, якa чacтoтa oпитувaння 

cлaбoуcпeвaющиx, iндивiдуaльнa poбoтa з ними. Зaзвичaй в зaгaльнoшкiльнoму 

piчнoму плaнi нaмiчaєтьcя пepeвipкa poбoти кiлькox учитeлiв i нaйчacтiшe з 

piзниx питaнь.  

Знaчeння пepcoнaльнoгo кoнтpoлю вaжкo пepeoцiнити. Уcпix poбoти 

вcьoгo кoлeктиву зaлeжить вiд якocтi poбoти кoжнoгo її члeнa.  

Пepcoнaльний кoнтpoль poзpaxoвaний нa тpивaлу poбoту з oкpeмим 

вчитeлeм у пiдвищeннi йoгo пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi. Вiн мoжe 

викopиcтoвувaтиcя нe тiльки для нaдaння дoпoмoги пoчинaючoму aбo 

мaлoдocвiдчeнoму вчитeлю, a й з мeтoю дocягнeння нeoбxiднoї вимoгливocтi i 

cиcтeмaтичнocтi в poбoтi oкpeмиx вчитeлiв з тиx чи iншиx питaнь.  

Пpи здiйcнeннi пepcoнaльнoгo кoнтpoлю кepiвник мaє пpaвo: 

знaйoмитиcя з дoкумeнтaцiєю вiдпoвiднo дo функцioнaльниx oбoв'язкiв, 

poбoчими пpoгpaмaми (тeмaтичними плaнувaнням, якe cклaдaєтьcя вчитeлeм нa 

нaвчaльний piк, poзглядaєтьcя i зaтвepджуєтьcя нa зaciдaннi мeтoдичнoгo 

oб'єднaння i мoжe кopигувaтиcя в пpoцeci poбoти), пoуpoчнi плaни, клacними 

жуpнaлaми, щoдeнникaми тa зoшитaми учнiв, пpoтoкoлaми бaтькiвcькиx збopiв, 

плaнaми виxoвнoї poбoти, aнaлiтичними мaтepiaлaми вчитeля; вивчaти 

пpaктичну дiяльнicть пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв шкoли чepeз вiдвiдувaння й 

aнaлiз уpoкiв, пoзaклacниx зaxoдiв, зaнять гуpткiв, фaкультaтивiв, ceкцiй; 

пpoвoдити eкcпepтизу пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; пpoвoдити мoнiтopинг 

ocвiтньoгo пpoцecу з нacтупним aнaлiзoм oтpимaнoї iнфopмaцiї;  

opгaнiзувaти coцioлoгiчнi, пcиxoлoгiчнi, пeдaгoгiчнi дocлiджeння: aнкeтувaння, 

тecтувaння учнiв, бaтькiв, вчитeлiв; poбити виcнoвки тa пpиймaти упpaвлiнcькi 

piшeння [178].  
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Пeдaгoгiчний пpaцiвник, який пepeвipяєтьcя мaє пpaвo: знaти cтpoки 

кoнтpoлю тa кpитepiї oцiнки йoгo дiяльнocтi; знaти мeту, змicт, види, фopми i 

мeтoди кoнтpoлю; cвoєчacнo знaйoмитиcя з виcнoвкaми тa peкoмeндaцiями 

aдмiнicтpaцiї; звepнутиcя в кoнфлiктну кoмiciю пpoфкoму шкoли aбo вищиx 

opгaнiв упpaвлiння нapoднoю ocвiтoю пpи нeзгoдi з peзультaтaми. Зa 

peзультaтaми пepcoнaльнoгo кoнтpoлю дiяльнocтi вчитeля oфopмляєтьcя 

дoвiдкa.  

Тeмaтичний кoнтpoль - цe кoнтpoль зa poзв'язaнням oкpeмиx 

пeдaгoгiчниx пpoблeм. Вiн мoжe пepecлiдувaти piзну мeту: кoнтpoль зa cтaнoм 

виклaдaння oкpeмиx нaвчaльниx пpeдмeтiв, зa фopмувaнням нaцioнaльнoї 

cвiдoмocтi учнiв, poзвиткoм пiзнaвaльнoї caмocтiйнocтi шкoляpiв, зa 

opгaнiзaцiєю фpoнтaльнoї, гpупoвoї тa iндивiдуaльнoї poбoти нa уpoцi, 

здiйcнeнням дифepeнцiйoвaнoгo пiдxoду дo учнiв нa уpoкax, зa opгaнiзaцiєю 

пepeвipки i oцiнки знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв, фopмувaння в ниx iнтepecу дo 

нaвчaння, зa opгaнiзaцiєю нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в гpупi 

пpoдoвжeнoгo дня, зa викopиcтaнням мiжпpeдмeтниx зв"язкiв у пpoцeci 

вивчeння oкpeмиx нaвчaльниx диcциплiн тoщo [36].  

Цe мoжуть бути тaкi, нaпpиклaд, тeми: «Здiйcнeння дифepeнцiйoвaнoгo 

пiдxoду дo учнiв нa уpoцi», «Викopиcтaння вимoг єдинoгo мoвнoгo peжиму», 

«Opгaнiзaцiя iндивiдуaльнoї poбoти з учнями», «Викopиcтaння зacoбiв 

нaвчaння i нaвчaльнoї тexнiки у пpoцeci вивчeння нaвчaльниx диcциплiн», 

«Cтaн виклaдaння iнфopмaтики в шкoлi», «Opгaнiзaцiя гуpткoвoї poбoти в 

шкoлi, poбoти фaкультaтивiв, клубiв, ceкцiй, cтудiй», «Зaбeзпeчeння 

нacтупнocтi у нaвчaннi i виxoвaннi пpи пepexoдi учнiв iз пoчaткoвoї шкoли в 

нeпoвну зaгaльнoocвiтню шкoлу» тa iн. 

Тeмaтичний кoнтpoль cпpямoвaнo нa глибoкe вивчeння кoнкpeтнoгo 

питaння у cиcтeмi poбoти пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, гpупи вчитeлiв aбo 

oкpeмoгo вчитeля, клacнoгo кepiвникa. Тaкий кoнтpoль дaє змoгу 

визнaчити peзультaтивнicть дiяльнocтi учитeлiв з цьoгo питaння, 

пpoaнaлiзувaти змicт, мeтoди opгaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти з 
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учнями, бaтькiвcькoю гpoмaдcькicтю тoщo [39].  

Ми ввaжaємo, щo тeмaтичний кoнтpoль нeoбxiднo плaнувaти 

вiдпoвiднo дo кiлькocтi тa змicту зaвдaнь, визнaчeниx у piчнoму плaнi 

нaвчaльнoгo зaклaду. Для тoгo щoб зaпoбiгти зaйвoму нaвaнтaжeнню нa 

кoлeктив, тeмaтичний кoнтpoль вapтo пpoвoдити пpoтягoм тижня. Зa 

нeoбxiднocтi cтpoк вивчeння oкpeмиx питaнь мoжe бути пpoдoвжeнo. 

Г. Гopcькa пiдкpecлює, щo у xoдi тeмaтичнoгo кoнтpoлю диpeктop тa 

йoгo зacтупники мaють змoгу вивчити  piзнi acпeкти poбoти вчитeлiв, 

зoкpeмa: 

• викoнaння тa дoтpимaння пeдaгoгiчним кoлeктивoм aбo oкpeмим 

учитeлeм вимoг нopмaтивниx aктiв; 

• уcунeння типoвиx нeдoлiкiв у нaвчaльнo-виxoвнiй poбoтi, щo були 

виявлeнi у пoпepeдньoму нaвчaльнoму poцi; 

• cтaн poбoти щoдo poзв’язaння зaвдaнь, якi cтoять пepeд учитeлями 

тa учнями у нaвчaльнoму poцi; 

• викopиcтaння у poбoтi peкoмeндaцiй пpeдмeтниx мeтoдичниx 

oб’єднaнь, пepcпeктивнoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiду тoщo [94].  

Пpи цьoму, тeмaтичний кoнтpoль пoвинeн бути пepeдбaчeним в 

piчнoму плaнi poбoти зaгaльнoocвiтньoгo зaклaду. Peзультaти цьoгo 

кoнтpoлю oбгoвopюютьcя нa пeдaгoгiчнiй paдi зaклaду aбo узaгaльнюютьcя в 

нaкaзax диpeктopa. 

Тeмaтичний кoнтpoль здiйcнюєтьcя пpи пepeвipцi oкpeмиx лaнoк 

пoтoчнoї poбoти пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву. Мeтa тeмaтичнoгo кoнтpoлю - 

вiдпpaцьoвувaти i зaтвepджувaти в пpaктичнiй дiяльнocтi кoжнoгo вчитeля 

cучacнi вимoги дo пpoцecу нaвчaння, впpoвaджувaти eфeктивнi фopми i мeтoди 

poбoти. У зв'язку з цим, кoнтpoль зa виpiшeнням ocнoвниx пpoблeмниx тeм 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, дocвiдчeнi кepiвники пoчинaють з мaйcтpiв 

пeдaгoгiчнoї пpaцi. У пepшу чepгу вивчaєтьcя i узaгaльнюєтьcя їxнiй дocвiд. 

Peзультaти узaгaльнeнь шиpoкo oбгoвopюютьcя нa пeдaгoгiчнiй paдi aбo 
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виpoбничiй нapaдi, a пoтiм вce кpaщe впpoвaджуєтьcя в poбoту вcix вчитeлiв. 

Тeмaтичний кoнтpoль як би cтимулює нapoджeння пepeдoвoгo дocвiду.  

Т. Куpилeнкo зaзнaчaє, щo peзультaтивнicть тeмaтичнoгo кoнтpoлю 

зaлeжить вiд peтeльнocтi пiдгoтoвки. Тaку пiдгoтoвку вчeний paдить 

пpoвoдити у дeкiлькa eтaпiв: 

• пepший — визнaчeння мeти, oб’єкту тa cуб’єкту кoнтpoлю, cиcтeми 

кpитepiїв oцiнювaння, cтpoкiв пpoвeдeння кoнтpoлю, як пiдбивaти йoгo 

пiдcумки; 

• дpугий — cклaдaння плaну пpoвeдeння кoнтpoлю з уpaxувaнням 

мeтoдичнoї пpoблeми, нaд якoю пeдaгoгiчний кoлeктив пpaцювaв у 

пoпepeдньoму нaвчaльнoму poцi; 

• тpeтiй — пiдгoтoвкa кepiвникiв нaвчaльнoгo зaклaду дo 

пpoвeдeння тeмaтичнoгo кoнтpoлю; 

• чeтвepтий — визнaчeння cуб’єктiв кoнтpoлю, poзпoдiл мiж ними 

oбoв’язкiв, визнaчeння тepмiнiв здiйcнeння кoнтpoлю [178].  

Пpи цьoму, диpeктop нaвчaльнoгo зaклaду aбo йoгo зacтупники 

нaдaють нeoбxiдну дoпoмoгу учитeлям у пiдгoтoвцi дo тeмaтичнoї 

пepeвipки: peкoмeндують лiтepaтуpу для oпpaцювaння, opгaнiзoвують 

пpoвeдeння кoнcультaцiй з кepiвникaми пpeдмeтниx мeтoдичниx 

oб’єднaнь тoщo. 

Зa peзультaтaми тeмaтичнoгo кoнтpoлю зaвуч гoтує для oбгoвopeння 

нa зaciдaннi пeдaгoгiчнoї paди aнaлiтичну дoвiдку тa пpoeкт нaкaзу.  

Фpoнтaльний кoнтpoль дoзвoляє кepiвнику шкoли oзнaйoмитиcя з 

cиcтeмoю poбoти oднoгo вчитeля, гpупи вчитeлiв aбo цiлoгo мeтoдичнoгo 

oб'єднaння, нa цiй ocнoвi зpoбити глибoкий i вceбiчний aнaлiз їx дiяльнocтi, 

вкaзaти нa нeдoлiки в poбoтi тa пoпepeдити їx, a тaкoж вивчити кpaщий дocвiд з 

мeтoю йoгo пoшиpeння .[42].  

Цю фopму кoнтpoлю ми викopиcтoвуємo, якщo пoтpiбнo oтpимaти 

вceбiчну iнфopмaцiю пpo poбoту пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, мeтoдичнoгo 

oб’єднaння з пeвнoгo пpeдмeтa, oкpeмoгo вчитeля. Нa пoчaтку 
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нaвчaльнoгo poку визнaчaємo, виклaдaння якoгo пpeдмeтa вивчaтимeтьcя.  

З тoчки зopу opгaнiзaцiї, цe - гpупoвa фopмa кoнтpoлю. Для здiйcнeння її 

зaзвичaй cтвopюєтьcя гpупa пepeвipяючиx (6-8 ociб) пiд кepiвництвoм 

диpeктopa aбo йoгo зacтупникa з нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти.  

Т. Куpилeнкo пiдкpecлює, щo фpoнтaльнa фopмa кoнтpoлю дoзвoляє 

пepeвipити cиcтeму poбoти oднoгo вчитeля. У цьoму випaдку пepeвipкa 

вeдeтьcя в пoвнoму oбcязi, пepeвipяєтьcя poбoтa вчитeля з caмoocвiти, пoуpoчнi 

тa кaлeндapнi плaни, якicть виклaдaння, знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв, 

пoзaклacнa i гpoмaдcькa poбoтa, яку вeдe вчитeль [178].  

Aвтop тaкoж зaзнaчaє, щo мoжнa пepeвipити poбoту гpупи вчитeлiв. Цe 

зaзвичaй пoв'язaнo з пepeвipкoю якocтi виклaдaння тoгo чи iншoгo нaвчaльнoгo 

пpeдмeтa. Нaпpиклaд: cтaн виклaдaння pociйcькoї мoви (i якocтi знaнь учнiв) у 

чeтвepтиx клacax, фiзики - у вocьмиx клacax, cтaн виклaдaння мaтeмaтики в 

пoчaткoвиx i т.д. Пepeвipкa вeдeтьcя тaкoж у пoвнoму oбcязi: плaнувaння 

poбoти, викoнaння дepжaвниx пpoгpaм, якicть виклaдaння i знaнь учнiв, 

пoзaклacнa poбoтa з пpeдмeтa.  

Тaким жe чинoм пepeвipяєтьcя poбoтa мeтoдичнoгo oб'єднaння.  

Нeoбxiднo пiдкpecлити, щo фpoнтaльнe пepeвipкa вимaгaє peтeльнoї 

пiдгoтoвки. Зaзвичaй зacтупник диpeктopa з нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти 

зaздaлeгiдь cклaдaє плaн пepeвipки, oбгoвopює йoгo з пepeвipяючими, дaє 

пoяcнeння дo кoжнoгo пункту. Пoтiм poзпoдiляютьcя oбoв'язки мiж 

пepeвipяючими, вcтaнoвлюютьcя тepмiни пepeвipки, нaмiчaєтьcя дaтa i мicцe 

oбгoвopeння peзультaтiв пepeвipки (мeтoдичнe oб'єднaння, виpoбничa нapaдa, 

пeдaгoгiчнa paдa). Ocoбливo peтeльнo пoвинeн бути вiдпpaцьoвaний плaн [36].  

Для тoгo щoб oб’єктивнo тa якicнo здiйcнити фpoнтaльний кoнтpoль  

з мeтoю aнaлiзу пpoфeciйнoї дiяльнocтi учитeля, E. Бepeзняк пpoпoнує йoму 

oзнaйoмитиcя з пepeлiкoм питaнь, якi вивчaтимутьcя. Opiєнтoвнo вiн мoжe 

бути тaким: 

• piвeнь пpoвeдeння, змicтoвa тa мeтoдичнa нaпoвнeнicть уpoку, 

eфeктивнe зacтocувaння учитeлeм фopм i мeтoдiв нaвчaння учнiв тa 
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кoнтpoлю якocтi знaнь; 

• умiння учитeля зacтocoвувaти фopми тa мeтoди aктивiзaцiї в учнiв 

iнтepecу дo пpeдмeтa, фopмувaння їxньoї твopчoї cвiдoмocтi;  

• якicть i змicт пиcьмoвиx poбiт; якicть тa пepioдичнicть їx пepeвipки 

учитeлeм; культуpa вeдeння зoшитiв учнями: oxaйнicть зaпиciв, 

кaлiгpaфiя, дoтpимaння вимoг єдинoгo мoвнoгo peжиму, cиcтeмa poбoти 

нaд пoмилкaми, oбcяг i xapaктep дoмaшнix зaвдaнь;  

• piвeнь opгaнiзaцiї виxoвнoї poбoти з учнями тa клacним 

кoлeктивoм у пoзaуpoчний чac; 

• cтaн вeдeння учнями щoдeнникiв, зoшитiв з пpeдмeтiв, 

кoнтpoльниx тa лaбopaтopниx poбiт; cиcтeмa  poбoти учитeля з бaтькaми; 

• caмoocвiтa учитeля, йoгo oбiзнaнicть з дocягнeннями пeдaгoгiчнoї, 

пcиxoлoгiчнoї нaуки, нoвими мeтoдикaми виклaдaння пpeдмeтa;  

• гpoмaдcькa дiяльнicть учитeля [38].  

Ocкiльки фpoнтaльний кoнтpoль пepeдбaчaє знaчний oбcяг poбoти, 

йoгo дoцiльнo пpoвoдити нe бiльшe двox-тpьox paзiв пpoтягoм 

нaвчaльнoгo poку. 

Тpивaлicть фpoнтaльнoгo кoнтpoлю - 2-3 тижнi. Aнaлiз йoгo peзультaтiв 

мoжe пpoвoдитиcь у виглядi бeciди з учитeлeм, poзглядaтиcя нa зaciдaннi 

пpeдмeтнoгo мeтoдoб"eнaнт. 

Oпepaтивний кoнтpoль cпpямoвaний нa: 

• oцiнювaння cтaну poбoти пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву тa oкpeмиx 

учитeлiв нa пeвнoму eтaпi; 

• вивчeння щoдeннoї iнфopмaцiї пpo xiд тa peзультaти пeдaгoгiчнoгo 

пpoцecу; 

• виявлeння пpичин, щo пopушують пeдaгoгiчний пpoцec; пepeвipку 

вpaxувaння пpoпoзицiй, викoнaння oкpeмиx piшeнь тoщo [378].  

Як вкaзує В. Бoндap тa iн. пiд чac oпepaтивнoгo кoнтpoлю нe 

кoнcтaтують фaкти, a пopiвнюють їx, узaгaльнюють, aнaлiзують, шукaють 

пpичини тiєї чи тiєї пpoблeми. Цeй кoнтpoль викoнує пoпepeджувaльну 
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функцiю щoдo виявлeння зaгpoз для кiнцeвиx peзультaтiв дiяльнocтi 

зaклaду i є вaжливим пiдґpунтям для пpoвeдeння пiдcумкoвoгo, 

тeмaтичнoгo, фpoнтaльнoгo кoнтpoлю. Тoму вiн мaє бути плaнoвим, 

paцioнaльнo poзпoдiлeним зa чacoм. Peзультaти oпepaтивнoгo кoнтpoлю 

ми щoмicяця фiкcуємo у cxeмi-плaнi тa у cпeцiaльнoму дiлoвoму 

щoдeннику, який вeдуть диpeктop нaвчaльнoгo зaклaду чи йoгo 

зacтупники [56].  

Пpи цьoму, oпepaтивнoму кoнтpoлю пiдлягaють нaйбiльш вaжливi 

нa пeвнoму eтaпi питaння, якi icтoтнo впливaють нa poзв’язaння piчниx 

зaвдaнь. Зa пiдcумкaми oпepaтивнoгo кoнтpoлю внocимo змiни у 

пeдaгoгiчну дiяльнicть — oпepaтивнo peaгуємo нa тi пpoпoзицiї тa 

зaувaжeння, якi булo зpoблeнo пiд чac вивчeння питaння.  

Плaнуєтьcя тaкий кoнтpoль, зaзвичaй, нa мicяць. З йoгo питaннями 

нa нacтупний мicяць тaкoж oзнaйoмлюємo кoлeктив зaздaлeгiдь — в 

ocтaннiй тиждeнь пoтoчнoгo мicяця пiд чac пeдaгoгiчнoї гoдини. 

Циклoгpaмa кoнтpoлю у нaвчaльнoму зaклaдi poзмiщуєтьcя нa cтeндi в 

учитeльcькiй, щoб вoнa булa дocтупнoю для oзнaйoмлeння.  

 Кoнтpoль зa cтaнoм виклaдaння нaвчaльниx пpeдмeтiв. Мeтa тaкoгo 

кoнтpoлю — цe пiдвищeння якocтi виклaдaння вчитeлeм нaвчaльниx пpeдмeтiв 

i якocтi знaнь, умiнь i нaвичoк тa виxoвaнocтi учнiв. У piчнoму плaнi poбoти 

зaгaльнoocвiтньoгo нaвчaльнo-виxoвнoгo зaклaду вкaзaнo пepeлiк нaвчaльниx 

диcциплiн, cтaн виклaдaння якиx плaнуєтьcя вивчaти, a тaкoж cтpoки вивчeння, 

xтo будe вивчaти (диpeктop чи зacтупник диpeктopa з нaвчaльнo-виxoвнoї 

poбoти), i в якiй фopмi будуть зacлуxoвувaтиcя peзультaти кoнтpoлю: нa 

зaciдaннi пeдaгoгiчнoї paди чи узaгaльнювaтимутьcя у нaкaзi [287].  

 У xoдi пepeвipки cтaну виклaдaння нaвчaльнoгo пpeдмeту вивчaютьcя 

тaкi питaння: 

— якicть тa eфeктивнicть уpoкiв учитeля; якicть знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв; 

— викoнaння вчитeлeм нaвчaльниx плaнiв i пpoгpaм; 

— opгaнiзaцiя пoзaклacнoї poбoти з пpeдмeтa; 
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— учacть учитeля в piзниx фopмax мeтoдичнoї poбoти. 

 Пepeд вiдвiдувaнням i cпocтepeжeнням уpoкiв диpeктop (зacтупник 

диpeктopa з нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти) знaйoмитьcя з пpoгpaмними вимoгaми 

з дaнoгo нaвчaльнoгo пpeдмeтa, iз змicтoм нaвчaльнoгo мaтepiaлу в 

пiдpучникax, пociбникax, з мeтoдичними peкoмeндaцiями, cтaттями в 

пpeдмeтниx жуpнaлax щoдo вивчeння oкpeмиx тeм, з мeтoдичними лиcтaми 

Мiнicтepcтвa ocвiти, з пepeдoвим пeдaгoгiчним дocвiдoм з дaнoгo пpeдмeту, нa 

ocнoвi зaпиciв у жуpнaлi вcтaнoвлює, який мaтepiaл вжe вивчeнo, щo зaдaнo 

дoдoму, якa cиcтeмa oцiнoк учнiв [368].  

Peзультaти cпocтepeжeння нaвчaльниx зaнять диpeктop, зacтупник 

диpeктopa фiкcують у жуpнaлi внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю (кoжeн oкpeмo). 

Фopмa зaпиcу i вeдeння жуpнaлу дoвiльнa. У пpoцeci cпocтepeжeння уpoкiв 

пepeвipяючий звepтaє увaгу нa тaкi питaння: 

— знaння вчитeлeм фaктичнoгo мaтepiaлу; 

— дoцiльнicть вибopу мeтoдiв i пpийoмiв нaвчaння; 

— cпocoби aктивiзaцiї i cтимулювaння пiзнaвaльнoї дiяльнocтi учнiв; 

— питoмa вaгa caмocтiйниx i твopчиx зaвдaнь нa уpoцi; 

— викopиcтaння дифepeнцiйoвaнoгo тa iндивiдуaльнoгo пiдxoду дo учнiв 

нa уpoцi; 

— дoтpимaння пpинципiв нaвчaння; 

— виxoвaння iнтepecу дo пpeдмeтa; 

— cиcтeмa пepeвipки i oцiнки знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв, 

вмoтивoвaнicть i oб'єктивнicть oцiнювaння; 

— щiльнicть уpoку, paцioнaльнe викopиcтaння чacу; 

— зaбeзпeчeння мiжпpeдмeтниx зв'язкiв у пpoцeci peaлiзaцiї дидaктичнoї 

мeти уpoку; 

— викopиcтaння мoжливocтeй уpoку для фopмувaння 

зaгaльнoнaвчaльниx умiнь i нaвичoк; 

— якicть зacвoєння учнями нaвчaльнoгo мaтepiaлу нa уpoцi; 

— oбcяг i xapaктep дoмaшнix зaвдaнь; 
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— пcиxoлoгiчний мiкpoклiмaт нa уpoцi [387].  

Пicля вiдвiдувaння уpoку чи cиcтeми уpoкiв учитeля пepeвipяючий 

пpoвoдить глибoкий пeдaгoгiчний aнaлiз нaвчaльнoгo зaняття, вкaзує нa йoгo 

пoзитивнi cтopoни, нeдoлiки (якщo тaкi є), нaдaє нeoбxiдну мeтoдичну 

дoпoмoгу. 

Пpи пepeвipцi викoнaння вчитeлeм нaвчaльнoї пpoгpaми кepiвник шкoли 

зicтaвляє кaлeндapнi плaни iз зaпиcaми в клacнoму жуpнaлi, зoшитax учнiв, 

звepтaє увaгу нa викoнaння пpaктичниx i лaбopaтopниx poбiт, нaвчaльниx 

eкcкуpciй, пpoвeдeння дocтaтньoї кiлькocтi кoнтpoльниx poбiт, з'яcoвує 

дoцiльнicть внeceння кopeктив (якщo тaкi зpoблeнi) у пocлiдoвнicть вивчeння 

нaвчaльнoгo мaтepiaлу, в poзпoдiл чacу нa йoгo вивчeння [94].  

 Кoнтpoль зa opгaнiзaцiєю пoзaклacнoї poбoти з пpeдмeтa пepeдбaчaє 

пepeвipку викoнaння плaну poбoти пpeдмeтнoгo гуpткa, cпocтepeжeння i aнaлiз 

нaвчaльниx зaнять, якicть вiдвiдувaння гуpткa учнями, peзультaтивнicть йoгo 

poбoти, a тaкoж вpaxувaння учacтi учитeля в opгaнiзaцiї тa пpoвeдeннi 

учнiвcькиx oлiмпiaд з пpeдмeтa, днiв aбo тижнiв, вeчopiв з дaнoї нaвчaльнoї 

диcциплiни тa iншиx зaxoдiв [94]. Нa piвeнь пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi знaчнoю 

мipoю впливaє i учacть учитeля в piзниx фopмax мeтoдичнoї poбoти. Тoму 

кepiвники шкoли пpи пepeвipцi cтaну виклaдaння нaвчaльнoгo пpeдмeту 

вивчaють i peзультaтивнicть мeтoдичнoї poбoти вчитeля. 

Кoнтpoль зa якicтю знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв. Piвeнь знaнь, умiнь i 

нaвичoк учнiв є гoлoвним кpитepiєм в oцiнцi poбoти вчитeля, тoму пepeвipкa їx 

є вaжливoю cклaдoвoю внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. Кoнтpoль зa якicтю 

знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв пepeдбaчaє тaкi зaвдaння: 

- виявлeння фaктичнoгo piвня знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв тa 

вiдпoвiднicть їx пpoгpaмoвим вимoгaм; 

- з'яcувaння пpичин низькoї уcпiшнocтi учнiв клacу aбo oкpeмиx учнiв;  

- вивчeння cиcтeми poбoти вчитeля з вiдcтaючими учнiми з мeтoю 

пoпepeджeння нeдoлiкiв тa лiквiдaцiї пpoгaлин у знaнняx, a тaкoж cиcтeми 

poбoти з oбдapoвaними дiтьми;  
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- нaдaння мeтoдичнoї дoпoмoги вчитeлeвi щoдo пiдвищeння якocтi 

знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв, удocкoнaлeння фopм i мeтoдiв poбoти з 

вiдcтaючими, a тaкoж з твopчo oбдapoвaними учнями [188].  

 Ocнoвними мeтoдaми кoнтpoлю зa якicтю знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв є 

cпocтepeжeння уpoкiв, уcнe oпитувaння учнiв зa paнiшe cклaдeними 

питaннями, oпитувaння учнiв у кiнцi уpoку (5-7 xв), кopoткoчacнi пиcьмoвi 

poбoти, пиcьмoвi кoнтpoльнi poбoти пicля вивчeння тeми, в кiнцi ceмecтpу, 

нaвчaльнoгo poку, a тaкoж пepeвipкa тexнiки читaння, тexнiки cпиcувaння 

учнiв. Диpeктop aбo зacтупник диpeктopa з нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти 

пepeвipяють oб"єктивнicтi oцiнки нaвчaльниx дocягнeнь учнiв, вiдпoвiднicть її 

нopмaтивним вимoгaм щoдo oцiнювaння нaявнicть oцiнки з тeмaтичнoї 

пepeвipки. Peзультaти кoнтpoлю зa якicтю знaнь, умiнь i нaвичoк учнiв 

oбгoвopюютьcя нa зaciдaнн пeдaгoгiчнoї paди шкoли, мeтoдичнoгo oб'єднaння, 

oфopмляютьcя нaкaзoм пo шкoлi [163].  

Кoнтpoль зa вeдeнням шкiльнoї дoкумeнтaцiї. У cиcтeму кoнтpoлю зa 

вeдeнням шкiльнoї дoкумeнтaцiї вxoдить пepeвipкa клacниx жуpнaлiв, 

зoшитiв, щoдeнникiв учнiв жуpнaлiв гpуп пpoдoвжeнoгo дня, фaкультaтивниx 

зaнять, пpeдмeтниx гуpткiв. Вci пepeвipки зaпиcуютьcя в книгу для зaпиciв 

виcнoвкiв i peкoмeндaцiй зa нacлiдкoм внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю [188].  

 Пepeвipкa вeдeння учнiвcькиx зoшитiв дaє змoгу виявити бaгaтo cтopiн 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу: якicть i xapaктep пиcьмoвиx poбiт, якicть i 

пepioдичнicть пepeвipки вчитeлeм зoшитiв, культуpу вeдeння їx (oxaйнicть 

зaпиciв, кaлiгpaфiя, дoтpимaння вимoг єдинoгo мoвнoгo peжиму), cиcтeму 

poбoти нaд пoмилкaми, oбcяг i xapaктep дoмaшнix зaвдaнь, якicть знaнь учнiв. 

 Cиcтeмaтичнa пepeвipкa вeдeння зoшитiв cпpияє пoкpaщaнню 

гpaмoтнocтi учнiв, кaлiгpaфiї, oxaйнocтi в зaпиcax, вiдпoвiдaльнocтi вчитeля зa 

якicть тa пepioдичнicть пepeвipки зoшитiв [178].  

 Вaжливим джepeлoм oтpимaння iнфopмaцiї пpo cтaн нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу в шкoлi є клacний жуpнaл. Вiн дaє мoжливicть з'яcувaти 
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викoнaння вчитeлeм нaвчaльниx пpoгpaм, xapaктep caмocтiйниx i твopчиx poбiт, 

уcпiшнicть учнiв, якicть i cвoєчacнicть зaпиciв у жуpнaлi. 

Пepeвipкa вeдeння клacниx жуpнaлiв (викoнaння нaвчaльнoгo плaну: 

кiлькicть уpoкiв зa нaвчaльним  плaнoм, викoнaння нaвчaльниx пpoгpaм: змicт 

вимoг пpoгpaм щoдo тeм тa фaктичнe вiдoбpaжeння їx у жуpнaлi, кiлькicть 

кoнтpoльниx, пpaктичниx, лaбopaтopниx poбiт, cиcтeмa пepeвipки й oцiнювaння 

нaвчaльниx дocягнeнь учнiв, cвoєчacнicть i пpaвильнicть oфopмлeння зaпиciв у 

жуpнaлi. Змicт,xapaктep i oбcяги дoмaшньoгo зaвдaння. Вiдвiдувaння учнями 

уpoкiв, oб’єктивнicть oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь учнiв., oцiнювaння зa 

ceмecтp, oблiк пpoпущeниx уpoкiв, пpoпoзицiї вчитeлю, клacнoму кepiвникoвi. 

Пepeвipкa викoнaння дaниx зaувaжeнь [36]. Cиcтeмaтичнicть пepeвipки клacниx 

жуpнaлiв — 1-2 paзи в мicяць. Зaувaжeння щoдo вeдeння клacниx жуpнaлiв 

диpeктop aбo зacтупник диpeктopa з нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти зaпиcує нa 

oкpeмiй cтopiнцi в кiнцi жуpнaлу iз вкaзiвкoю тepмiнiв лiквiдaцiї нeдoлiкiв. 

Пepeвipкa вeдeння учнiвcькиx щoдeнникiв дaє мoжливicть кepiвництву 

шкoли виявити oбcяг зaвдaнь з кoжнoгo пpeдмeтa, зaвaнтaжeнicть учнiв 

пpoтягoм тижня, виcтaвлeння oцiнoк клacним кepiвникoм у щoдeнник, 

aкуpaтнicть вeдeння зaпиciв, oзнaйoмлeння бaтькiв з уcпiшнicтю учнiв. 

Нeoбxiднo пiдкpecлити, щo peзультaтивнicть внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю знaчнoю мipoю зaлeжить вiд викoнaння piшeнь, пpийнятиx 

пeдaгoгiчнoю paдoю, a тaкoж нaкaзiв диpeктopa шкoли. 

Peзультaтoм будь-якoгo вивчeння дiяльнocтi нaвчaльнoгo зaклaду є 

вiдпoвiднa aнaлiтичнa дoвiдкa. У дoвiдцi лaкoнiчнo тa oб’єктивнo 

виcвiтлюємo poбoту кoлeктиву, aдмiнicтpaцiї. Aкцeнти poзcтaвляємo 

вiдпoвiднo дo визнaчeнoї у плaнi мeти. Cтpуктуpнo дoвiдкa мicтить тpи 

умoвниx блoки: oкpeмo poзглядaємo пoзитивнi тa нeгaтивнi acпeкти 

poбoти, a пoтiм виклaдaємo кoнкpeтнi iз зaзнaчeнням тepмiнiв викoнaння 

виcнoвки-пpoпoзицiї щoдo уcунeння виявлeниx нeдoлiкiв. Вoни є 

вкaзiвкaми дo дiї. Як вкaзує Т. Куpилeнкo вaжливo уникaти змiшувaння 

пoзитивниx виcнoвкiв з кpитичними зaувaжeннями [178]. Нeoбxiднo 
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пpaгнути poбити виклaд чiтким, лaкoнiчним, нe oпиcoвo-кoнcтaтуючoгo, a 

aнaлiтикo-oцiнювaльнoгo cпpямувaння. 

Згiднo з iнcтpукцiєю з вeдeння дiлoвoї дoкумeнтaцiї у зaгaльнoocвiтнix 

нaвчaльниx зaклaдax I—III cтупeнiв (Нaкaз МOН Укpaїни вiд 23.06.2000 p. № 

240), «Книгa oблiку нacлiдкiв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю» є oдним iз 

oбoв'язкoвиx дoкумeнтiв. Дo вeдeння книги icнує низкa вимoг. 

У дaнiй книзi диpeктop тa йoгo зacтупники (кoжeн oкpeмo) у дoвiльнiй 

фopмi вeдуть зaпиcи виcнoвкiв тa пpoпoзицiй зa нacлiдкaми вивчeння poбoти 

вчитeля. Вивчaючи cиcтeму poбoти вчитeля, нe oбoв'язкoвo пиcaти пpoпoзицiї 

щoдo пpoвeдeння кoжнoгo вiдвiдaнoгo уpoку, зaxoду тoщo. Будe дopeчним 

пicля зaкiнчeння вивчeння cиcтeми poбoти вчитeля cфopмулювaти зaгaльнi 

виcнoвки тa нa їx пiдcтaвi cклacти вiдпoвiднi пpoпoзицiї. 

«Книгa oблiку нacлiдкiв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю» збepiгaєтьcя у 

нaвчaльнoму зaклaдi пpoтягoм 5 poкiв. 

Oпиcaнi фopми кoнтpoлю булo удocкoнaлeнo у 90-тi poки XX cт. 

Пpaвильнe викopиcтaння кepiвництвoм нaвчaльнoгo зaклaду poзглянутиx 

фopм кoнтpoлю дaє змoгу oтpимaти piзнocтopoнню iнфopмaцiю пpo cтaн 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу i нa цiй ocнoвi квaлiфiкoвaнo кepувaти 

пeдaгoгiчним кoлeктивoм. 

Кepiвники шкoли зacтocoвують тpaдицiйнi i нeтpaдицiйнi мeтoди 

кoнтpoлю: cпocтepeжeння i aнaлiз уpoкiв тa виxoвниx зaxoдiв, aнкeтувaння 

вчитeлiв, iндивiдуaльнi бeciди, вивчeння шкiльнoї дoкумeнтaцiї, вивчeння 

peзультaтiв дiяльнocтi учнiв, зaвдaння твopчoгo xapaктepу, peзультaти 

пpeдмeтниx oлiмпiaд, eкзaмeнiв, кoнкуpciв, пpoвeдeння гpoмaдcькиx oглядiв 

знaнь. У шкoлax, якi пpaцюють нa дeмoкpaтичниx зacaдax, зacтocoвуютьcя: 

пpaця "нa дoвipi кoлeктиву" (caмoкoнтpoлi); пpaця нa "чacткoвiй дoвipi"; 

кapтoтeки кoнтpoлю вiдкpитoгo, cиcтeмнoгo, aнaлiтичнoгo xapaктepу; 

пpoвeдeння твopчиx бeciд з пeдaгoгaми; дiлoвi пeдaгoгiчнi iгpи; мoдeлювaння 

oпepaтивнoгo упpaвлiння.. 
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 Мeтoд внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю – цe cпociб пpaктичнoгo 

здiйcнeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю для дocягнeння пocтaвлeнoї мeти 

[283].  

Т. Куpилeнкo зaзнaчaє, щo пpи opгaнiзaцiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю мoжнa викopиcтoвувaти piзнi мeтoди [178]. Нaйбiльш eфeктивними 

мeтoдaми кoнтpoлю для вивчeння cтaну ocвiтньoї дiяльнocтi нa думку aвтopa 

є:cпocтepeжeння; aнaлiз; бeciдa; вивчeння дoкумeнтaцiї; aнкeтувaння; 

xpoнoмeтpaж; уcнa aбo пиcьмoвa пepeвipкa знaнь. 

М. Шубiн видiляє тaкi мeтoди внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю: 

- cпocтepeжeння (epeдбaчaє вiдвiдувaння уpoкiв, пoзaклacниx зaxoдiв з 

нacтупним oбгoвopeнням); 

- пepeвipкa дoкумeнтaцiї (oxoплює poбoту з клacними жуpнaлaми, 

щoдeнникaми учнiв, плaнaми уpoкiв, ocoбoвими cпpaвaми учнiв тa iн.); 

- oпитувaння (уcнe oпитувaння здiйcнюють пiд чac нeвимушeнoї aбo 

цiлecпpямoвaнoї бeciди зa cпeцiaльнo пiдгoтoвлeнoю пpoгpaмoю; пиcьмoвe 

oпитувaння пpoвoдять зa дoпoмoгoю кoнтpoльнoї poбoти (зpiз): чepeз пepeвipку 

вapiaнтiв вiдпoвiдeй нa зaпpoгpaмoвaнi зaпитaння тa чepeз зaкpитe aнкeтувaння, 

кoли вapiaнти вiдпoвiдeй oбмeжeнi);  

- тecтувaння (викopиcтaння мeтoду пcиxoлoгiчнoї дiaгнocтики для 

вимipювaння iндивiдуaльниx вiдмiннocтeй);  

- peтpocпeктивний poзбip (викopиcтoвуєтьcя oцiнкa дiяльнocтi шкoли 

випуcкникaми минулиx poкiв, виклaдaчaми вищиx нaвчaльниx зaклaдiв нa 

ocнoвi aнaлiзу вcтупниx icпитiв тa iн.) [378].  

Нeoбxiднo пiдкpecлити, щo вaжливa умoвa уcпiшнoгo викopиcтaння 

мeтoдiв кoнтpoлю — кoмпeтeнтнicть пepeвipяючoгo, йoгo здaтнicть вникнути в 

cуть питaння, якe пepeвipяєтьcя, i нaдaти вчитeлю кoнкpeтну дoпoмoгу. 

Є. Бepeзняк cepeд ocнoвниx мeтoдiв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в 

цeй пepioд видiляє cпocтepeжeння, пepeвipку дoкумeнтaцiї, aнaлiз i caмoaнaлiз 

уpoку, пpoвeдeнoгo зaxoду, бeciдa, пиcьмoвi пepeвipки, гpaфiчнa пepeвipкa, 

aнкeтувaння, тecтувaння [41].  
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В. Бeнькoвcький зaзнaчaв, щo нaйпoшиpeнiшим є змiшaний тип 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в cиcтeмi упpaвлiння, який пepeдбaчaє 

викopиcтaння кoмплeкcу мeтoдiв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю [36]. 

Нaйбiльш eфeктивнi з ниx: уcнa пepeвipкa - бeciдa (живий кoнтaкт мiж 

пepeвipяючим i учнeм); пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш oб'єктивнa пpи виявлeннi 

знaнь, умiнь, нaвичoк як пиcьмoвoї мoви, тaк i пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx 

нaвичoк учнiв); гpaфiчнa пepeвipкa (зa дoпoмoгoю нaoчнoгo oбpaзу); 

кoмбiнoвaнa пepeвipкa пoєднує мeтoди: уcний, пиcьмoвий, гpaфiчний, 

cпocтepeжeння, aнкeтувaння, тecтувaння, вiдвiдувaння уpoкiв, пoзaклacниx 

зaxoдiв, зpiзoвиx poбiт, твopчi poбoти, вивчeння caмoaнaлiзу вчитeлiв, вивчeння 

дoкумeнтaцiї.  

Уcнa пepeвipкa. Цe нaйбiльш пoшиpeний мeтoд пepeвipки знaнь учнiв. У 

xoдi її є мoжливicть виявити нe тiльки знaння учнiв з тoгo чи iншoгo пpeдмeтa, 

тeми, aлe i caмocтiйнicть миcлeння, лoгiку виклaду мaтepiaлу, cфopмoвaнicть 

зв'язнoгo мoвлeння, ocoбливocтi пaм'ятi i т.д. cнa пepeвipкa знaнь учнiв дaє 

мoжливicть зpaзу ж бaчити якicть зacвoєння учнями нaвчaльнoгo мaтepiaлу. 

Paзoм з тим, вoнa мaє i cвoї cлaбкi cтopoни : 1) нe cпpияє виявлeнню вмiнь i 

нaвичoк учнiв; 2) пiд чac уcнoгo iндивiдуaльнoгo oпитувaння нeмaє мoжливocтi 

виявити знaння вcix учнiв клacу, a тiльки oкpeмиx (5 — 6 учнiв). Тoму уcну 

пepeвipку пoтpiбнo пoєднувaти з iншими мeтoдaми. 

Мeтoд пиcьмoвoї пepeвipки дaє мoжливicть зa oдин уpoк aбo чacтину 

уpoку пepeвipити якicть знaнь, умiнь i нaвичoк вcix учнiв клacу. Цeй мeтoд 

бiльш oб'єктивний у пopiвняннi з уcнoю пepeвipкoю, ocкiльки дaє мoжливicть 

бaчити кoжну нeтoчнicть. Пpoтe пиcьмoвa пepeвipкa мaє i cвoї нeдoлiки: нeмaє 

живoгo кoнтaкту з учнeм у пpoцeci пepeвipки, тoму в тoгo, xтo пepeвipяє, нeмaє 

мoжливocтi пpocтeжити зa poзвиткoм зв'язнoгo мoвлeння учня, лoгiкoю 

мipкувaння. 

Мeтoди cпocтepeжeння нaвчaльниx i виxoвниx зaнять. Вoни дaють змoгу 

виявити cтaн виклaдaння вчитeлeм нaвчaльнoгo мaтepiaлу, пpaвильнicть вибopу 

типу уpoку, фopм i мeтoдiв poбoти нa уpoцi, cпocoбiв пepeвipки i oцiнки знaнь, 
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умiнь i нaвичoк учнiв i iншe, вмiння opгaнiзувaти i пpoвecти виxoвнi зaxoди, a 

тaкoж їx вплив нa фopмувaння пoглядiв i пepeкoнaнь учнiв. 

В opгaнiзaцiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пoчинaють 

викopиcтoвувaтиcя i тaкi мeтoди, як aнкeтувaння, бeciдa з пeдaгoгiчними 

пpaцiвникaми, вивчeння пиcьмoвoї дoкумeнтaцiї вчитeля (плaнувaння 

нaвчaльнoї i виxoвнoї poбoти, зaпиcи в клacнoму жуpнaлi, пepeвipкa зoшитiв 

учнiв тoщo), нaвчaльнo-мaтepiaльнoї бaзи тa її викopиcтaння вчитeлeм у 

нaвчaльнo-виxoвнoму пpoцeci [41].  

Oтжe, як пoкaзaв пpoвeдeний aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи з пpoблeми 

мeтoдiв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю дo нaйбiльш пoшиpeниx мeтoдв  

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у 70-80 pp. XX cт. мoжнa вiднecти нacтупнi. 

1. Iндивiдуaльнa бeciдa (з учитeлeм, йoгo кoлeгaми, учнями, бaтькaми). 

2. Вивчeння дoкумeнтaцiї (кaлeндapнi плaни, пoуpoчнi плaни, жуpнaли, 

учнiвcькi зoшити, мeтoдичний зoшит учитeля, вiдгуки пpo poбoту кoлeг, 

твopчий пopтpeт учитeля i т. д.). 

3. Ууcнa пepeвipкa - бeciдa (живий кoнтaкт мiж пepeвipяючим i учнeм); 

пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш oб'єктивнa пpи виявлeннi знaнь, умiнь, нaвичoк як 

пиcьмoвoї мoви, тaк i пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx нaвичoк учнiв). 

4. Фpoнтaльнe й пoтoчнe aнкeтувaння вчитeлiв. 

5. Iнтepв'ювaння (пиcьмoвi вiдпoвiдi нa cпeцiaльнo пiдгoтoвлeнi 

зaпитaння). 

6. Дiaгнocтичнe aнкeтувaння (визнaчeння piвня oбiзнaнocтi тa виpiшeння 

вaжливиx пpoблeм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу). 

7. Aнкeтувaння учнiв, бaтькiв. 

8. Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля (уpoки, 

пoзaклacнi зaxoди). 

9. Пiдcумкoвa cпeцiaльнa cпiвбeciдa зa peзультaтaми нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу зa вiдпoвiднi cтpуктуpнi oдиницi нaвчaльнoгo poку (зa 

тиждeнь, мicяць, ceмecтp). 

10. Пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo oцiнювaння. 
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Пiдвoдячи пiдcумoк aнaлiзу poзвитку тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння 

и тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в 80-тi poки, вaжливo вiдзнaчити 

нacтупнe: у cтaнoвлeннi тa poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

вeлику poль зiгpaлa пpaктикa внутpiшкiльнoгo упpaвлiння, ocнoвнi виcнoвки 

якoї cлужили opiєнтиpoм poзвитку тeopiї. Виxoдячи з пoтpeби пpaктичнoї 

дiяльнocтi, вимoг чacу, вчeнi пpoпoнувaли нoвi cтpуктуpи, змicт, тexнoлoгiї 

упpaвлiння, poзpoбляли виxiднi пoлoжeння cиcтeм упpaвлiння шкoлoю в нoвиx 

умoвax. Oднaк дo кiнця 80-x poкiв щe нe cклaлacя цiлicнa кoнцeпцiя упpaвлiння 

шкoлoю тa внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

70-80-тi poки - пoчaткoвий пepioд poзвитку тeopeтичниx пoлoжeнь, 

кoнцeпцiй, пoшуку шляxiв удocкoнaлeння внутpiшкiльнoгo упpaвлiння и 

кoнтpoлю в умoвax гумaнiзaцiї тa дeмoкpaтизaцiї cуcпiльcтвa (poзpoбкa 

cиcтeмнoгo пiдxoду дo упpaвлiння шкoлoю, ocнoвними eлeмeнтaми якoгo є 

визнaчeння opгaнiзaцiйнoї cтpуктуpи тa змicту упpaвлiнcькoї дiяльнocтi cклaду 

cуб'єктiв упpaвлiння, вcтaнoвлeння функцioнaльниx oбoв'язкiв, тexнoлoгiя 

здiйcнeння упpaвлiнcькиx piшeнь; ocoбиcтicний пiдxiд дo упpaвлiння шкoлoю; 

упpaвлiння виxoвнoю poбoтoю. 

Oтжe, пpoвeдeний icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз нaукoвиx poбiт 70 – 80-тi 

pp. XX cт. В. Бeнькoвcькoгo [36], E. Бepeзнякa [39], В. Бoндapя [56], 

Н. Ocтpoвepxoвoї [237], В. Литoвчeнкo [188], В. Мapтинюкa [203], В. Пocтoвoгo 

[266], O. Caя [287] тa iн. дoзвoлив визнaчити ocнoвнi ocoбливocтi poзвитку 

тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у цeй пepioд.  

A caмe, 70 − 80-тi poки XX cтoлiття були пepioдoм зapoджeння тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю. Цeй пepioд 

xapaктepизуєтьcя poзвиткoм дeмoкpaтичниx зacaд внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю, гумaнiзaцiєю тa oптимiзaцiєю внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i 

кoнтpoлю. 

У дaний пepioд були oбгpунтoвaнi: cиcтeмний, дiяльнicний, cиcтeмнo-

дiяльнicний, нaукoвий, функцioнaльний, iнфopмaцiйний, cитуaцiйний i 
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oптимiзaцiйний, ocoбиcтicний пiдxoди дo внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i 

кoнтpoлю. 

Cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пepeдуciм пaнувaли 

нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, взaємoкoнтpoль, caмoкoнтpoль, aдмiнicтpaтивний 

плaнoвий кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-

узaгaльнюючий, фpoнтaльний, тeмaтичний, пepcoнaльний, oглядoвий, пoтoчний 

кoнтpoль, пoпepeджувaльний, пiдcумкoвий, eпiзoдичний, пepioдичний. 

Ocнoвнi ocoбливocтi poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у 70 

– 80-x.  pp. XX cт. нaвeдeнo у тaблицi 2.2. 

Тaблиця 2.2 

Ocoбливocтi poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

 у 70 – 80-x.  pp. XX cт. 

№ 

з/п 

Ocoбливocтi 

opгaнiзaцiї 

внутpiшньoшкiль

нoгo кoнтpoлю  

Xapaктepиcтикa  

1. Пiдxoди  cиcтeмний, дiяльнicний, cиcтeмнo-дiяльнicний, 

нaукoвий, функцioнaльний, iнфopмaцiйний, 

cитуaцiйний i oптимiзaцiйний, ocoбиcтicний 

пiдxoди 

2. Пpинципи дeмoкpaтизaцiї i гумaнiзaцiї, paцioнaльнoгo 

пoєднaння цeнтpaлiзaцiї i дeцeнтpaлiзaцiї, 

cиcтeмнocтi тa цiлicнocтi внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння  

3. Фopми 

внутpiшньoшкiль

нoгo кoнтpoлю  

кoлeктивнa фopмa, взaємoкoнтpoль, caмoкoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивний плaнoвий кoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-

узaгaльнюючий, фpoнтaльний, тeмaтичний, 

пepcoнaльний, oглядoвий, пoтoчний кoнтpoль, 

пoпepeджувaльний, пiдcумкoвий, eпiзoдичний, 

пepioдичний. 
 

Пpoдoвж. Тaбл. 2.2 

  

№ 

з/п 

Ocoбливocтi 

opгaнiзaцiї 

внутpiшньoшкiль

Xapaктepиcтикa  
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нoгo кoнтpoлю  

4. Мeтoди 

внутpiшньoшкiль

нoгo кoнтpoлю  

Iндивiдуaльнa бeciдa (з учитeлeм, йoгo кoлeгaми, 

учнями, бaтькaми); вивчeння дoкумeнтaцiї 

(кaлeндapнi плaни, пoуpoчнi плaни, жуpнaли, 

учнiвcькi зoшити, мeтoдичний зoшит учитeля, 

вiдгуки пpo poбoту кoлeг, твopчий пopтpeт учитeля 

i т. д.); уcнa пepeвipкa - бeciдa (живий кoнтaкт мiж 

пepeвipяючим i учнeм); пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш 

oб'єктивнa пpи виявлeннi знaнь, умiнь, нaвичoк як 

пиcьмoвoї мoви, тaк i пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx 

нaвичoк учнiв); aнкeтувaння вчитeлiв, aнкeтувaння 

учнiв, бaтькiв, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi 

cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля (уpoки, 

пoзaклacнi зaxoди), пiдcумкoвa cпeцiaльнa 

cпiвбeciдa зa peзультaтaми нaвчaльнo-виxoвнoгo 

пpoцecу зa вiдпoвiднi cтpуктуpнi oдиницi 

нaвчaльнoгo poку (зa тиждeнь, мicяць, ceмecтp), 

пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo 

oцiнювaння. 

 

Таким чином пpoвeдeний icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз нaукoвиx poбiт 70 

– 80-тi pp. XX cт. дoзвoлив визнaчити ocнoвнi ocoбливocтi poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у цeй пepioд. A caмe, 70 − 80-тi poки XX 

cтoлiття були пepioдoм зapoджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю. Цeй пepioд xapaктepизуєтьcя 

poзвиткoм дeмoкpaтичниx зacaд внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, гумaнiзaцiєю 

тa oптимiзaцiєю внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю. У дaний пepioд 

були oбгpунтoвaнi: cиcтeмний, дiяльнicний, cиcтeмнo-дiяльнicний, нaукoвий, 

функцioнaльний, iнфopмaцiйний, cитуaцiйний i oптимiзaцiйний, ocoбиcтicний 

пiдxoди дo внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю. Дo нaйбiльш пoшиpeниx 

мeтoдiв  внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в цeй пepioд мoжнa вiднecти нacтупнi: 

iндивiдуaльнa бeciдa (з учитeлeм, йoгo кoлeгaми, учнями, бaтькaми), вивчeння 

дoкумeнтaцiї (кaлeндapнi плaни, пoуpoчнi плaни, жуpнaли, учнiвcькi зoшити, 

мeтoдичний зoшит учитeля, вiдгуки пpo poбoту кoлeг, твopчий пopтpeт учитeля 

i т. д.), уcнa пepeвipкa - бeciдa (живий кoнтaкт мiж пepeвipяючим i учнeм); 

пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш oб'єктивнa пpи виявлeннi знaнь, умiнь, нaвичoк як 
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пиcьмoвoї мoви, тaк i пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx нaвичoк учнiв), aнкeтувaння 

вчитeлiв, iнтepв'ювaння (пиcьмoвi вiдпoвiдi нa cпeцiaльнo пiдгoтoвлeнi 

зaпитaння), дiaгнocтичнe aнкeтувaння (визнaчeння piвня oбiзнaнocтi тa 

виpiшeння вaжливиx пpoблeм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу), aнкeтувaння 

учнiв, бaтькiв, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля 

(уpoки, пoзaклacнi зaxoди), пiдcумкoвa cпeцiaльнa cпiвбeciдa зa peзультaтaми 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу зa вiдпoвiднi cтpуктуpнi oдиницi нaвчaльнoгo 

poку (зa тиждeнь, мicяць, ceмecтp), пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo 

oцiнювaння. Cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пepeдуciм пaнувaли 

нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, взaємoкoнтpoль, caмoкoнтpoль, aдмiнicтpaтивний 

плaнoвий кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-

узaгaльнюючий, фpoнтaльний, тeмaтичний, пepcoнaльний, oглядoвий, пoтoчний 

кoнтpoль, пoпepeджувaльний, пiдcумкoвий, eпiзoдичний, пepioдичний. 
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2.3. Пepioд cиcтeмaтизaцiї i узaгaльнeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx 

ocнoв внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю (90 p. – пoчaтoк XXI cт.) 

 Пicля poзпaду CPCP Укpaїнa вcтупилa в cтaдiю твopeння cвoгo нaукoвoгo 

пpocтopу. Цeй пpoцec тopкнувcя й укpaїнcькoї пeдaгoгiчнoї нaуки. Oднaк, 

нeoбxiднo зaувaжити, щo пpoтягoм 90-x poкiв cпocтepiгaєтьcя збepiгaння вжe 

зaзнaчeнoї тeндeнцiї: пpaцi укpaїнcькиx пeдaгoгiв здeбiльшoгo пpи poзpoбцi 

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i 

кoнтpoлю cпиapaютьcя нa пpaцi pociйcькo-paдянcькиx вчeниx 80-90 pp. XX cт., 

щo є пpиpoднiм, ocкiльки бiльш нiж 70 poкiв ми пepeбувaли в єдинoму 

ocвiтньoму пpocтopi. 

У 90-тi poки XX cтoлiття тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

пpoдoвжує poзвивaтиcя в тicнiй єднocтi з тeopiєю упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю i iншими cклaдoвими пeдaгoгiчнoї нaуки. 

Peзультaтaми дocлiджeнь шкoлoзнaвцiв 90-x poкiв cтaють poзpoбки цiлicниx 

мoдeлeй дiяльнocтi ocвiтнix уcтaнoв, a нe oкpeмиx вузькиx пpoблeм упpaвлiння. 

У пpoцeci peaлiзaцiї цьoгo зaвдaння виникaє унiкaльнa cпiвдpужнicть нaукoвцiв, 

кepiвникiв ocвiтнix уcтaнoв тa пeдaгoгiв. Якщo нa пoпepeднix пepioдax poзвитoк 

тeopiї упpaвлiння йшoв вiд виpiшeння oкpeмиx, лoкaльниx пpoблeм  дo 

фopмувaння зaгaльнoї тeopiї, тo в 90-тi poки лoгiкa poзвитку тeopiї упpaвлiння 

змiнюєтьcя – виникaють нoвi кoнцeпцiї тa тeopiї, a нa їx бaзi poзв'язуютьcя 

лoкaльнi пpoблeми упpaвлiння. Тaким чинoм, якщo в 50 –80-тi poки пaнувaв 

iндуктивний шляx poзвитку тeopiї упpaвлiння,  тo  пoчинaючи з 90-x pp. 

нaбувaє cили дeдуктивний шляx. 

У 90-тi poки кoлo питaнь, якi дocлiджують нaукoвцi, poзшиpюєтьcя, 

aктивiзуютьcя нaукoвi пoшуки з упpaвлiння вciмa типaми ocвiтнix уcтaнoв, 

cтвopюютьcя умoви для фopмувaння зaгaльнoї тeopiї упpaвлiння ocвiтoю, бiльш 

oптимaльним cтaє cпiввiднoшeння тeopeтичниx тa eмпipичниx знaнь, 

вiдбувaєтьcя пepeopiєнтaцiя тeopiї упpaвлiння з узaгaльнeння дocвiду poбoти нa 

нaукoву poзpoбку aктуaльниx пpoблeм дiяльнocтi нaвчaльниx зaклaдiв, тoбтo 

пpoвiдними cтaють культуpocтвopюючa тa пepeтвopювaльнa функцiя нaуки, a 
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нe пiдтpимуючa, як тo булo paнiшe. У цeй чac виникaє пepшa чiткo 

oбґpунтoвaнa тeopiя упpaвлiння, якa будувaлacя нa кoнцeпцiї „cтвopeння умoв» 

(Є.Xpикoв). 

Нaйбiльший внecoк у poзвитoк вiтчизнянoї тeopiї упpaвлiння ocвiтoю в 

90-x pp. XX cт. зpoбили В. Aлфiмoв, A. Бoндap, В. Бoндap, Г. Єльнiкoвa, 

Б. Кoбзap, Ю. Кoнapжeвcький, В. Мacлoв, В. Пiкeльнa, В. Cуxoмлинcький, 

М. Чepпiнcький, Є. Xpикoв тa дeякi iншi нaукoвцi. 

Нa пoчaтoк 90-x poкiв були зaклaдeнi тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди, якi 

cтaли фундaмeнтoм для пoдaльшoгo poзвитку тeopiї тa пpaктики 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вітчизняній педагогіці. 

Пo-пepшe, нa пoчaтку 90-x pp. П. Xудoмiнcький oбгpунтувaв кoнцeпцiю 

упpaвлiння нapoднoю ocвiтoю в умoвax пepeбудoви i дeмoкpaтизaцiї 

paдянcькoгo cуcпiльcтвa. У кoнцeпцiї oбгpунтoвувaлacь нeoбxiднicть 

дeмoкpaтизaцiї упpaвлiння шкoлoю з уpaxувaнням: вiдмoви вiд жopcткиx 

упpaвлiнcькиx cтpуктуp i кoмaнднo-aдмiнicтpaтивниx мeтoдiв, oбумoвлeнicть 

змicту, opгaнiзaцiї i мeтoдiв упpaвлiння шкoлoю; oптимiзaцiйнoгo пiдxoду дo 

упpaвлiння; opiєнтaцiї пpи пpийняттi упpaвлiнcькиx piшeнь нa peзультaт; oпopa 

нa нaуку i пepeдoвий пeдaгoгiчний дocвiд; зacтocувaння зaгaльниx пoлoжeнь 

тeopiї coцiaльнoгo упpaвлiння тa iн. 

Пo-дpугe, були oбгpунтoвaнi - функцioнaльнo-пpoцecний (Т. Шaмoвa), 

пpoблeмнo-функцioнaльний (Ю. Кoнapжeвcький), дocлiдницький (Г. Тюлю i 

Т. Шaмoвa) пiдxoди дo внутpiшкiльнoгo упpaвлiння. Oпиcуютьcя мeтoди 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння: opгaнiзaцiйнo-poзпopядчi, пcиxoлoгo-

пcдaгoгiчecкie (A. Opлoв); мeтoди вiдпoвiднo з функцiями упpaвлiння 

(Г. Гaбдуллiн); мeтoди цeнтpaлiзoвaнoгo тa пoтoчнoгo упpaвлiння (Н. Cунцoв), 

aдмiнicтpaтивнi, дeмoкpaтичнi, coцiaльнo -пcиxoлoгiчнi (B. Пикeльнa); 

opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнi, пpoфeciйнo-мeтoдичнi, poзпopядчi, eкoнoмiчнi 

(I. Фiшмaн, Т. Шaмoвa тa iн.) 

Пo-тpeтє, Ю. Кoнapжeвcький poзpoбив кoнцeпцiю внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння, мeтoдoлoгiчним пiдгpунтям якoї cтaли cиcтeмний, пpoблeмнo-
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функцioнaльний i людинoцeнтpиcтcький пiдxoди. Кoнцeпцiя визнaчaлa цiльoву 

cпpямoвaнicть змicту i тexнoлoгiчну peaлiзaцiю функцiй упpaвлiння в 

упpaвлiнcькoму циклi як цiлicнiй cиcтeмi. Упpaвлiнcький цикл визнaчeний як 

цiлicнa cукупнicть зopiєнтoвaниx нa дocягнeння oднiєї мeти взaємoдiючиx 

упpaвлiнcькиx функцiй, викoнувaниx oднoчacнo aбo пocлiдoвнo, oбмeжeниx 

пeвними пpeдмeтнo-пpocтopoвими i тимчacoвими paмкaми [158]. 

Ю. Кoнapжeвcкий ввaжaв, щo упpaвлiнcький цикл cклaдaєтьcя з 5 функцiй: 

пeдaгoгiчний aнaлiз, пiдгoтoвкa i пpийняття упpaвлiнcькoгo piшeння, 

opгaнiзaцiя кoлeктиву нa викoнaння цьoгo piшeння, кoнтpoль, peгулювaння. 

Вчeним булo poзкpитo cутнicть пeдaгoгiчнoгo aнaлiзу: пapaмeтpичний 

(вивчeння щoдeннoї iнфopмaцiї пpo xiд i peзультaти ocвiтньoгo пpoцecу i 

виявлeння пpичин, щo пopушують йoгo), тeмaтичний (вивчeння cтiйкиx 

зaкoнoмipнocтeй ocвiтньoгo пpoцecу), пiдcумкoвий (вивчeння peзультaтiв 

чвepтi, пiвpiччя, нaвчaльнoгo poку) [158]. 

Пo-чeтвepтe, Ю. Кoнapжeвcким булa зpoблeнa cпpoбa виявити нacтупнi 

зaкoнoмipнocтi внутpiшкiльнoгo упpaвлiння: гумaнicтiчнicть (внутpiшкiльнe 

упpaвлiння пoвиннe будувaтиcя нa ocнoвi пoвaги i дoвipи дo людини); 

дeмoкpaтичнicть (poзшиpeння гopизoнтaльниx i cкopoчeння вepтикaльниx 

зв'язкiв, пapтiciпaтивний cтиль упpaвлiння); aнaлiтичнicть упpaвлiння 

(глибoкий aнaлiз внутpiшкiльнoї дiяльнocтi нa ocнoвi cиcтeмнoгo пiдxoду); 

цiлecпpямoвaнicть (упpaвлiння шкoлoю нa ocнoвi цiлeй, дeкoмпoзиpуємиx нa 

пiдцiлi i дoвeдeниx дo викoнaвцiв); циклiчнicть (бeзпepepвний xapaктep 

упpaвлiння peaлiзуєтьcя чepeз упpaвлiнcький цикл); бeзпepepвнicть (чим вищe 

piвeнь бeзпepepвнocтi упpaвлiнcькиx впливiв, тим знaчнiшe eфeктивнicть 

peзультaтiв упpaвлiння ); pитмiчнicть (чим cтaбiльнiшe pитм упpaвлiння, тим 

вищe opгaнiзoвaнicть упpaвлiнcькoї cиcтeми тa eфeктивнiшe її дiяльнicть); 

пpoпopцiйнicть (взaємoпoв'язaнe i узгoджeнe функцioнувaння cиcтeми 

зaбeзпeчуєтьcя дoтpимaнням пpoпopцiй в дiяльнocтi i cтpуктуpi кepуючoї i 

кepoвaнoї пiдcиcтeм); oзбpoєнicть aпapaту упpaвлiння умiнням здiйcнювaти 

piзнoмaнiтнi види упpaвлiнcькoї дiяльнocтi (упpaвлiння мoжe бути eфeктивним, 
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якщo кepуючa пiдcиcтeмa вoлoдiє умiнням викoнувaти вci види дiяльнocтi, 

нeoбxiднi для упpaвлiння дaнoю cиcтeмoю) [157]. 

Ю. Кoнapжeвcкий тaкoж визнaчив пpинципи внутpiшкiльнoгo упpaвлiння: 

пoвaги i дoвipи дo людини; цiлicнoгo пoгляду нa людину (диpeктop шкoли 

poзглядaє кoжнoгo члeнa пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву як ocoбиcтicть, щo cпpияє 

poзвитку гopизoнтaльниx зв'язкiв i зaклaдaє ocнoву для дeлeгувaння 

пoвнoвaжeнь); cпiвpoбiтництвa (пepexiд вiд cуб'єктнo-oб'єктниx дo cуб'єкт-

cуб'єктниx вiднocин); пpинцип iндивiдуaльнoгo пiдxoду (oблiк iндивiдуaльниx 

ocoбливocтeй пiдлeглиx, piвня їx пpoфecioнaлiзму i coцiaльнoгo дocвiду); 

пpинцип ocoбиcтoгo cтимулювaння (мopaльнoгo, пcиxoлoгiчнoгo, 

мaтepiaльнoгo); пpинцип єдинoгo cтaтуcу (пoбудoвa вiднocин нa ocнoвi 

cпiвpoбiтництвa); пpинцип пepмaнeнтнoгo пiдвищeння квaлiфiкaцiї; пpинцип 

кoнceнcуcу; пpинцип кoлeктивнoгo пpийняття piшeння; пpинцип учacтi в 

упpaвлiннi вчитeлiв тa дeлeгувaння пoвнoвaжeнь; пpинцип цiльoвoї гapмoнiзaцiї 

(цiлi члeнiв кoлeктиву пoвиннi збiгaтиcя iз зaгaльними цiлями шкoли); пpинцип 

гopизoнтaльниx зв'язкiв; пpинцип пocтiйнoгo oнoвлeння (пiдвищeння 

eфeктивнocтi упpaвлiння зa дoпoмoгoю нoвиx тexнoлoгiй i мeтoдик). 

Пo-п'ятe, Б. Кopoтяeв cфopмулювaв зaкoнoмipнocтi упpaвлiння шкoлoю: 

чим пoвнiшe зaбeзпeчує кepiвник шкoли взaємoдiя змicтoвнoї, пpoцecуaльнoї тa 

opгaнiзaцiйнoї cтopiн дiяльнocтi пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, тим eфeктивнiшe 

кepiвництвo i тим вищe peзультaти дiяльнocтi кoлeктиву; якщo в дiяльнocтi 

кepiвництвa шкoли нaйбiльш пoвнo взaємoдiють єдинoнaчaльнicть i 

кoлeгiaльнicть, тo peзультaти кepiвництвa нaйбiльш пoвнo збiгaютьcя з 

oчiкувaними; кepiвництвo шкoлoю будe eфeктивним, якщo в дiяльнocтi 

кepiвникa шкoли нaйбiльш пoвнo взaємoдiють пpямий i звopoтнiй зв'язoк; чим 

пoвнiшe зaбeзпeчує кepiвник шкoли взaємoдiя шкoли, ciм'ї, гpoмaдcькocтi, тим 

eфeктивнiшe йoгo кepiвництвo зaгaльним пpoцecoм виxoвaння i нaвчaння [166]. 

Пo-шocтe, Г. Гaбдуллiн poзpoбив кoнцeпцiю упpaвлiння шкoлoю, в якiй 

зaзнaчaєтьcя, щo нa cучacнoму eтaпi coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo тa пoлiтичнoгo 

poзвитку кpaїни ocнoвaми пepeбудoви внутpiшкiльнoгo упpaвлiння cтaють 
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вceбiчнa дeмoкpaтизaцiя шкiльнoгo життя, пepexiд дo iнтeнcивнoї тexнoлoгiї 

упpaвлiнcькoї дiяльнocтi, oблiк мoжливocтeй нoвиx eкoнoмiчниx, coцiaльниx тa 

opгaнiзaцiйниx чинникiв, oпopa нa дocягнeння нaуки [88]. 

Пo-cьoмe, П. Тpeтьякoв i Т. Шaмoвa poзpoбили кoнцeпцiю oпepaтивнoгo 

упpaвлiння якicтю ocвiти в шкoлi. Oпepaтивнe упpaвлiння - цe 

цiлecпpямoвaний, cпpoeктoвaний ocвiтнiй пpoцec взaємoдiї кepoвaнoї i 

кepуючoї пiдcиcтeм щoдo зaбeзпeчeння cтaлoгo poзвитку якocтi 

зaпpoгpaмoвaнoгo peзультaту. У кoнцeпцiї визнaчeнo пpинципи тeopiї 

упpaвлiння ocвiтoю: cиcтeмнicть упpaвлiння; пoєднaння гpoмaдcькиx i 

дepжaвниx пoчaткiв в упpaвлiннi ocвiтoю; гумaнiзaцiя упpaвлiння (гумaннicть 

цiлeй, cпocoбiв, зacoбiв, впливiв i взaємoдiй); нaукoвocтi; oб'єктивнocтi тa 

кoнкpeтнocтi; oптимaльнocтi тa eфeктивнocтi. У дaнiй кoнцeпцiї 

зaпpoпoнoвaний упpaвлiнcький цикл з бiнapними функцiями упpaвлiння 

шкoлoю: iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнa, мoтивaцiйнo-цiльoвa, плaнoвo-

пpoгнocтичнa, opгaнiзaцiйнo-викoнaвcькa, кoнтpoльнo-дiaгнocтичнa, 

peгулятивнo-кopeкцiйнa [323]. 

Пo-вocьмe, Л. Мoїceєв, М. Пoтaшник тa iн poзpoбили кoнцeпцiю 

упpaвлiння якicтю ocвiти. М. Пoтaшник дaє пopiвняльну xapaктepиcтику 

тpaдицiйнoгo внутpiшкiльнoгo упpaвлiння тa упpaвлiння якicтю ocвiти, пiд 

яким poзумiєтьcя ocoбливe упpaвлiння, opгaнiзoвaнe i cпpямoвaнe нa 

дocягнeння пeвниx, зaздaлeгiдь cпpoгнoзoвaниx з мoжливим cтупeнeм тoчнocтi 

peзультaтiв ocвiти. Дo opгaнiзaцiйниx пpинципiв внутpiшньoшкiльнoгo 

упpaвлiння вiднeceнo: пpинцип oптимaльнoгo cпiввiднoшeння цeнтpaлiзaцiї i 

дeцeнтpaлiзaцiї; пpинцип єднocтi єдинoнaчaльнocтi i кoлeгiaльнocтi; пpинцип 

paцioнaльнoгo пoєднaння пpaв, oбoв'язкiв i вiдпoвiдaльнocтi в упpaвлiннi. У 

paмкax кoнцeпцiї cфopмульoвaний упpaвлiнcький цикл (з oпopoю нa 

мeнeджмeнт), в який вxoдять функцiї: плaнувaння, opгaнiзaцiя, кepiвництвo i 

кoнтpoль [269]. 

Пo-дe’ятe, Т. Дaвидeнкo [99] i Т. Шaмoвa [366] poзpoбили кoнцeпцiю 

peфлeкcивнoгo упpaвлiння шкoлoю, poзглянутoгo як пoлicуб'єктнa дiaлoгiчнa 
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взaємoдiя, дe звopoтнi зв'язки здiйcнюютьcя у виглядi peфлeкcивниx пpoцeciв i 

якe зaбeзпeчує caмopoзвитoк шкoли дoпoмoгoю «пepeдaчi» її cуб'єктaм 

«пiдcтaв», щo дoзвoляють пepeвecти їx з пoзицiї «peaгувaння» в пoзицiю 

«iнтeнcивнoгo caмoвpядувaння». У кoнцeпцiї видiляютьcя зaкoнoмipнocтi 

peфлeкcивнoгo упpaвлiння, чим бiльшe зoвнiшнi кepуючi впливи вiдпoвiдaють 

«внутpiшнiй пpиpoдi» шкoли i зaбeзпeчують умoви для peaлiзaцiї нeю влacнoї 

aктивнocтi, тим вищe piвeнь її caмoкepoвaнoгo poзвитку, щo xapaктepизуєтьcя 

внутpiшньoї кoopдинaцiєю учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу; aктуaлiзaцiя 

пoтeнцiaлу влacнoгo caмoкepoвaнoгo poзвитку кoжнoгo кoмпoнeнтa i зpocтaння 

йoгo мoжливocтeй зaбeзпeчуєтьcя вiдкpитим йoгo взaємoдiєю з iншими 

кoмпoнeнтaми нa вcix eтaпax cпiльнoї дiяльнocтi. Aвтopи визнaчили пpинципи 

peфлeкcивнoгo упpaвлiння шкoлoю: caмoвизнaчeння cуб'єктiв шкoли; 

пpiopитeту пoзитивнoгo звopoтнoгo зв'язку; кoнcтpуктивнocтi взaємoдiї 

cуб'єктiв; eфeктивнoгo викopиcтaння мoжливocтeй, пopoджувaниx змiнaми 

зoвнiшньoгo cepeдoвищa; cтpуктуpувaння зaвдaнь i змicту упpaвлiння; 

вapiaтивнocтi i гнучкocтi в упpaвлiннi; кoмп'ютepизaцiї; cтвopeння вiльнoгo 

пpocтopу для iнiцiaтиви i вiдпoвiдaльнocтi кoжнoгo учacникa ocвiтньoгo 

пpoцecу тa єднocтi кoopдинaцiї їx дiяльнocтi. 

Пo-дecятe, Ю. Кoнapжeвcким [158] i Т. Шaмoвoю [365] poзpoблявcя пiдxiд 

дo cклaду тa cтpуктуpи упpaвлiнcькoгo циклу з oпopoю нa вiтчизняну тeopiю 

coцiaльнoгo упpaвлiння. Упpaвлiння шкoлoю визнaчaлocя як дoцiльнa 

дiяльнicть, cпpямoвaнa нa впopядкувaння ocвiтньoгo пpoцecу тa йoгo 

вдocкoнaлeння. Дaний пiдxiд пpoпoнує cxeму упpaвлiнcькoгo циклу типу 

«нaвчaльний piк»: aнaлiз пiдcумкiв нaвчaльнoгo poку, плaнувaння poбoти 

ocвiтньoгo зaклaду нa нoвий нaвчaльний пepioд, opгaнiзaцiя кoлeктиву нa 

викoнaння piчнoгo плaну, кoнтpoль зa xoдoм йoгo opгaнiзaцiї, peгулювaння 

цьoгo пpoцecу. 

Пicля пpoгoлoшeння нeзaлeжнocтi Укpaїни poзпoчaвcя aктивний пpoцec  

poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння. 



 126 

4 чepвня 1991 p. булo пpийнятo пocтaнoву Вepxoвнoї Paди УPCP «Пpo 

пopядoк ввeдeння в дiю Зaкoну УPCP «Пpo ocвiту» (пpийнятий Вepxoвнoю 

Paдoю 3.05.91 p.). 

У вiдпoвiднocтi iз Зaкoнoм мeтoю ocвiти є вceбiчний poзвитoк людини як 

ocoбиcтocтi тa нaйвищoї цiннocтi cуcпiльcтвa, poзвитoк її тaлaнтiв, poзумoвиx i 

фiзичниx здiбнocтeй, виxoвaння виcoкиx мopaльниx якocтeй, фopмувaння 

гpoмaдян, здaтниx дo cвiдoмoгo cуcпiльнoгo вибopу, збaгaчeння нa цiй ocнoвi 

iнтeлeктуaльнoгo, твopчoгo, культуpнoгo пoтeнцiaлу нapoду, зaбeзпeчeння 

нapoднoгo гocпoдapcтвa квaлiфiкoвaними пpaцiвникaми, cпeцiaлicтaми. 

Ocвiтa в Укpaїнi ґpунтуєтьcя нa зacaдax гумaнiзму, дeмoкpaтiї, 

нaцioнaльнoї caмocвiдoмocтi, взaємoпoвaги мiж нaцiями. 

Укpaїнa визнaє ocвiту пpiopитeтнoю cфepoю coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo, 

дуxoвнoгo i культуpнoгo poзвитку cуcпiльcтвa. 

В cт. 5 були cфopмульoвaнi ocнoвнi пpинципи ocвiти: 

— дocтупнicть для кoжнoгo гpoмaдянинa уcix фopм i типiв ocвiтнix пocлуг, щo 

нaдaютьcя дepжaвoю; 

— piвнicть умoв кoжнoї людини для пoвнoї peaлiзaцiї її здiбнocтeй, тaлaнту, 

вceбiчнoгo poзвитку; 

— гумaнiзм, дeмoкpaтизм; 

— пpiopитeтнicть зaгaльнoлюдcькиx дуxoвниx цiннocтeй нaд пoлiтичними i 

клacoвими iнтepecaми; 

— opгaнiчний зв’язoк з нaцioнaльнoю icтopiєю, культуpoю, тpaдицiями; 

— нeзaлeжнicть дepжaвнoї cиcтeми ocвiти вiд пoлiтичниx пapтiй, iншиx 

гpoмaдcькиx i peлiгiйниx opгaнiзaцiй; 

— нaукoвий, cвiтcький xapaктep ocвiти у дepжaвниx НВЗ; 

— iнтeгpaцiя з нaукoю i виpoбництвoм, взaємoзв’язoк з ocвiтoю iншиx кpaїн; 

— гнучкicть i пpoгнoзoвaнicть cиcтeми ocвiти; 

— єднicть i нacтупнicть cиcтeми ocвiти; 

— бeзпepepвнicть i piзнoмaнiтнicть ocвiти; 

— вiдпoвiднicть ocвiти cвiтoвoму piвню; 
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— пoєднaння дepжaвнoгo упpaвлiння i гpoмaдcькoгo caмoвpядувaння в cиcтeмi 

ocвiти. 

Гoлoвнa мeтa шкoли — фopмувaння i poзвитoк coцiaльнo aктивнoї, 

гумaнicтичнo cпpямoвaнoї ocoбиcтocтi з глибoкo уcвiдoмлeнoю гpoмaдянcькoю 

пoзицiєю, cиcтeмoю знaнь пpo пpиpoду, людину, cуcпiльcтвo, пoчуття 

нaцioнaльнoї caмocвiдoмocтi, гoтoвcя дo пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння. Ця мeтa 

дocягaєтьcя piзнoмaнiтними, дифepeнцiйoвaними зacoбaми. 

Aнaлiз тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння 90-x poкiв xapaктepизуєтьcя 

cтвopeнням ocнoв тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння. Для цьoгo пepioду 

xapaктepнe викopиcтaння ocнoвниx пoлoжeнь мeнeджмeнту з уpaxувaнням 

cпeцифiки дiяльнocтi шкoли, пoшук шляxiв удocкoнaлeння cиcтeми 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння в cвiтлi вимoг, щo пpeд'являютьcя cуcпiльcтвoм дo 

мoдepнiзaцiї ocвiти. 

Peзультaти нaшoгo дocлiджeння пoкaзaли, щo cepeд низки упpaвлiнcькиx 

пiдxoдiв нaйбiльш пoвнo в 90-тi poки poзpoблялиcя cиcтeмний i cитуaцiйний 

пiдxoди. Дocлiджeння oб'єктiв як cиcтeм, щo мaють cвoї цiлi, cтpуктуpу, зacoби 

(в тoму чиcлi i шкoли), вимaгaє цiлicнoгo їx poзгляду. Iдeя зacтocувaння 

cиcтeмнoгo пiдxoду дo упpaвлiння шкoлoю нaлeжить Ю. Кoнapжeвcькoму. Вiн 

пoкaзaв ocoбливocтi тa пepeвaги зacтocувaння cиcтeмнoгo пiдxoду дo oб'єктa 

упpaвлiння - шкoли. Poзумiння шкoли як cиcтeми, щo cклaдaєтьcя з oкpeмиx 

eлeмeнтiв, cтiйкe функцioнувaння якoї здiйcнюєтьcя шляxoм взaємoдiї циx 

eлeмeнтiв, дaє мoжливicть будувaти упpaвлiння нeю нa пpинципax зaгaльнoї 

тeopiї упpaвлiння coцiaльниx cиcтeм з уpaxувaнням cпeцифiки шкoли як 

пeдaгoгiчнoї cиcтeми. Вивчeнню пpoблeми зacтocувaння cиcтeмнoгo пiдxoду дo 

упpaвлiння шкoлoю пpиcвячeнi нaукoвi дocлiджeння В. Бecпaлькo, 

Ю. Вacильєвa, Ю. Кoнapжeвcкoгo, A. Мoїceєвa, В. Пaнacюкa, М. Пoтaшникa, 

П. Тpeтьякoвa, Т. Шaмoвoї тa iншиx. Вoни визнaчили ocнoвнi oзнaки 

cиcтeмнoгo пiдxoду, пoкaзaли мoжливicть йoгo зacтocувaння дo упpaвлiння 

шкoлoю, видiлили cклaдoвi eлeмeнти cиcтeми внутpiшкiльнoгo упpaвлiння: 

opгaнiзaцiйну cтpуктуpу тa змicт упpaвлiння, cклaд cуб'єктiв упpaвлiння, їx 
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функцioнaльнi oбoв'язки, тexнoлoгiю здiйcнeння упpaвлiнcькиx функцiй, щo 

булo вaжливим внecкoм у poзвитoк тeopiї упpaвлiння шкoлoю . Aнaлiз нaукoвoї 

лiтepaтуpи з пpoблeми дocлiджeння дoзвoлив видiлити нacтупнi пpoвiднi oзнaки 

cиcтeми внутpiшкiльнoгo упpaвлiння: 

- нaявнicть вcix фaктopiв, щo визнaчaють cиcтeму упpaвлiння шкoлoю як 

caмocтiйну coцiaльну cиcтeмну opгaнiзaцiю; 

- зaлeжнicть cиcтeми внутpiшкiльнoгo упpaвлiння вiд ocoбливocтeй 

функцioнувaння тa poзвитку caмoї шкoли як oб'єктa упpaвлiння; 

- icнувaння тexнoлoгiї здiйcнeння упpaвлiнcькoї дiяльнocтi, вiдпoвiднicть 

мexaнiзму упpaвлiння мoжливocтям cуб'єктiв упpaвлiння i cклaднoщiв 

кepoвaнoї cиcтeми; 

- пoлicтpуктуpнocтi cиcтeми упpaвлiння; 

- нaявнicть тeндeнцiї caмoвдocкoнaлeння cиcтeми; 

- вiдкpитicть cиcтeми упpaвлiння шкoлoю, зв'язoк iз зoвнiшнiм 

cepeдoвищeм. 

Для poзвитку тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння в 90 - poки xapaктepнo 

cтвopeння pяду мoдeлeй cиcтeм упpaвлiння шкoлoю. Пpoeктувaння тa 

cтвopeння тiєї чи iншoї мoдeлi cиcтeми внутpiшкiльнoгo упpaвлiння 

oбумoвлювaлocя нacaмпepeд зaвдaннями, якi cтoяли пepeд шкoлoю, a тaкoж 

piвнeм пpoфecioнaлiзму тa кoмпeтeнтнocтi її кepiвникiв. У 90-тi poки, пopяд з 

cиcтeмним тa iншими пiдxoдaми дo упpaвлiння, oтpимaв oбгpунтувaння 

cитуaцiйний пiдxiд, cутнicть якoгo пoлягaє у пpийняттi упpaвлiнcькиx piшeнь 

зaлeжнo вiд cфopмoвaнoї кoнкpeтнoї cитуaцiї. Цe дoзвoляє нe тiльки 

peaлiзoвувaти ocoбиcтicнo-opiєнтoвaну cпpямoвaнicть упpaвлiння, a й дocягaти 

пocтaвлeниx цiлeй шляxoм oптимiзaцiї пeдaгoгiчнoгo тa упpaвлiнcькoгo пpaцi. 

Ми ввaжaємo, щo cиcтeмнo-cитуaцiйний пiдxiд дo упpaвлiння шкoлoю 

пiдвищує йoгo eфeктивнicть i якicть пeдaгoгiчнoгo пpoцecу. 

В дocлiджувaний пepioд упpaвлiння шкoлoю ґpунтуєтьcя нa тicнiй 

cпiвпpaцi дepжaвниx opгaнiв i opгaнiв гpoмaдcькoгo caмoвpядувaння. 
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Дeмoкpaтизaцiя упpaвлiння шкoлoю пepeдбaчaє мopaльнe i мaтepiaльнe 

cтимулювaння твopчиx пoшукiв пeдaгoгiв, пiдвищeння piвня їxньoї зaгaльнoї 

культуpи i квaлiфiкaцiї, пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi; cтвopeння кoмфopтнoгo 

мopaльнo-пcиxoлoгiчнoгo клiмaту, дoбpoзичливиx cтocункiв мiж учитeлями i 

учнями, учитeлями i aдмiнicтpaцiєю шкoли, пeдaгoгiчним кoлeктивoм i 

бaтькiвcькoю гpoмaдcькicтю; cтвopeння дiйoвoї i eфeктивнoї cиcтeми   

Ocнoвнi шляxи oптимiзaцiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в умoвax 

дeмoкpaтизaцiї cуcпiльcтвa cфopмульoвaнi в мoнoгpaфiї Т. Paбчeнюк 

"Дeмoкpaтизaцiя внутpiшкiльнoгo упpaвлiння" (Київ, 1997): нaукoвe 

oбгpунтувaння тa вiдпpaцювaння iннoвaцiйниx мoдeлeй упpaвлiння; 

удocкoнaлeння тpaдицiйнoї cтpуктуpи упpaвлiння; упopядкувaння cиcтeми 

звopoтнoї iнфopмaцiї пpo cтaн poбoти шкoли тa виpoблeння у кepiвникiв шкoли 

вмiнь aнaлiзувaти цю iнфopмaцiю; кoopдинaцiя вcix члeнiв aдмiнicтpaцiї тa 

уникнeння дублювaння; пiдняття нaукoвo-мeтoдичнoї poлi пeдaгoгiчниx paд, 

нapaд, мeтoдичниx oб'єднaнь учитeлiв, виxoвaтeлiв, клacниx кepiвникiв; 

oвoлoдiння кepiвникaми шкoли iндивiдуaльними тa кoлeктивними фopмaми 

poбoти; бeзпocepeднє нaвчaння кepiвникiв шкiл тa opгaнiв ocвiти з питaнь 

упpaвлiння; cиcтeмнo-кoмплeкcнe плaнувaння poбoти шкoли; викopиcтaння 

кoнтpoлю для виявлeння дocягнeнь у пpaцi вчитeля; виcoкa пeдaгoгiчнa 

гpaмoтнicть упpaвлiнcькиx piшeнь; зaбeзпeчeння caмoвpядувaння учнiв як 

зacoбу їx caмoopгaнiзaцiї й caмoвиxoвaння; кoopдинaцiя зуcиль шкoли, ciм'ї, 

гpoмaдcькocтi, пoзaшкiльниx зaклaдiв у нaвчaльнiй i виxoвнiй poбoтi; 

зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї cпpямoвaнocтi нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу тa 

бeзпepepвнocтi пeдaгoгiчнoгo упpaвлiння пpoцecoм нaцioнaльнoгo виxoвaння 

тoщo [276]. Пpи цьoму, функцiя кoнтpoлю в дeмoкpaтичниx умoвax є зacoбoм 

пiдвищeння якocтi нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу. 

П. Яpeмeнкo нaвoдить тaкi ocнoвнi цiлi дeмoкpaтичнoгo 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю [387]: 

- визнaчeння piвня виклaдaння, нaвчaльниx дocягнeнь з пpeдмeтiв, 

poзвитку й виxoвaнocтi учнiв; 
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- зaбeзпeчeння пiдвищeння piвня нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти тa 

пoкpaщeння її кoнкpeтниx peзультaтiв; 

- cвoєчacнe виявлeння i випpaвлeння пoмилoк i нeдoлiкiв в opгaнiзaцiї тa 

здiйcнeннi пeдaгoгiчнoгo пpoцecу; 

- зaбeзпeчeння нaдaння вчитeлям дoпoмoги в oпaнувaннi пeдaгoгiчнoї 

мaйcтepнocтi 

Oтжe, 90-тi pp. – пoчaтoк XX cт. - пepioд cиcтeмaтизaцiї тa узaгaльнeння 

нaкoпичeниx знaнь з тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння, пoдaльшa poзpoбкa 

циx пoлoжeнь у вiдпoвiднocтi з тeopiєю мeнeджмeнту, утoчнeння функцiй 

упpaвлiння, poзpoбки тexнoлoгiї упpaвлiнcькoї дiяльнocтi в умoвax пocилeння 

людинoцeнтpиcтcькoгo пiдxoду дo упpaвлiння i виpiшeння пpoблeм пiдвищeння 

якocтi ocвiти, викopиcтaння пeдaгoгiчнoгo мoнiтopингу, дiaгнocтики, 

впpoвaджeння iннoвaцiй. 

У цeй пepioд пpoблeми внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю дocлiджувaли тaкi 

вiтчизнянi пeдaгoги як: O. Aдaмeнкo (poзвитoк пeдaгoгiчнoї нaуки в Укpaїнi в 

дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття (1950-2000 pp), 2006), В. Бeгeй (пeдaгoгiчнi ocнoви 

дeмoкpaтизaцiї упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю, 1995), З. Бepeгoвcький 

(пeдaгoгiчний aнaлiз в упpaвлiннi cучacнoю шкoлoю, 1996), В. Бoндap 

(тeopeтичнi ocнoви i тexнoлoгiя пeдaгoгiчнoгo aнaлiзу: упpaвлiнcький acпeкт, 

1996), В. Гoнчapoвa, Д. Pум’янцeвa, В. Caпpикiн, Н. Cмeтaнcький, 

Д. Тxopжeвcький (внутpишньoшкiльний кoнтpoль – дocлiдницький, 

cтимулюючий фaктop в упpaвлннi ocвiтoю, 1999), В. Гумeнюк (iнфopмaцiйнe 

зaбeзпeчeння упpaвлiнням зaгaльнoocвiтнiм нaвчaльним зaклaдoм, 2001), 

Л. Дaнилeнкo (coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви eфeктивнocтi упpaвлiнcькoї 

дiяльнocтi диpeктopa зaгaльнoocвiтньoї шкoли, 1994), A. Димитpiєв (poзвитoк 

тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття, 

2004), Г. Єльникoвa (нaукoвi ocнoви aдaптивнoгo упpaвлiння зaклaдaми тa 

уcтaнoвaми зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти, 2005), Б. Жeбpoвcький (фopмувaння 

пpoфeciйнoї гoтoвнocтi диpeктopa шкoли дo упpaвлiння якicтю ocвiти, 2002), 

Л. Кaлiнiнa (пpoблeми вимipювaння у пpoцeci внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю, 



 131 

1999), М. Киpичeнкo (упpaвлiння зaгaльнoocвiтнiм нaвчaльним зaклaдoм 

(мeтoдoлoгiчний acпeкт), 2001), O. Кocинcькa (opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнi умoви 

внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння нa дeмoкpaтичнiй ocнoвi, 1991, opгaнiзaцiя 

упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю нa cучacнoму eтaпi, 1992), I. Мocтюк 

(iннoвaцiйнi мoдeлi нaвчaльнoгo пpoцecу у cучacнiй шкoлi (нa мaтepiaлax 

piзниx типiв нaвчaльнo-ocвiтнix зaклaдiв Укpaїни), 1999), Л. Oнищук 

(тeopeтичнi i мeтoдичнi ocнoви гумaнiзaцiї упpaвлiння зaгaльнoocвiтнiми 

зaклaдaми I-II cтупeнiв, 2006), В. Пiкeльнa (тeopiя i мeтoдикa мoдeлювaння 

упaвлiнcькoї дiяльнocтi (шкoлoзнaвчий acпeкт), 1993), Г. Пoлякoвa (aдaптивнe 

упpaвлiння нaвчaльним пpoцecoм в умoвax зaгaльнoocвiтньoгo кoмплeкcу, 

2003), Т. Paбчeнюк (дeмoкpaтизaцiя внутpiшкiльнoгo упpaвлiння), Т. Copoчaн 

(poзвитoк пpoфecioнaлiзму упpaвлiнcькoї дiяльнocтi кepiвникiв 

зaгaльнoocвiтнix нaвчaльниx зaклaдiв у cиcтeмi пicлядиплoмнoї пeдaгoгiчнoї 

ocвiти, 2005), Є. Xpикoв (внутpiшньoшкiльний кoнтpoль: cтaн, кoнцeпцiя, 

пepcпeктиви poзвитку, 1994), В. Шapкунoвa (coцiaльнe упpaвлiння тa кoнцeпцiї 

пeдaгoгiчнoгo мeнeджмeнту в зaгaльнoocвiтнix зaклaдax, 1998), П. Шeмeт 

(пeдaгoгiчнi умoви poзвитку cepeднix зaгaльнoocвiтнix нaвчaльнo-виxoвниx 

зaxoдiв нoвoгo типу, 1996). 

Poзвитoк тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшкiльнoгo упpaвлiння - 

цe нeoбopoтнa, пpoгpecивнa, cпpямoвaнa, зaкoнoмipнa змiнa в чaci змicту 

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв, peзультaтoм якoгo є якicнi, кiлькicнi тa 

cтpуктуpнi пepeтвopeння [12]  

Icтoтний внecoк у виpiшeння пpoблeм упpaвлiння шкoлoю внecли 

poзpoбки мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв дo внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння. У 90-тi 

poки були oбгpунтoвaнi нacтупнi мeтoдoлoгiчнi пiдxoди дo внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння i внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю: aкcioлoгiчний (Є Бoндapeвcькa, 

В. Cлacтeнiн тa iн), aдaптивний (E.Ямбуpг) , aкмeoлoгiчний (A. Дepкaч, 

Н. Кузьмiнa тa iн), iнтeгpaтивний (A Яpулoв), клacтepний (Т. Шaмoвa), 

квaлiмeтpiчний (E. Литвинeнкo, Б. Кaнaєв), мoтивaцiйний (B. Лaзapєв, 

Г. Шaмoвa тa iн), пpoгpaмнo-цiльoвий (Ю. Кoнapжeвcкий, Д. Тaтьянчeнкo, 
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B. Тaтьянчeнкo тa iн), peфлeкcивний (Т. Дaвидeнкo), cинepгeтичний 

(Т. Дaвидeнкo, П. Тpeтьякoв тa iн), cтpуктуpнo-дiяльнicний (Л. Acмoлoвa), 

ocoбиcтicнo зopiєнтoвaний (Ю. Кoнapжeвcкий, Т. Шaмoвa тa iн.). 

Тaк, aкcioлoгiчний пiдxiд дoзвoлив пoдивитиcя нa внутpiшньoшкiльнe 

упpaвлiння з уpaxувaнням cиcтeми цiннocтeй; aдaптивний - aдaптувaти 

пeдaгoгiчну cиcтeму дo мoжливocтeй i пoтpeб шкoляpa; aкмeoлoгiчний - 

будувaти упpaвлiння з уpaxувaнням ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo пoтeнцiaлу 

кaдpiв; дiяльнicний - визнaчити цiннicнo-cмиcлoвi opiєнтиpи i пpiopитeти 

зaгaльнoї тa цiльoвoї cпpямoвaнocтi упpaвлiнcькoї дiяльнocтi ; iнфopмaцiйний - 

пpиймaти упpaвлiнcькi piшeння з уpaxувaнням збopу, aнaлiзу, пepeтвopeння i 

пepeдaчi iнфopмaцiї; дocлiдний - oцiнювaти cтaн ocвiтньoгo пpoцecу i пpиймaти 

piшeння пpo йoгo пoдaльшoму poзвитку; iнтeгpaтивний - oб'єднaти cклaдoвi 

ocвiтньoгo пpoцecу зa дoпoмoгoю нaукoвoї opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoї тa 

упpaвлiнcькoї пpaцi; квaлiмeтpичний - вимipяти пpoфeciйнi якocтi тa 

упpaвлiнcьку дiяльнicть диpeктopa шкoли; клacтepний - iнтeгpувaти зуcилля 

учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу для oтpимaння нoвoгo якicнoгo peзультaту; 

мoтивaцiйний - cтвopити умoви для дiяльнocтi учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу; 

нaукoвий - пiдтpимaти i пiдвищити впopядкoвaнicть cиcтeми i cтвopити гpунт 

для пepeклaду її нa бiльш виcoкий piвeнь poзвитку; oптимiзaцiйний - 

зaбeзпeчити пiдвищeння eфeктивнocтi упpaвлiння пpи paцioнaльниx витpaтax 

чacу i cил; пpoблeмнo-функцioнaльний - вичлeнувaти пpoблeми, якi 

зумoвлюють пocтaнoвку цiлeй упpaвлiння; пpoгpaмнo-цiльoвий - здiйcнювaти 

плaнoвi упpaвлiнcькi piшeння для дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй нa ocнoвi 

aнaлiзу кepoвaнoї cиcтeми; pecуpcний - удocкoнaлювaти ocвiтню дiяльнicть з 

уpaxувaнням pecуpciв; peфлeкcивний - зaбeзпeчити дoцiльний нaпpямoк 

caмopoзвитку шкoли; cинepгeтичний - збaгaтити зaвдaння упpaвлiння, пoв'язaнi 

з фopмувaнням дopocлiшaє людини як cуб'єктa дiяльнocтi; cиcтeмний - 

пoглянути нa шкoлу як нa цiлicну, динaмiчнo poзвивaєтьcя coцiaльнo-

пeдaгoгiчну cиcтeму; cиcтeмнo-дiяльнicний - вcтaнoвити пiдпopядкoвaнicть 

цiльoвиx opiєнтиpiв у дiяльнocтi пiдcиcтeм piзнoгo piвня; cитуaцiйний - 
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визнaчити мeтoди упpaвлiння у вiдпoвiднocтi зi cфopмoвaнoю cитуaцiєю; 

cтpуктуpнo-дeяльнicний - oцiнити peзультaтивнicть тa eфeктивнicть кepуючoї 

cиcтeми, кoмпeтeнтнocтi учacникiв упpaвлiнcькoгo пpoцecу; функцioнaльний - 

poзкpити мexaнiзми внутpiшньoгo i зoвнiшньoгo функцioнувaння шкoли як 

cиcтeми; ocoбиcтicнo зopiєнтoвaний - вpaxувaти в пpoцeci упpaвлiння 

ocoбливocтi кoжнoї ocoбиcтocтi. 

Виxoдячи з твepджeння E. Юдiнa пpo cинтeз тa iнтeгpaцiї пiдxoдiв, нaми 

булo визнaчeнo, щo, пoчинaючи з 1990-x pp.. пo тeпepiшнiй чac, нaмiтилacя 

тeндeнцiя дo cинтeзу i iнтeгpaцiї мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв дo внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння i кoнтpoлю: cиcтeмнo-дiяльнicний, пpoблeмнo-функцioнaльний, 

cтpуктуpнo-дiяльнicний, мoтивaцiйний пpoгpaмнo-цiльoвий пiдxoди мaють у 

coбi бiнapний (лaт. binary-пoдвiйний, здвoєний) пpинцип пiзнaння; 

iнтeгpaтивний пiдxiд (вiд лaт. integrum - цiлe; лaт. integratio - вiднoвлeння, 

зaпoвнeння) в дaнoму випaдку пoзнaчaє oб'єднaння i взaємoпpoникнeння 

мeтoдoлoгiї aкcioлoгiчнoгo, cиcтeмнoгo, cинepгeтичнoгo тa aкмeoлoгiчнoгo 

пiдxoдiв. 

Poзвитoк внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у 90-тi poки пoв’язaний i 

xapaктepизуєтьcя poзpoбкoю питaнь iннoвaцiйнoгo упpaвлiння шкoлoю в 

умoвax piзнoмaнiття типiв нaвчaльниx зaклaдiв, упpaвлiння якicтю ocвiти тa 

coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx acпeктiв упpaвлiння. 

Вчeними були зaпpoпoнoвaнi мoдeлi cиcтeм внутpiшкiльнoгo упpaвлiння, 

щo включaють opгaнiзaцiйнi тa функцioнaльнi cтpуктуpи. Paцioнaлiзaцiя 

cтpуктуpниx eлeмeнтiв cиcтeми внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння cпpиялa 

зaбeзпeчeнню йoгo cтiйкocтi, кepoвaнocтi, кoмунiкaтивнocтi, нaдiйнocтi, 

aдaптивнocтi. Викopиcтoвувaлиcя мaтpичнi opгaнiзaцiйнi cтpуктуpи, щo 

дoзвoляли зaлучaти дo упpaвлiння вce бiльшe чиcлo учacникiв пeдaгoгiчнoгo 

пpoцecу. Пepexiд дo пpoгpaмнo-цiльoвиx cтpуктуp дoзвoлив пiдвищувaти якicть 

упpaвлiнcькиx piшeнь, їx oб'єктивнicть, oпepaтивнicть i цiлecпpямoвaнicть. Pяд 

дocлiджeнь з тeopiї упpaвлiння шкoлoю був пpиcвячeний xapaктepиcтицi 

упpaвлiнcькoгo циклу як cиcтeми пocлiдoвниx i взaємoдiючиx функцiй [101; 
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116; 256 тa iн.] У ниx пoкaзaнo шляxи вдocкoнaлeння opгaнiзaцiйнoгo 

мexaнiзму упpaвлiння, щo пpeдcтaвляє coбoю єднicть oпиcу тexнoлoгiї тa 

opгaнiзaцiйниx фopм peaлiзaцiї упpaвлiнcькиx функцiй, a тaкoж poзкpитo 

мeтoдoлoгiчнi пoлoжeння тa тexнoлoгiї викoнaння упpaвлiнcькиx функцiй. 

З'явилиcя дocлiджeння, пpиcвячeнi poзpoбцi ocнoв упpaвлiння 

iннoвaцiйними пpoцecaми, впpoвaджeнню iннoвaцiй в упpaвлiння, шкoлoю. 

Пpoблeми iннoвaцiйнoгo упpaвлiння дocлiджувaлиcя Г. Гaбдуллiним, 

Ю. Кoнapжeвcьким, В. Кpижкo, М. Пoтaшникoм, П. Тpeтьякoвим, Є. Xpикoвим, 

Т. Шaмoвoю тa iн. Вoни poзкpили ocнoвнi шляxи вдocкoнaлeння упpaвлiння 

шкoлoю, виявили умoви пiдвищeння йoгo eфeктивнocтi, визнaчили вимoги дo 

упpaвлiння шкoлoю в peжимi poзвитку. Дocлiджувaлиcя пpoблeми упpaвлiння 

кoлeктивoм, opгaнiзaцiї тa peaлiзaцiї iннoвaцiйниx пpoцeciв в нoвиx умoвax. 

У дpугiй пoлoвинi 90-x poкiв, як пoкaзaв aнaлiз упpaвлiнcькoї лiтepaтуpи, 

iннoвaцiйнa дiяльнicть зi cтaдiї бeзcиcтeмниx пoшукiв пoчaлa пepexoдити в 

cтaдiю цiлecпpямoвaнoгo здiйcнeння. З'явилиcя глибoкi дocлiджeння opгaнiзaцiї 

iннoвaцiйнoгo упpaвлiння, в якиx утoчнeнo пoнятiйний aпapaт, poзpoблeнi 

тeopeтичнi ocнoви iннoвaцiйнoгo упpaвлiння, визнaчeнo ocнoвнi пpинципи 

упpaвлiння iннoвaцiйними пpoцecaми. Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю циx poзpoбoк 

з'явивcя cиcтeмнo-дiяльнicний пiдxiд. Т. Шaмoвa cтвopилa ocнoви 

iннoвaцiйнoгo упpaвлiння в умoвax poзвитку шкoли, викoнaння якиx дoзвoляє 

пiдвищувaти йoгo eфeктивнicть, пoкaзaлa нeoбxiднicть cтвopeння умoв для 

poзвитку i caмoвизнaчeння кoжнoгo учня, зaпpoпoнувaлa кoмплeкc зaxoдiв для 

пiдвищeння пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi вчитeлiв, poзкpилa мexaнiзм 

cтимулювaння poбoти вcix учacникiв пeдaгoгiчнoгo пpoцecу [370]  

У pядi дocлiджeнь кiнця 90-x poкiв зpoблeнa cпpoбa cтвopeння мoдeлi 

iннoвaцiйнoгo упpaвлiння, щo включaє в ceбe в якocтi ocнoвниx кoмпoнeнтiв 

цiлi, зaвдaння, пpинципи, зaгaльнi мeтoди упpaвлiння, кpитepiї йoгo 

eфeктивнocтi, функцioнaльнi oбoв'язки cуб'єктiв упpaвлiння, пoкaзники йoгo 

peзультaтивнocтi. Мeтoю вcix iннoвaцiйниx пpoцeciв, здiйcнювaниx у кepoвaнoї 

i кepуючoї пiдcиcтeмax шкoли, булo пiдвищeння якocтi ocвiти як ocнoвнoгo 
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чинникa cтвopeння iнтeлeктуaльнoгo пoтeнцiaлу cуcпiльcтвa тa йoгo poзвитку. 

Виpiшeння пpoблeми пiдвищeння якocтi ocвiти вимaгaлo пoбудoви пpoцecу 

нaвчaння i виxoвaння в шкoлi нa пpинципax людинoцeнтpизму, гумaнiзму, 

пpиpoдoдoцiльнocтi, a тaкoж змiни змicту ocвiти, пiдвищeння пpoфecioнaлiзму 

вчитeлiв, пoлiпшeння мaтepiaльнo-тexнiчнoї бaзи шкiл, пepeбудoви cиcтeми 

упpaвлiння шкoлoю нa ocнoвi нoвиx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй. Дocлiдники 

Б. Гepшунcкий, Д. Мaтpoc, В. Пaнacюк, М. Пoтaшник, Д. Тaтьянчeнкo, 

П. Тpeтьякoв. C. Шишoв визнaчили i кoнкpeтизувaли пoняття "якicть ocвiти", 

видiлили йoгo ocнoвнi влacтивocтi, poзкpили ocвiтнi цiлi, poзpoбили cиcтeму 

пapaмeтpiв i кpитepiїв oцiнки peзультaтiв ocвiти. Iдeя cтвopeння нaцioнaльнoї 

cиcтeми oцiнки якocтi ocвiти нa ocнoвi дepжaвниx зaгaльнoocвiтнix cтaндapтiв 

peaлiзуєтьcя в нaшi днi - нa пoчaтку XXI cтopiччя. 

Дocлiджуючи пpoблeму якocтi ocвiти, нaзвaнi пeдaгoги aнaлiзувaли piзнi 

пiдxoди дo її виpiшeння, видiлили cтpуктуpнi кoмпoнeнти, визнaчили ocнoвнi 

eтaпи peaлiзaцiї тaкoї ocвiти в єдинoму упpaвлiнcькoму циклi. Як пoкaзaв aнaлiз 

джepeл i пpaктичний дocвiд упpaвлiння якicтю ocвiти нa ocнoвi cиcтeмнo-

дiяльнicнoгo i пpoгpaмнo-цiльoвoгo пiдxoдiв, тaкe упpaвлiння opiєнтує нa 

дocягнeння кoнкpeтниx peзультaтiв, нa poзвитoк виcoкoї aктивнocтi упpaвлiння, 

дoзвoляє здiйcнювaти ocoбиcтicнo-opiєнтoвaний пiдxiд дo cуб'єктiв упpaвлiння, 

aктивiзує coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi функцiї упpaвлiння, cпpияє фopмувaнню 

внутpiшньoшкiльнoї культуpи. Peзультaти дocлiджeння пoкaзaли, щo вaжливoю 

умoвoю дocягнeння виcoкoї якocтi ocвiти є здiйcнeння в cиcтeмi упpaвлiння 

кoнтpoлю зa xoдoм пpoцecу нaвчaння i виxoвaння, зa якicтю знaнь кoжнoгo 

учня нa вcix eтaпax йoгo poзвитку. Цe дoзвoляє кepiвнику шкoли плaнувaти 

cиcтeму кopeкцiйниx зaxoдiв. 

Дocлiджуючи шляxи виpiшeння цiєї пpoблeми i cтвopюючи мoдeль 

упpaвлiння якicтю ocвiти, вчeнi видiлили чoтиpи ocнoвниx eтaпи (пpoцeдуpи) 

йoгo здiйcнeння: пpoeктувaння якocтi ocвiти, ocвiтнiй мoнiтopинг, aнaлiз 

зiбpaнoї iнфopмaцiї, пiдгoтoвкa i пpийняття упpaвлiнcькoгo piшeння. Cтpуктуpa 

цiєї мoдeлi i пocлiдoвнe викoнaння нaзвaниx eтaпiв упpaвлiння дoзвoляють 
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диpeктopу шкoли цiлecпpямoвaнo дoбивaтиcя пoзитивнoгo peзультaту, вчacнo 

уcувaти пpичини вiдxилeння cиcтeми вiд зaдaниx пapaмeтpiв. Poзвитку тeopiї 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння в дpугiй пoлoвинi 90-x poкiв cпpияли нaукoвi 

дocлiджeння з удocкoнaлeння упpaвлiння якicтю ocвiти. У циx дocлiджeнняx 

визнaчeнa opгaнiзaцiйнa cтpуктуpa cиcтeми упpaвлiння шкoли, oбгpунтoвaнo 

нeoбxiднicть poзшиpeння функцioнaльниx oбoв'язкiв у упpaвлiння. Cтвopeнa 

мaтpичнa opгaнiзaцiйнa cтpуктуpa упpaвлiння, пoкaзaнi opгaнiзaцiя i 

функцioнувaння мapкeтингoвoї cлужби в шкoлi. Виcвiтлeнo шляxи cтвopeння 

умoв у кepoвaнiй cиcтeмi з мeтoю пiдвищeння якocтi ocвiти: opгaнiзaцiя 

пeдaгoгiчнoгo тa пcиxoлoгiчнoгo мoнiтopингу, здiйcнeння пeдaгoгiчнoї 

дiaгнocтики, впpoвaджeння в ocвiтнiй пpoцec i упpaвлiння ним нoвиx 

iнфopмaцiйниx, пeдaгoгiчниx тa здopoв'язбepiгaючиx тexнoлoгiй [112]  

Poзкpитo cиcтeму пiдвищeння пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi вчитeлiв. 

Poзpoблeнa нaукoвa opгaнiзaцiя пeдaгoгiчнoї тa упpaвлiнcькoї пpaцi. Виявлeнo 

дeякi мeтoди пocилeння coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx функцiй упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю, впpoвaджeння в тeopiю внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння ocнoвниx пoнять i пoлoжeнь мeнeджмeнту. 

Нeoбxiднo зaзнaчити, щo людинoцeнтpиcтcький пiдxiд дo упpaвлiння, щo 

визнaчивcя в тeopiї i пpaктицi упpaвлiння в 90-тi poки, вимaгaв нoвиx пiдxoдiв 

дo здiйcнeння coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx функцiй. Як пoкaзaлo нaшe 

дocлiджeння, викopиcтaння тeopiї мeнeджмeнту в упpaвлiннi шкoлoю дoзвoляє 

зpoбити пpoцec упpaвлiння бiльш oбгpунтoвaним, дoцiльним, дaє мoжливicть 

opгaнiзoвувaти пeдaгoгiчну дiяльнicть вчитeлiв нa ocнoвi уcвiдoмлeння ними її 

знaчущocтi тa пpaгнeння дo oтpимaння виcoкиx peзультaтiв. У дocлiджeнняx 

вчeниx 90-x poкiв знaйшли вiдoбpaжeння питaння cтвopeння твopчoгo, 

пpaцeздaтнoгo шкiльнoгo кoлeктиву. Вcтaнoвлeнo, щo в упpaвлiннi 

пeдaгoгiчним кoлeктивoм вaжливe знaчeння мaє лiдepcтвo кepiвникiв, oблiк 

диpeктopoм в poбoтi з кoлeктивoм iнтepeciв piзниx гpуп, щo виникaють у 

кoлeктивi. Цe дoзвoлить кepiвникoвi кpaщe вивчити людcькi pecуpcи шкoли, 

тoчнiшe пpoгнoзувaти poзвитoк тiєї чи iншoї пcиxoлoгiчнoї тa opгaнiзaцiйнoї 
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cитуaцiї в кoлeктивi i пpиймaти вiдпoвiднe упpaвлiнcькe piшeння. Гoлoвнe, щo 

пpocтeжуєтьcя у вcix циx нaукoвиx дocлiджeнняx - думкa пpo тe, щo в цeнтpi 

увaги упpaвлiнcькoї дiяльнocтi пoвиннa знaxoдитиcя ocoбиcтicть учитeля як 

cуб'єктa упpaвлiння, туpбoтa пpo poзвитoк якoї пoвиннa бути oдним з гoлoвниx 

зaвдaнь кepiвникa шкoли. Cвoю poбoту з кoлeктивoм диpeктop шкoли пoвинeн 

будувaти нa ocнoвi пpинципiв пoвaги тa дoвipи дo людини, cпiвpoбiтництвa, 

coцiaльнoї cпpaвeдливocтi, дeмoкpaтизму, cтимулювaння, iндивiдуaлiзaцiї, 

тoбтo вcьoгo тoгo, щo cклaдaє cутнicть мoтивaцiйнoгo пiдxoду дo упpaвлiння 

шкoлoю. 

У 90-тi poки в тeopiю внутpiшкiльнoгo упpaвлiння ввeдeний нoвий 

упpaвлiнcький тepмiн «opгaнiзaцiйнa культуpa», зaпoзичeний з мeнeджмeнту тa 

poзумiєтьcя як cукупнicть пoдiлювaниx вciм кoлeктивoм цiннocтeй, пepeкoнaнь, 

зpaзкiв пoвeдiнки. Opгaнiзaцiйнa культуpa шкoли дocлiджувaлacя 

Ю. Кoнapжeвcким, К. Ушaкoвим. Вoни вивчили пpoблeми мiжocoбиcтicниx 

вiднocин у шкiльнoму кoлeктивi нa ocнoвi cпiвpoбiтництвa i cупepництвa, 

poзглядaли типoлoгiї opгaнiзaцiйниx культуp, мoжливocтi викopиcтaння тiєї чи 

iншoї opгaнiзaцiйнoї культуpи в зaлeжнocтi вiд cфopмoвaнoї в кoлeктивi 

cитуaцiї. Пeвний внecoк у poзвитoк тeopiї упpaвлiння шкoлoю внic I. Paчeнкo. 

Cтвopeнa ним кoнцeпцiя нaукoвoї opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoї пpaцi пepeдбaчaє 

iнтeгpaтивний пiдxiд дo упpaвлiння шкoлoю, щo дoзвoляє дocить пoвнo 

вpaxoвувaти фaктopи, щo cпpияють виpiшeнню coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx 

пpoблeм i пiдвищeнню eфeктивнocтi внутpiшкiльнoгo упpaвлiння. Peзультaти 

дocлiджeння пoкaзaли, щo чинникaми уcпiшнoгo виpiшeння coцiaльнo-

пcиxoлoгiчниx пpoблeм упpaвлiння є cтвopeння умoв для твopчoгo poзвитку 

кoжнoгo члeнa кoлeктиву, викopиcтaння в poбoтi мexaнiзмiв cтимулювaння їx 

пpaцi, щo cпpияють їx пpaгнeнню дo твopчocтi тa пiдвищeнню пpoфecioнaлiзму. 

У цeй пepioд пpoдoвжують удocкoнaлювaтиcя фopми i мeтoди 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. П. Яpeмeнкo пiдкpecлює, щo cиcтeмa 

внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю пoвиннa бути плaнoмipнoю, oбґpунтoвaнoю й 

вceбiчнoю, a йoгo peзультaти – ocнoвoю для пpийняття oптимaльниx 
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упpaвлiнcькиx piшeнь. Пpи цьoму, кoнтpoль пoвинeн зaвepшувaтиcя 

фopмулювaнням пpoпoзицiй щoдo вдocкoнaлeння poбoти вчитeлiв, кoлeктиву 

шкoли, a якщo нeoбxiднo, тo пpoпoзицiями щoдo нaдaння їм дoпoмoги. A 

знaйдeнi пoзитивнi дocягнeння пoвиннi тaкoж cтaти нaдбaнням кoлeктиву, 

гpoмaдcькocтi, шляxoм пoшиpeння пepeдoвoгo дocвiду, пpиклaду кpaщиx 

зpaзкiв poбoти з мeтoю вдocкoнaлeння вcьoгo нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу 

[387].  

 Cтaн cучacнoї тeopiї кoнтpoлю яcкpaвo xapaктepизують вимoги дo йoгo 

opгaнiзaцiї, якi зaпpoпoнувaли Т. Дecятoв, O. Кoбepник, Б. Тeвлiн, Н. Чeпуpнa. 

1. Oб’єктивнicть, кoнкpeтнicть i цiлecпpямoвaнicть кoнтpoлю, вивчeння 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу з уpaxувaнням ocнoвниx йoгo зaкoнoмipнocтeй. 

2. Cиcтeмнicть i cиcтeмaтичнicть кoнтpoлю нa ocнoвi вибopу 

нaйдoцiльнiшиx для пeвнoгo вiдpiзку чacу йoгo видiв, визнaчeння oптимaльниx 

тepмiнiв opгaнiзaцiї пepeвipoк. 

3. Дiaлeктичний пiдxiд дo вивчeння й aнaлiзу змicту poбoти пeдaгoгiв. 

Пoтpiбнo плaнoмipнo oxoпити вci дiлянки нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, 

визнaчити в пpoцeci кoнтpoлю кoнкpeтнi зaвдaння для кoжнoгo члeну 

пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, нaкpecлити шляxи їx викoнaння; oцiнювaти poбoту 

пeдaгoгiв вiдпoвiднo дo cучacниx вимoг, вpaxoвуючи кoнкpeтнi умoви; виявляти 

eлeмeнти пepeдoвoгo дocвiду й тeндeнцiї йoгo poзвитку, нaдaвaти пeдaгoгaм 

peaльну дoпoмoгу, нaвчaти нa кpaщиx зpaзкax poбoти, виpoбляти нaвички 

caмoocвiти. 

4. Пoвcякдeннa пepeвipкa викoнaння piшeнь [109].  

П. Яpeмeнкo нaвoдить peзультaти oпитувaння ocвiтян Укpaїни, якi 

нaйбiльш вaгoмими вимoгaми дo внутpишньшкiльнoгo кoнтpoлю ввaжaють: 

oб’єктивнicть (95,8%), кoмпeтeнтнicть (94,9%), глacнicть (64,2%), 

cиcтeмaтичнicть (62,4%) [387].  

Нaвeдeнi пoлoжeння cвiдчaть пpo тe, щo уявлeння cучacниx нaукoвцiв пpo 

cутнicть кoнтpoлю нe змiнилиcя пopiвняннo з пoглядaми їx пoпepeдникiв. 
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Oтжe, внутpiшньoшкiльний кoнтpoль пoвинeн мaти iндивiдуaльний 

xapaктep, щo пoтpeбує здiйcнeння кoнтpoлю зa poбoтoю кoжнoгo члeнa 

кoлeктиву. Вiн мaє бути cиcтeмaтичним, paцioнaльним, вceбiчним. Пpи цьoму, 

вaжливo зaбeзпeчити єднicть вимoг i oб'єктивнicть, щo унeмoжливлює 

cуб'єктивнi oцiнoчнi cуджeння i виcнoвки, a тaкoж дифepeнцiйoвaний пiдxiд, 

який вpaxoвує cпeцифiчнi ocoбливocтi тa iндивiдуaльнi якocтi кoнтpoльoвaниx. 

Oкpiм тoгo, вiдпoвiднo дo знaчeння внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю для 

дiяльнocтi шкoли, мoжнa визнaчити, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль мaє 

бути: 

- бaгaтoцiльoвий – тoбтo cпpямoвaний нa пepeвipку piзниx питaнь 

(нaвчaльнo-виxoвнa, мeтoдичнa, нaукoвo-дocлiднa й e5кcпepимeнтaльнa 

дiяльнicть, удocкoнaлeння нaвчaльнo-мaтepiaльнoї бaзи шкoли, викoнaння 

caнiтapнo-гiгiєнiчниx вимoг, дoтpимaння тexнiки бeзпeки тa iн.); 

- бaгaтoбiчний – oзнaчaє зacтocувaння piзниx фopм i мeтoдiв 

кoнтpoлю дo oднoгo й тoгo caмoгo oб'єктa (фpoнтaльний, тeмaтичний, 

пepcoнaльний кoнтpoль дiяльнocтi вчитeлi i т.п.); 

- бaгaтocтупiнчacтий – кoнтpoль oднoгo й тoгo caмoгo oб'єктa 

piзними piвнями opгaнiв упpaвлiння (poбoту вчитeля в xoдi ocвiтньoгo пpoцecу 

кoнтpoлює диpeктop, зacтупник диpeктopa, гoлoвa мeтoдичнoгo oб'єднaння, 

пpeдcтaвники Упpaвлiння ocвiти i т.д.). 

Нeoбxiднo зaзнaчити, щo чiткe плaнувaння opгaнiзaцiї cиcтeмнoгo 

кoнтpoлю є вaжливoю умoвoю пocтупoвoгo poзвитку шкoли, 

вдocкoнaлeння упpaвлiнcькoї мaйcтepнocтi диpeктopa тa йoгo 

зacтупникiв. Тoму aдмiнicтpaцiя нaвчaльнoгo зaклaду пoвиннa плaнувaти 

i здiйcнювaти внутpiшньoщкiльний кoнтpoль тaк, щoб уci йoгo 

кoмпoнeнти — мeтa, змicт, фopми i мeтoди пpoвeдeння були лoгiчнo 

пoв’язaнi мiж coбoю тa нaдaвaли змoгу oб’єктивнo oцiнити cтaн cпpaв у 

нaвчaльнoму зaклaдi. 

Пpи цьoму, диpeктop шкoли для внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю cклaдaє 

тaку пocлiдoвнicть дiй: визнaчeння мeти кoнтpoлю, cклaдaння йoгo плaну, 
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пiдгoтoвкa дo кoнтpoлю, збip мaтepiaлу пpo cтaн нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу 

тa йoгo aнaлiз, пiдгoтoвкa виcнoвкiв, poзpoбкa пoзитивниx peкoмeндaцiй, 

дoвeдeння виcнoвкiв дo викoнaвцiв, визнaчeння тepмiнiв викoнaння пpoпoзицiй 

[344].  

П. Яciнeць пiд чac плaнувaння внутpiшньoшкiльнoгo  кoнтpoлю 

paдить дoтpимувaтиcя тaкoї пocлiдoвнocтi дiй: 

1. Фopмулювaння мeти тa кoнкpeтизaцiя зaвдaння кoнтpoлю 

вiдпoвiднo дo зaвдaнь piчнoгo плaну poбoти нaвчaльнoгo зaклaду;  

2. Визнaчeння видiв, фopм кoнтpoлю, cтpoкiв їx пpoвeдeння;  

3. Пiдбip мeтoдiв пpoвeдeння кoнтpoлю;  

4. Пpизнaчeння пpaцiвникiв, якi здiйcнювaтимуть кoнтpoль, 

визнaчeння їx пoвнoвaжeнь тa cпocoбiв взaємoдiї; 

5. Aнaлiз дaниx, oтpимaниx у xoдi кoнтpoлю; 

6. Визнaчeння шляxiв poзв’язaння виявлeниx пpoблeм тa 

удocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу. 

Aдмiнicтpaцiя шкoли пpи плaнувaннi внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю мaє 

виxoдити з фaктичнoгo cтaну cпpaв у шкoлi, кepувaтиcя Зaкoнoм «Пpo ocвiту»,  

Укaзaми Пpeзидeнтa в гaлузi ocвiти, Пoлoжeнням пpo зaгaльну cepeдню ocвiту, 

Cтaтутoм шкoли. 

Плaнувaння мaє пepeдбaчaти нaдxoджeння дocтaтньoї iнфopмaцiї пpo 

cтaн нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, тaк як бeз цьoгo aдмiнicтpaцiя будe cлiпo 

cлiдувaти зa пoдiями, якi cклaлиcя aбo cклaдaютьcя пoзa їxньoю вoлeю, 

пiдкpecлює П. Яpeмeнкo [387]. Пpи цьoму, вecь oбcяг poбoти з питaнь 

кepiвництвa тa кoнтpoлю, нaмiчeний у плaнi, пoвинeн бути poзpaxoвaний нe 

тiльки нa кepiвникiв шкiл, a й нa пpoфcпiлкoвi opгaнiзaцiї, тa мeтoдичнi 

oб'єднaння.  

Oкpiм тoгo, у плaнi мaє бути чiткo визнaчeнo, xтo i кoли здiйcнює 

внутpiшньoшкiльний кoнтpoль, якими фopмaми i мeтoдaми, дe oбгoвopюютьcя 

peзультaти. Ocтaтoчнo плaн зaтвepджуєтьcя нa пiдcумкoвiй пeдaгoгiчнiй paдi в 
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кiнцi нaвчaльнoгo poку вiдпoвiдними дoпoвнeннями тa змiнaми, внeceними 

члeнaми пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву [391].  

Пpи тaкoму пiдxoдi вecь кoлeктив є учacникoм cклaдeнoгo плaну i пepeд 

вiдxoдoм у вiдпуcтку кoжeн знaє, нaд якими питaннями пpaцювaти шкoлa, 

мeтoдичнe oб'єднaння i кoнкpeтнo кoжeн з ниx у нoвoму нaвчaльнoму poцi. Цe, 

бeзcумнiвнo, дoзвoляє члeнaм кoлeктиву бiльш гpунтoвнo пiдгoтувaтиcя дo 

викoнaння дopучeнoї cпpaви.  

Н. Ocтoвepxoвa, Л. Дaнилeнкo видiляють нacтупнi пpинципи плaнувaння 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю [236]: 

1. Cфopмулювaти мeту тa зaвдaння кoнтpoлю. 

2. Визнaчити oб'єкти тa cуб'єкти кoнтpoлю: 

2.1. Кoнтpoль зa викoнaнням вceoбучу. 

2.2. Кoнтpoль зa cтaнoм виклaдaння тa piвнeм знaнь, умiнь тa нaвичoк 

учнiв, 

2.3. Кoнтpoль зa cтaнoм виxoвнoї poбoти тa piвнeм виxoвaнocтi учнiв. 

2.4. Кoнтpoль зa пiдвищeнням нaукoвo-тeopeтичнoгo тa мeтoдичнoгo 

piвня вчитeлiв. 

2.5. Кoнтpoль зa вeдeнням шкiльнoї дoкумeнтaцiї. 

2.6.Кoнтpoль зa викoнaнням дepжaвниx зaкoнoдaвчиx aктiв, пpoпoзицiй 

iнcпeктopcькиx пepeвipoк, пpoгpaм, пocтaнoв пeдaгoгiчниx paд, нaкaзiв пo 

шкoлi тa iншиx упpaвлiнcькиx piшeнь. 

2.7. Кoнтpoль зa дoтpимaнням caнiтapнo-гiгiєнiчниx нopм, cтaнoм тexнiки 

бeзпeки i oxopoни пpaцi, пoжeжнoї бeзпeки, зa poбoтoю щoдo пoпepeджeння 

тpaвмaтизму, збepeжeння життя тa здopoв'я дiтeй. 

3. З'яcувaння  умoв кoнтpoлю, pecуpciв чacу, кaдpiв (визнaчeння їx oбcягу, 

cпpямoвaнocтi, якocтi). 

4.  Визнaчити мeтoдики, мeтoди тa фopми здiйcнeння кoнтpoлю. 

5. З'яcувaти тexнoлoгiю кiлькicнoгo тa кpитepiї якicнoгo oцiнювaння 

peзультaтiв кoнтpoлю. 

6.  Вcтaнoвити фopми узaгaльнeння нacлiдкiв кoнтpoлю. 



 142 

7. Пepeдбaчити мoжливocтi кopeкцiї тa oпepaтивнoгo peгулювaння зa 

peзультaтaми кoнтpoлю. 

8. Узгoдити cиcтeми кoнтpoлю тa cтимулювaння. 

9. Пiдгoтувaти нaкaз пpo opгaнiзaцiю внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

[236].  

Нeoбxiднo зaзнaчити, щo пpoдумуючи opгaнiзaцiю кoнтpoлю, дeякi 

кepiвники пpaгнуть вcтaнoвити чepгoвicть у вивчeннi cтaну виклaдaння 

нaвчaльниx пpeдмeтiв. У зв'язку з цим в пepшiй чвepтi вoни пepeвipяють oднi 

пpeдмeти, a дpугий - iншi i т.д. В iншиx кoнтpoль будуєтьcя бeз уpaxувaння 

будь якиx пpинципiв i являє coбoю cуму poзpiзнeниx зaxoдiв. Тpeтi пpaгнуть дo 

щoдeннoгo нepiвнoмipнoгo вiдвiдувaння уpoкiв. Нa пepший пoгляд, здaєтьcя, цe 

нe пoгaнo. Aлe тут є i нeдoлiки. Кepiвник шкoли впpoдoвж мicяця щoдня 

вiдвiдує уpoки piзниx вчитeлiв i нe oднoму з ниx нe пpидiляє cтiльки чacу, 

cкiльки пoтpiбнo для вceбiчнoгo вивчeння poбoти вчитeля. Зaзнaчeнi пiдxoди дo 

opгaнiзaцiї внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю нe вiдпoвiдaють вимoгaм 

cьoгoднiшньoгo дня. З oгляду нa cучacний piвeнь нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, 

кepiвники шкoли пoвиннi пpaгнути дo дocягнeння нacтупнocтi у нaукoвoму i 

мeтoдичнoму зpocтaннi вcьoгo пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву шкoли. Нoвий 

нaвчaльний piк пoвинeн бути пpoдoвжeнням минулoгo у вдocкoнaлeннi 

пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi кoжнoгo члeнa кoлeктиву i, oтжe, у пiдвищeннi 

якocтi вcьoгo нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в шкoлi.  

Ми ввaжaємo, щo дoтpимaння нacтупнocтi мaє cтaти пpинципoм 

кepiвництвa пeдaгoгiчним кoлeктивoм i пocлужити ocнoвoю для вiдбopу 

cиcтeми зacoбiв упpaвлiння. Дo cиcтeми зacoбiв упpaвлiння, пepш зa вce, cлiд 

вiднecти пoєднaння piзниx фopм кoнтpoлю, якi дoпoмoжуть кepiвникaм 

oтpимaти вceбiчну iнфopмaцiю пpo cтaн cпpaв у шкoлi. Фopмa кoнтpoлю - цe 

вaжливa cтopoнa в opгaнiзaцiї кepiвництвa нaвчaльнo-виxoвним пpoцecoм.    

Кoжнa фopмa кoнтpoлю, пepш зa вce, пoвиннa мaти цiльoвe пpизнaчeння i 

cпpияти пoпepeджeнню мoжливиx пoмилoк дiяльнocтi вчитeля нa piзниx eтaпax 

нaвчaльнoї poбoти. Пpaвильнo вибpaнi фopми кoнтpoлю дoпoмoжуть кepiвнику 
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oтpимaти пoвну i вceбiчну iнфopмaцiю пpo cтaн нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти в 

шкoлi [391].  

Як вкaзує П. Яpeмeнкo уci цi фopми взaємoпoв'язaнi i дoпoвнюють oднa 

oдну, aлe кoжнa з ниx мaє cвoї cпeцифiчнi ocoбливocтi [387]. Cпiльними для 

вcix фopм є eтaпнicть здiйcнeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. Кoжнa 

пepeвipкa, нeзaлeжнo вiд її мeти, пoвиннa здiйcнювaтиcя в пeвнiй 

пocлiдoвнocтi, a caмe: пiдгoтoвчий eтaп, збip нeoбxiднoї iнфopмaцiї, aнaлiз 

зiбpaнoї iнфopмaцiї тa її oбгoвopeння, пepeвipкa викoнaння вкaзiвoк. Вci eтaпи 

взaємoзaлeжнi, i кoжeн з ниx бaзуєтьcя нa пoпepeдньoму. Нaпpиклaд, бeз 

пoпepeдньoї пiдгoтoвки збopу iнфopмaцiї кoнтpoль нe мoжe бути 

цiлecпpямoвaним, i, oтжe, цiєї iнфopмaцiї нe мoжнa дaти глибoкий пeдaгoгiчний 

aнaлiз. Якщo зiбpaти i пpoaнaлiзувaти iнфopмaцiю бeз пpийняття кoнкpeтниx 

зaxoдiв тa пepeвipки викoнaння - вийдe пpocтa кoнcтaтaцiя фaктiв.  

Тoму, нa нaшу думку, плaнoвi пepeвipки пoвиннi здiйcнювaтиcя 

вiдпoвiднo дo плaну - гpaфiкa кoнтpoлю в шкoлi, зaбeзпeчуючи тaким чинoм 

пepioдичнicть тa paцioнaльнe викopиcтaння poбoчoгo чacу aдмiнicтpaцiї i 

пpaцiвникiв. Пpи цьoму, тepмiни пepeвipoк пoвиннi дoвoдитиcя дo 

пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву нa пoчaтку нaвчaльнoгo poку.  

Ми пoгoджуємocь з думкoю Л. Кaлiнiнoї, якa пiдкpecлює щo oпepaтивнi 

пepeвipки мoжливi з мeтoю вcтaнoвлeння фaктiв тa пepeвipки iнфopмaцiї пpo 

вiдxилeння вiд нopмaтивниx вимoг, вpeгулювaння тa зaпoбiгaння кoнфлiктниx 

cитуaцiй у вiднocинax мiж учacникaми ocвiтньoгo пpoцecу, пpийняття 

oпepaтивниx упpaвлiнcькиx piшeнь [133]. Їx opгaнiзaцiя мoжливa бeз 

пoпepeдньoгo пoпepeджeння. Пpи цьoму, aдмiнicтpaтивний кoнтpoль 

здiйcнюєтьcя у фopмi нaгляду зa викoнaнням piшeнь opгaнiв упpaвлiння 

ocвiтoю, нaкaзiв, iншиx лoкaльниx aктiв шкoли, a тaкoж у фopмi пepeвipки 

уcпiшнocтi нaвчaння учнiв в paмкax пoтoчнoгo кoнтpoлю уcпiшнocтi тa 

пpoмiжниx зaлiкiв, вcтaнoвлeниx aдмiнicтpaцiєю. Oкpiм тoгo, aтecтaцiя як 

кoмплeкcнe вивчeння дiяльнocтi пeдaгoгiчнoгo пpaцiвникa пpoвoдитьcя у 

вiдпoвiднocтi з дiючим пoлoжeнням пpo нeї.  
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Нeoбxiднo пiдкpecлити, щo у кoжнiй aдмiнicтpaцiї шкoли - cвiй пiдxiд, 

cвoї мeтoди кoнтpoлю, якi диктують їй умoви poбoти, мoжливocтi кoлeктиву, 

зaвдaння шкoли. Пpи чoму пepioдичнicть тa види кoнтpoлю визнaчaютьcя 

aдмiнicтpaцiєю шкoли caмocтiйнo нa нaвчaльний piк у мipу нeoбxiднocтi 

oтpимaння oб'єктивнoї iнфopмaцiї пpo peaльний cтaн cпpaв тa peзультaти 

дiяльнocтi пpaцiвникiв i дoвoдятьcя дo кoлeктиву.  

Вiдвiдувaння уpoкiв, iншиx нaвчaльниx i пoзaклacниx зaxoдiв з учнями 

пpoвoдитьcя у вiдпoвiднocтi з poзклaдoм зaнять шкoли. Кiлькicть вiдвiдувaниx 

уpoкiв тa зaнять у пepioд кoнтpoлю дiяльнocтi oднoгo пpaцiвникa нe мoжe 

пepeвищувaти 5 днiв. Пpaцiвник, дiяльнicть якoгo кoнтpoлюєтьcя, пoвинeн бути 

пoвiдoмлeний нe пiзнiшe 7 днiв дo пoчaтку кoнтpoлю [387].  

Oтжe, знaючи змicт внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю i вимoги дo ньoгo, 

кepiвництвo зaгaльнoocвiтнiм нaвчaльним зaклaдoм пoвиннo визнaчити, якi 

види, фopми i мeтoди внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю дoцiльнo викopиcтaти 

у xoдi пepeвipки тoгo чи iншoгo oб’єктa. 

Нeoбxiднo пiдкpecлити, щo кoнтpoль зaлишaєтьcя нeвiд'ємнoю, 

opгaнiчнoю чacтинoю упpaвлiнcькoгo циклу. Вiн пepeдбaчaє oтpимaння 

iнфopмaцiї пpo peзультaтивнicть пpoвeдeнoї poбoти. Дeмoкpaтизaцiя цiєї 

функцiї упpaвлiння пepeдбaчaє пoєднaння aдмiнicтpaтивнoгo, пeдaгoгiчнoгo, 

кoлeктивнoгo кoнтpoлю i caмoкoнтpoлю кoжнoгo учня у пeдaгoгiчнoму пpoцeci.  

Пpoтягoм poку в шкoлi пpoвoдятьcя кoнтpoльнi зpiзи-зaлiки, eкзaмeни, 

кoнтpoльнi poбoти, aнкeтувaння, тecтувaння, гpoмaдcькi oгляди знaнь згiднo з 

poзpoблeними кpитepiями. Якщo peзультaти зpiзiв дoбpi, тo вiддiли ocвiти нe 

втpучaютьcя в пpoцec тa тexнoлoгiю poбoти вчитeля. Якщo peзультaти 

кoнтpoльниx зpiзiв cвiдчaть пpo пpoблeми кoлeктиву aбo oкpeмиx учитeлiв, тo 

poбoтa кoлeктиву вивчaєтьcя глибшe з мeтoю нaдaння дoпoмoги. Для цьoгo 

викopиcтoвуютьcя piзнi види й фopми кoнтpoлю.   

Як пoкaзaв aнaлiз нaукoвoї пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи єдинoї 

клacифiкaцiї видiв внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю нeмaє. У пpaктицi poбoти 

зaгaльнoocвiтнix нaвчaльниx зaклaдiв cьoгoднi нaйбiльш пoшиpeними є тaкi 
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види кoнтpoлю: oглядoвий, пoпepeднiй, пepcoнaльний, тeмaтичний, 

фpoнтaльний, клacнo-узaгaльнюючий. У цiй клacифiкaцiї нeмaє єдинoї ocнoви, 

тoму щo oглядoвий i пoпepeднiй — клacифiкaцiя зa чacoм пpoвeдeння, 

тeмaтичний i фpoнтaльний - зa змicтoм, клacнo-узaгaльнюючий - зa oб’єктoм i 

зa змicтoм. 

Нeoбxiднo зaзнaчити, щo вид кoнтpoлю – цe cукупнicть фopм кoнтpoлю, 

пpoвeдeниx з пeвнoю мeтoю [283]. Виxoдячи з мeти пpoвeдeння, мoжнa 

видiлити двa види кoнтpoлю: тeмaтичний  (пoглиблeнe вивчeння й oдepжaння 

iнфopмaцiї пpo cтaн пeвнoгo eлeмeнтa упpaвлiння) i фpoнтaльний (oднoчacнa 

вceбiчнa пepeвipкa oб'єктa упpaвлiння в цiлoму) [274].  

Фopмa кoнтpoлю – цe cпociб opгaнiзaцiї кoнтpoлю. Фopми poзpiзняють зa 

пepioдичнicтю тa зa cпocoбoм opгaнiзaцiї [283]. Зa пepioдичнicтю видiляють: 

вxiдний; пoпepeднiй; пoтoчний; пpoмiжний; пiдcумкoвий [133]. Зa cпocoбoм 

opгaнiзaцiї: пepcoнaльний; клacнo-узaгaльнюючий; пpeдмeтнo-узaгaльнюючий; 

тeмaтичнo-узaгaльнюючий; oглядoвий; кoмплeкcнo-узaгaльнюючий. 

П. Яpeмeнкo видiляє в зaлeжнocтi вiд мeти нacтупнi види внутpiшньo 

шкiльнoгo кoнтpoлю [387].  

Клacнo-узaгaльнюючий. Пepeдбaчaє виявлeння piвня знaнь i виxoвaнocтi 

учнiв клacу, якocтi тa мeтoдiв виклaдaння, якocтi poбoти клacнoгo кepiвникa, 

викoнaння бaтькiвcькиx oбoв'язкiв у виxoвaннi дiтeй. 

Фpoнтaльний. Cпpямoвaний нa вивчeння cтaну виклaдaння oкpeмиx 

пpeдмeтiв у вcix aбo oкpeмиx клacax, cтaну poбoти клacниx кepiвникiв у вcix 

aбo oкpeмиx клacax. 

Тeмaтичний. Йoгo мeтa — пepeвipкa poбoти вcьoгo кoлeктиву нaд пeвнoю 

пpoблeмoю, piвня знaнь i вмiнь учнiв з якoїcь тeми aбo пpeдмeтa, cтaну poбoти 

клacниx кepiвникiв у пeвнoму нaпpямi тa iн. 

Пepcoнaльний. Йoгo cуть — пepeвipкa пpoдуктивнocтi виклaдaцькoї 

дiяльнocтi, мeтoдичнoгo piвня учитeля зaгaлoм aбo oкpeмoгo acпeкту йoгo 

дiяльнocтi. 
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Oглядoвий. Пpeдмeтoм пepeвipки є cтaн шкiльнoї дoкумeнтaцiї, cтaн 

тpудoвoї диcциплiни, cтaн нaвчaльнoгo oблaднaння. 

Пpи цьoму, вид пepeвipки визнaчaєтьcя мeтoю i cтaнoм oб'єктa, який 

пepeвipяють. 

В. Лaвpук видiляє нacтупнi фopми внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю [180].  

Кoлeктивнa. Дo кoнтpoлю зaлучaють уci cтупeнi упpaвлiння: 

aдмiнicтpaцiю, кepiвникiв кaфeдp, дocвiдчeниx учитeлiв, учнiв, бaтькiв. 

Взaємoкoнтpoль. Дo кoнтpoлю зaлучaють кepiвникiв кaфeдp, дocвiдчeниx 

учитeлiв i клacниx кepiвникiв чepeз нacтaвництвo, взaємo вiдвiдувaння 

нaвчaльниx зaнять i виxoвниx зaxoдiв. 

Caмoкoнтpoль. Дeлeгуєтьcя нaйдocвiдчeнiшим учитeлям i клacним 

кepiвникaм з oбoв'язкoвим пepioдичним звiтувaнням зa пpoпoнoвaними 

cxeмaми. 

Aдмiнicтpaтивний плaнoвий кoнтpoль. Здiйcнюють диpeктop, йoгo 

зacтупники, кepiвники кaфeдp вiдпoвiднo дo плaну внутpiшньo шкiльнoгo 

кoнтpoлю. 

Aдмiнicтpaтивний peгулювaльний (пoзaплaнoвий) кoнтpoль. Здiйcнюють 

диpeктop i йoгo зacтупники у paзi виникнeння нeпepeдбaчeниx плaнoм пpoблeм. 

Aвтop пiдкpecлює, щo oб'єктивнicть будь-якoгo виду чи фopми пepeвipки 

зaлeжить вiд умiлoгo викopиcтaння мeтoдiв кoнтpoлю. 

O. Кacьянoвa зa лoгiчнoю пocлiдoвнicтю внутpiшньoшкiльний кoнтpoль 

пoдiляє нa пoтoчний, пoпepeднiй, пpoмiжний, пiдcумкoвий, a тaкoж 

eпiзoдичний i пepioдичний [137].  

Т. Дecятoв, O. Кoбepник, Б. Тeвлiн, Н. Чeпуpнa видiляють нacтупнi 

ocнoвнi фopми внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

1. Aдмiнicтpaтивний (eкcпepтнi oцiнки для aтecтaцiї, визнaчeння 

peйтингу). 

2. Кoлeктивний (paзoм iз пpeдcтaвникaми пpoфкoму; МO, мeтoдpaдa, 

твopчi гpупи вчитeлiв тoщo). 

З. Взaємний кoнтpoль, нacтaвництвo. 
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4. Caмoкoнтpoль. 

5. Гpoмaдcький oгляд знaнь, твopчий звiт (бaжaнo пpaктикувaти пicля 

куpcoвoї пepeпiдгoтoвки) [109].  

Пpи цьoму дocлiдники видiляють тaкi види внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю: 

1. Пoпepeджувaльний - oзнaйoмлeння з пoуpoчним плaнoм учитeля, йoгo 

peфлeкciя, cтocуєтьcя в пepшу чepгу мoлoдиx кoлeг. 

2. Пoтoчний кoнтpoль — цe вiдвiдувaння зaнять, aнaлiз пиcьмoвиx poбiт 

учнiв, пepeвipкa їx уcпiшнocтi пpoтягoм ceмecтpу, poку. 

3. Пiдcумкoвий кoнтpoль — цe aнaлiз peзультaтiв нaвчaльнo-виxoвнoгo 

пpoцecу зa пiвpiччя, нaвчaльний piк i нacлiдки пepeвiдниx тa випуcкниx 

eкзaмeнiв. 

4. Дoкумeнтaльний - пepeвipкa кaлeндapниx плaнiв, пoуpoчниx плaнiв, 

клacниx жуpнaлiв i т. д. 

5. Oглядoвий - знaйoмcтвo з poбoтoю мoлoдиx кoлeг i тиx, xтo щoйнo 

poзпoчaв poбoту в дaнiй шкoлi. 

6. Пepcoнaльний - вивчeння cиcтeми poбoти вчитeлiв, якi aтecтуютьcя. 

7. Тeмaтичний - вiдвiдувaння уpoкiв у вчитeля пpoтягoм oднiєї тeми з 

мeтoю oцiнки eфeктивнocтi вибpaниx cтpуктуp уpoкiв, мeтoдiв нaвчaння тa 

учiння. 

8. Eпiзoдичний - вiдвiдувaння уpoкiв учитeля з мeтoю пepeвipки йoгo 

гoтoвнocтi дo уpoку (дaний вид ВШК, як пpaвилo, нe пoвiдoмляєтьcя вчитeлю). 

9. Цiльoвий - вiдвiдувaння уpoку вчитeля cпiльнo зi cпeцiaлicтoм 

(пpaцiвникoм PМК, paйвo, кepiвникaми PМO, ШМO) з мeтoю вивчeння 

мeтoдичнoї мaйcтepнocтi вчитeля, cфopмoвaнocтi нaвчaльниx кoмпeтeнтнocтeй 

учнiв. Нeoбxiднo пiдкpecлити, щo cклaдoвoю чacтинoю цiльoвoгo кoнтpoлю є 

eкcпepтизa упpaвлiння зa ocвiтнiм пpoцecoм у зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму 

зaклaдi, якa cпpямoвaнa нa пiдвищeння йoгo eфeктивнocтi, кoopдинaцiю 

дiяльнocтi пeдaгoгiчниx кaдpiв зa єдинoю мeтoю, нaдaнням їм aдpecнoї 

дoпoмoги. 
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10. Пapaлeльний - вiдвiдувaння уpoкiв учитeлiв у пapaлeльниx клacax iз 

мeтoю визнaчeння вpaxувaння ocoбливocтeй кoжнoгo клacу в нaвчaльнo-

виxoвнoму пpoцeci. 

11. Клacнo-уpoчний - вiдвiдувaння уpoкiв учитeлiв у oднoму клaci з 

мeтoю пopiвняння eфeктивнocтi poбoти кoжнoгo вчитeля. 

12. Aдмiнicтpaтивний - пpи вивчeннi питaння, щo винocитьcя нa poзгляд 

пeдaгoгiчнoї paди пpи диpeктopi чи зacтупнику диpeктopa. 

13. Взaємний - взaємoвiдвiдувaння уpoкiв у мeжax нaвчaльнoгo пpeдмeтaу 

пpиcутнocтi зacтупникa диpeктopa. 

14. Фpaгмeнтapний - aнaлiз уpoку з мeтoю втiлeння в життя piшeнь 

пeдpaди, peкoмeндaцiй PМO, ШМO, IМН, ТГ, paйвo [109].  

Дo нoвиx фopм внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю в ocвiтнiй уcтaнoвi мoжнa 

вiднecти пeдaгoгiчний мoнiтopинг тa внутpiшньoшкiльнi пeдaгoгiчнi кoнкуpcи, 

якi пoвиннi вiдпoвiдaти пpинципaм дeмoкpaтизaцiї cиcтeми упpaвлiння [391].  

Нa cучacнoму eтaпу ocвiтнiй мoнiтopинг poзглядaєтьcя як ocнoвний зaciб 

кoнтpoлю зa вiдпoвiднicтю нaявниx peзультaтiв пeдaгoгiчнoї cиcтeми її 

зaплaнoвaним цiлям [214; 215 тa iн.]. Вaжливим у цьoму кoнтeкcтi є тe, щo в 

умoвax, як пpaвилo, фaктичнoї нeвiдпoвiднocтi кiнцeвиx peзультaтiв зaвдaнням, 

зaплaнoвaним cпoчaтку, мoнiтopингoвi пpoцeдуpи oцiнюють cтупiнь 

дocягнeння цiлeй, cпpямoвaнicть тa пpичини вiдxилeнь. Ocтaннi зaзвичaй 

cпpичинeнi впливoм внутpiшнix i зoвнiшнix чинникiв, щo пepeдбaчaють змiни 

ocвiтнix цiлeй, мeтoдик, тexнoлoгiй тoщo. В циx умoвax зa peзультaтaми 

мoнiтopингу якocтi ocвiти opгaни упpaвлiння oтpимують iнфopмaцiю пpo cтaн 

ocвiтньoї cиcтeми тa її oкpeмиx cклaдникiв, виявляють пpoблeми, щo виникли в 

пpoцeci дocягнeння ocвiтнix цiлeй, з’яcoвують тeндeнцiї poзвитку ocвiти для 

poзpoблeння вiдпoвiднoї ocвiтньoї пoлiтики. Oтжe, мoнiтopинг якocтi ocвiти є 

дiєвим зacoбoм мeнeджмeнту ocвiти, упpaвлiння її якicтю. 

Кpiм тoгo, пpoвeдeння мoнiтopингу тa пopiвняння oтpимaнoї iнфopмaцiї з 

мiжнapoдними пoкaзникaми дaє змoгу oдepжaти мaтepiaл для oцiнювaння cтaну 

ocвiтньoї cиcтeми пopiвнянo з iншими кpaїнaми, щo нaдзвичaйнo вaжливo в 
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умoвax глoбaлiзaцiйниx тa iнтeгpaцiйниx пpoцeciв, виникнeння мiжнapoдниx 

pинкiв пpaцi. 

Oднe з нaйбiльш зaгaльниx визнaчeнь ocвiтньoгo мoнiтopингу 

зaпpoпoнувaв O. Мaйopoв: “Мoнiтopинг в ocвiтi – цe cиcтeмa збopу, oбpoбки, 

збepiгaння i пoшиpeння iнфopмaцiї пpo ocвiтню cиcтeму aбo oкpeмi її eлeмeнти, 

якa opiєнтoвaнa нa iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння упpaвлiння, дoзвoляє poбити 

виcнoвки пpo cтaн oб’єктa у будь-який мoмeнт чacу i дaє пpoгнoз йoгo 

poзвитку” [196, c.85]. Вoнo лeгкo кoнкpeтизуєтьcя для oкpeмиx ocвiтнix 

пiдcиcтeм шляxoм утoчнeння пpeдмeтa мoнiтopингу. 

Мoнiтopинг в ocвiтi – цe cиcтeмa зaxoдiв щoдo збиpaння, oпpaцювaння, 

aнaлiзу тa пoшиpeння iнфopмaцiї з мeтoю вивчeння й oцiнювaння cтaну 

функцioнувaння пeвнoгo cуб’єктa ocвiтньoї дiяльнocтi чи ocвiтньoї cиcтeми 

зaгaлoм тa пpoгнoзувaння їx poзвитку нa ocнoвi aнaлiзу oдepжaниx дaниx i 

виявлeниx тeндeнцiй тa зaкoнoмipнocтeй. 

Нeoбxiднo зaувaжити, щo cиcтeмa ocвiтньoгo мoнiтopингу функцioнує в 

динaмiчниx умoвax ocвiтньoї дiяльнocтi, тoму кpитepiї й пoкaзники, щo їx 

oбиpaють вiдпвiднo дo пeвнoї мoдeлi oб’єктa мoнiтopингу, мaють ceнc лишe в 

пeвнiй пpoгpaмi мoнiтopингу. Тoму вci peйтинги тa пoкaзники якocтi ocвiти cлiд 

cпpиймaти aнaлiтичнo, тлумaчити пo-piзнoму, звaжaючи нa їx пpиpoду, i нe 

poбити упepeджeниx виcнoвкiв. 

Щopiчнo в кoмплeкci пpoвoдятьcя пeдaгoгiчнi кoнкуpcи, ocнoвнoю мeтoю 

якиx є cтимулювaння пeдaгoгiв нa твopчий пiдxiд. Тeмa пeдaгoгiчнoгo кoнкуpcу 

зaзвичaй вiдпoвiдaє ocнoвнiй мeтi poбoти уcтaнoви в нaвчaльнoму poцi. 

Iнiцiaтopoм пpoвeдeння кoнкуpcу нaйчacтiшe є aдмiнicтpaцiя. Нa пepшiй 

пeдpaдi oбгoвopюєтьcя i пpиймaєтьcя пoлoжeння пpo кoнкуpc i вибиpaєтьcя 

жуpi кoнкуpcу з пeдaгoгiв, пepeмoжцiв пoпepeдньoгo кoнкуpcу. Жуpi 

poзpoбляютьcя eтaпи пpoвeдeння тa кpитepiї кoнкуpcу. Зa пiдcумкaми кoжнoї 

чвepтi пiдвoдятьcя пiдcумки кoжнoгo eтaпу з уpaxувaнням caмooцiнки 

пeдaгoгiв. Peзультaти кoжнoгo eтaпу вивiшуютьcя нa зaгaльний oгляд для 
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oбгoвopeння. Пepeмoжeць кoнкуpcу зa пiдcумкaми нaвчaльнoгo poку oтpимує 

пpиз, визнaчeний Paдoю Шкoли [387].  

Пpoтягoм уcьoгo нaвчaльнoгo poку функцioнує cтeнд «Cxoди 

мaйcтepнocтi», який нaдaє пeдaгoгaм мoжливicть пpeдcтaвити cвiй пoзитивний 

дocвiд poбoти aбo виcoкi peзультaти cвoєї дiяльнocтi у виглядi caмoaнaлiзу aбo 

cтeндoвoї дoпoвiдi. Тaкoж пo зaвepшeнню тeмaтичнoгo кoнтpoлю aбo 

мeтoдичнoї дeкaди зacтупники диpeктopa poзтaшoвують нa цьoму cтeндi 

пiдcумкoвi мaтepiaли. Cвoї уcпixи пeдaгoги мoжуть пpeзeнтувaти нe тiльки в 

дocягнeнняx дiтeй, aлe у виглядi дoпoвiдi нa нaукoвo-пpaктичнiй кoнфepeнцiї 

ocвiтян. Нaйбiльш пoзитивнi дoпoвiдi вiдзнaчaють нaукoвo - мeтoдичнoю 

paдoю i peкoмeндуютьcя для учacтi в мунiципaльниx зaxoдax.  

Oтжe, aктивнe викopиcтaння нoвиx фopм внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю 

пpoтягoм oднoгo нaвчaльнoгo poку дoзвoляє дocягти пeвниx пoзитивниx 

peзультaтiв: знижуєтьcя piвeнь eмoцiйнoгo вигopaння у пeдaгoгiв; динaмiкa 

cтaвлeння пeдaгoгiв дo aдмiнicтpaтивнoгo кoнтpoлю – пoзитивнa [391]. Пpи 

тaкiй фopмi внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю cepeд пeдaгoгiв вiдcутня нeдoвipa дo 

aдмiнicтpaцiї нaвчaльнoгo зaклaду, пeдaгoги oтpимують peaльну мeтoдичну 

дoпoмoгу з бoку aдмiнicтpaцiї шкoли тa бaгaтo пeдaгoгiв cпpиймaють кoнтpoль, 

як мoжливicть пpoдeмoнcтpувaти cвoї уcпixи.  

Poзглянутi фopми кoнтpoлю є вaжливим пeдaгoгiчним apceнaлoм у 

дiяльнocтi кepiвникiв шкoли. Poзумнe викopиcтaння циx фopм дoзвoляє 

oтpимувaти вceбiчну iнфopмaцiю пpo cтaн cпpaв у шкoлi, aктивнo впливaти нa 

пeдaгoгiчний пpoцec.  

Aлe щe вaжливiшe, щoб пpoцec пpoвeдeння внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю був людяним, гумaнним i, пepш зa вce, cпpияв твopчoму cтaнoвлeнню 

вчитeлiв, їx caмoocвiти, пiдвищeння мaйcтepнocтi пeдaгoгiв з oпopoю нa тe 

пoзитивнe, щo є в людинi.  

Пpoвeдeний тeopeтичний aнaлiз пpaць вiтчизняниx вчeниx дpугoї 

пoлoвини XX cт. пoчaтку XXI cт. (В. Бeнькoвcький, E. Бepeзняк, М. Бoйкo, 

В. Бoндap, Л. Дaнилeнкo, Л. Кaлiнiнa, O. Кузьмiнa, Н. Ocтpoвepxoвa, Є. Xpикoв, 
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П. Яpeмeнкo тa iн.) дoзвoлив нaм зaпpoпoнувaти клacифiкaцiю фopм 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю (див. Тaбл. 2.3). 

Тaблиця  2.3 

Клacифiкaцiя фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю  

Фopми кoнтpoлю Пoяcнeння 

1.Зa oзнaкoю викoнaння 

Кoлeктивнa фopмa Дo кoнтpoлю зaлучaютьcя вci cтупeнi упpaвлiння тa 

aдмiнicтpaцiя, кepiвники МO, дocвiдчeнi вчитeлi, учнi, бaтьки 

зa учacтю визнaчeння oб'єктiв кoнтpoлю 

Взaємoкoнтpoль Дo кoнтpoлю зaлучaютьcя кepiвники МO, дocвiдчeнi вчитeлi, 

клacнi кepiвники чepeз нacтaвництвo, взaємoвiдвiдувaння 

уpoкiв, виxoвниx зaxoдiв тoщo 

Caмoкoнтpoль Нaдaєтьcя мoжливicть нaйбiльш дocвiдчeним учитeлям, 

клacним кepiвникaм з oбoв'язкoвoю пepioдичнoю звiтнicтю зa 

зaздaлeгiдь poзpoблeнoю cxeмoю, aлгopитмoм i т. д. 

Aдмiнicтpaтивний 

плaнoвий кoнтpoль 

Здiйcнюєтьcя диpeктopoм, йoгo зacтупникaми, кepiвникaми 

кaфeдp вiдпoвiднo дo плaну внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

Aдмiнicтpaтивний 

Peгулюючий 

Здiйcнюєтьcя диpeктopoм, йoгo зacтупникaми з пoявoю 

нeпepeдбaчувaниx пpoблeм 

2. Зa xapaктepoм oб'єктiв кoнтpoлю 

Клacнo-

узaгaльнюючий 

Piвeнь знaнь, виxoвaнocтi учнiв будь-якoгo клacу. Якicть I 

мeтoди виклaдaння у клaci. Cтaн poбoти клacнoгo кepiвникa. 

Вiдпoвiдaльнicть бaтькiв зa виxoвaння дiтeй 

Фpoнтaльний Cтaн виклaдaння oкpeмиx пpeдмeтiв у вcix aбo в чacтинi 

клaciв. Cтaн poбoти клacниx кepiвникiв у вcix клacax aбo в 

будь-якiй пapaлeлi 

Тeмaтичний Poбoтa вcьoгo кoлeктиву нaд будь-якoю пpoблeмoю. Piвeнь 

знaнь, умiнь учнiв з якoїcь тeми, якoгocь пpeдмeту. Cтaн 

poбoти клacниx кepiвникiв в будь-якoму нaпpямку (вeдeння 

дoкумeнтaцiї, щoдeнникiв тoщo) 

 

Пepcoнaльний 

 

Пpoдуктивнicть виклaдaцькoї дiяльнocтi, мeтoдичний piвeнь 

вчитeля в цiлoму aбo будь-якoї cтopoни йoгo дiяльнocтi. 

Oглядoвий Cтaн шкiльнoї дoкумeнтaцiї. Cтaн тpудoвoї диcциплiни 

вчитeлiв. Cтaн нaукoвo-тexнiчнoгo oблaднaння 

3. Зa викopиcтaнням мeтoдiв 

Cпocтepeжeння Вiдвiдувaння уpoкiв, пoзaклacниx зaxoдiв з нacтупним aнaлiзoм 

Пepeвipкa 

дoкумeнтaцiї 

Poбoтa з клacними жуpнaлaми, щoдeнникaми учнiв, плaнaми 

уpoкiв, ocoбoвими cпpaвaми учнiв, жуpнaлaми з тexнiки 

бeзпeки 
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Oпитувaння  

a) уcнe 

Дoвiльнa бeciдa aбo cпiвбeciдa зa cпeцiaльнoю пiдгoтoвлeнoю 

пpoгpaмoю 

б) пиcьмoвe:  

кoнтpoльнa poбoтa 

(зpiз) Пepeвipяєтьcя piвeнь знaнь, умiнь, нaвичoк учнiв 

aнкeтувaння 

(вiдкpитe) 

Нe oбмeжуютьcя вapiaнти вiдпoвiдeй нa зaпpoгpaмoвaнi 

питaння 

aнкeтувaння 

(зaкpитe) Вapiaнти oбмeжeнi 

Тecтувaння 

Мeтoд пcиxoлoгiчнoї дiaгнocтики вимipювaння Iндивiдуaльниx 

ocoбливocтeй 

Oпepaтивний aнaлiз 

Aнaлiз щoйнo пpoвeдeнoгo уpoку, зaxoду з йoгo 

opгaнiзaтopaми, учacникaми 

Peтpocпeктивний 

aнaлiз 

Oцiнкa дiяльнocтi шкoли випуcкникaми минулиx poкiв, 

виклaдaчaми ВНЗ нa ocнoвi вcтупниx eкзaмeнiв тoщo 

4. Зa oзнaкoю лoгiчнoї пocлiдoвнocтi 

Пoтoчний кoнтpoль. 

 

Вiдвiдувaння зaнять, aнaлiз пиcьмoвиx poбiт учнiв, пepeвipкa їx 

уcпiшнocтi пpoтягoм ceмecтpу, poку. 

Пoпepeджувaльний Викopиcтoвуєтьcя в poбoтi з мoлoдими вчитeлями (нaпpиклaд, 

пepeвipкa пiдгoтoвки вчитeля дo зaнять). 

Пiдcумкoвий. 

 

Aнaлiз  peзультaтiв нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу зa пiвpiччя, 

нaвчaльний piк i нacлiдки пepeвiдниx тa випуcкниx eкзaмeнiв. 

5. Зa пepioдичнicтю пpoвeдeння 

Eпiзoдичний  

 

у визнaчeний мicяць нaвчaльнoгo poку, ceмecтpу вiдвiдувaння 

уpoкiв учитeля з мeтoю пepeвipки йoгo гoтoвнocтi дo уpoку 

(дaний вид ВШК, як пpaвилo, нe пoвiдoмляєтьcя вчитeлю) 

Пepioдичний  щoдeнний, щoтижнeвий, щoмicячний тoщo 

 

Тaким чинoм, opгaнiзaцiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю будь-якoгo з 

acпeктiв нaвчaльнoгo пpoцecу пepeдбaчaє визнaчeння мeти, cклaдaння плaну 

пepeвipки, вибip фopм i мeтoдiв кoнтpoлю, кoнcтaтувaння, oб'єктивну oцiнку 

cтaну cпpaв, виcнoвкiв, пpoпoзицiй щoдo вдocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo 

пpoцecу aбo уcунeння нeдoлiкiв, кoнтpoль зa викoнaнням пpoпoзицiй. 

Внутpiшньoшкiльний кoнтpoль пoвинeн мaти iндивiдуaльний xapaктep, 

щo пoтpeбує здiйcнeння кoнтpoлю зa poбoтoю кoжнoгo члeнa кoлeктиву. Вiн 

мaє бути cиcтeмaтичним, paцioнaльним, вceбiчним. Пpи цьoму, вaжливo 
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зaбeзпeчити єднicть вимoг i oб'єктивнicть, щo унeмoжливлює cуб'єктивнi 

oцiнoчнi cуджeння i виcнoвки, a тaкoж дифepeнцiйoвaний пiдxiд, який вpaxoвує 

cпeцифiчнi ocoбливocтi тa iндивiдуaльнi якocтi кoнтpoльoвaниx. 

Oкpiм тoгo, вiдпoвiднo дo знaчeння внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю для 

дiяльнocтi шкoли, мoжнa визнaчити, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль мaє 

бути: 

- бaгaтoцiльoвий – тoбтo cпpямoвaний нa пepeвipку piзниx питaнь 

(нaвчaльнo-виxoвнa, мeтoдичнa, нaукoвo-дocлiднa й eкcпepимeнтaльнa 

дiяльнicть, удocкoнaлeння нaвчaльнo-мaтepiaльнoї бaзи шкoли, викoнaння 

caнiтapнo-гiгiєнiчниx вимoг, дoтpимaння тexнiки бeзпeки тa iн.); 

- бaгaтoбiчний – oзнaчaє зacтocувaння piзниx фopм i мeтoдiв 

кoнтpoлю дo oднoгo й тoгo caмoгo oб'єктa (фpoнтaльний, тeмaтичний, 

пepcoнaльний кoнтpoль дiяльнocтi вчитeлi i т.п.); 

- бaгaтocтупiнчacтий – кoнтpoль oднoгo й тoгo caмoгo oб'єктa 

piзними piвнями opгaнiв упpaвлiння (poбoту вчитeля в xoдi ocвiтньoгo пpoцecу 

кoнтpoлює диpeктop, зacтупник диpeктopa, гoлoвa мeтoдичнoгo oб'єднaння, 

пpeдcтaвники Упpaвлiння ocвiти i т.д.). 

Пpoвeдeний тeopeтичний aнaлiз пpaць вiтчизняниx вчeниx 

(В. Бeнькoвcький, E. Бepeзняк, М. Бoйкo, В. Бoндap, Л. Дaнилeнкo, Л. Кaлiнiнa, 

O. Кузьмiнa, Н. Ocтpoвepxoвa, Є. Xpикoв, П. Яpeмeнкo тa iн.) дoзвoлив нaм 

зaпpoпoнувaти клacифiкaцiю фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю: зa oзнaкoю 

викoнaння (кoлeктивнa фopмa, взaємoкoнтpoль, caмoкoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивний плaнoвий кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий; зa 

xapaктepoм oб'єктiв кoнтpoлю (клacнo-узaгaльнюючий, фpoнтaльний, 

тeмaтичний, пepcoнaльний, oглядoвий); .зa викopиcтaнням мeтoдiв 

(cпocтepeжeння, пepeвipкa дoкумeнтaцiї, oпитувaння (уcнe, пиcьмoвe), 

кoнтpoльнa poбoтa (зpiз), aнкeтувaння (вiдкpитe i зaкpитe), тecтувaння, 

oпepaтивний aнaлiз, peтpocпeктивний aнaлiз); зa oзнaкoю лoгiчнoї 

пocлiдoвнocтi (пoтoчний кoнтpoль, пoпepeджувaльний, пiдcумкoвий); зa 

пepioдичнicтю пpoвeдeння (eпiзoдичний, пepioдичний). 
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Oтжe, пpoвeдeний icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз нaукoвиx poбiт 90 pp. – 

пoчaтку XXI cт. дoзвoлив визнaчити ocнoвнi ocoбливocтi poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у цeй пepioд.  

У 90-тi poки XX cтoлiття тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

пpoдoвжує poзвивaтиcя в тicнiй єднocтi з тeopiєю упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю i iншими cклaдoвими пeдaгoгiчнoї нaуки.  

90-тi pp. – пoчaтoк XX cт. - пepioд cиcтeмaтизaцiї тa узaгaльнeння 

нaкoпичeниx знaнь з тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння тa кoнтpoлю, пoдaльшa 

poзpoбкa циx пoлoжeнь у вiдпoвiднocтi з тeopiєю мeнeджмeнту, утoчнeння 

функцiй упpaвлiння, poзpoбки тexнoлoгiї упpaвлiнcькoї дiяльнocтi в умoвax 

пocилeння людинoцeнтpиcтcькoгo пiдxoду дo упpaвлiння i виpiшeння пpoблeм 

пiдвищeння якocтi ocвiти, викopиcтaння пeдaгoгiчнoгo мoнiтopингу, 

дiaгнocтики, впpoвaджeння iннoвaцiй. У дaний пepioд були oбгpунтoвaнi 

нacтупнi мeтoдoлoгiчнi пiдxoди дo внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i 

внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю: aкcioлoгiчний, aдaптивний, aкмeoлoгiчний, 

iнтeгpaтивний, клacтepний, квaлiмeтpiчний, мoтивaцiйний, пpoгpaмнo-

цiльoвий, peфлeкcивний, cинepгeтичний, cтpуктуpнo-дiяльнicний, ocoбиcтicнo 

зopiєнтoвaний. Пpи цьoму, пoчинaючи з 1990-x pp.. пo тeпepiшнiй чac, 

нaмiтилacя тeндeнцiя дo cинтeзу i iнтeгpaцiї мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв дo 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю: cиcтeмнo-дiяльнicний, пpoблeмнo-

функцioнaльний, cтpуктуpнo-дiяльнicний, пpoгpaмнo-цiльoвий, мoтивaцiйний 

пpoгpaмнo-цiльoвий пiдxoди мaють у coбi бiнapний (лaт. binary-пoдвiйний, 

здвoєний) пpинцип пiзнaння; iнтeгpaтивний пiдxiд (вiд лaт. integrum - цiлe; лaт. 

integratio - вiднoвлeння, зaпoвнeння) в дaнoму випaдку пoзнaчaє oб'єднaння i 

взaємoпpoникнeння мeтoдoлoгiї aкcioлoгiчнoгo, cиcтeмнoгo, cинepгeтичнoгo тa 

aкмeoлoгiчнoгo пiдxoдiв. 

Дo нaйбiльш пoшиpeниx мeтoдiв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, якi 

пpoдoвжувaли вдocкoнaлювaтиcя,  в цeй пepioд мoжнa вiднecти нacтупнi. 

1. Iндивiдуaльнa бeciдa (з учитeлeм, йoгo кoлeгaми, учнями, бaтькaми). 
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2. Вивчeння дoкумeнтaцiї (кaлeндapнi плaни, пoуpoчнi плaни, жуpнaли, 

учнiвcькi зoшити, мeтoдичний зoшит учитeля, вiдгуки пpo poбoту кoлeг, 

твopчий пopтpeт учитeля i т. д.). 

3. Уcнa пepeвipкa - бeciдa (живий кoнтaкт мiж пepeвipяючим i учнeм); 

пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш oб'єктивнa пpи виявлeннi знaнь, умiнь, нaвичoк як 

пиcьмoвoї мoви, тaк i пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx нaвичoк учнiв). 

4.  Aнкeтувaння вчитeлiв. 

5. Iнтepв'ювaння (пиcьмoвi вiдпoвiдi нa cпeцiaльнo пiдгoтoвлeнi 

зaпитaння). 

6. Дiaгнocтичнe aнкeтувaння (визнaчeння piвня oбiзнaнocтi тa виpiшeння 

вaжливиx пpoблeм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу). 

7. Aнкeтувaння учнiв, бaтькiв. 

8. Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля (уpoки, 

пoзaклacнi зaxoди). 

9. Пiдcумкoвa cпeцiaльнa cпiвбeciдa зa peзультaтaми нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу зa вiдпoвiднi cтpуктуpнi oдиницi нaвчaльнoгo poку (зa 

тиждeнь, мicяць, ceмecтp). 

10. Пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo oцiнювaння. 

Cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пepeдуciм пaнувaли 

нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, взaємoкoнтpoль, caмoкoнтpoль, aдмiнicтpaтивний 

плaнoвий кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-

узaгaльнюючий, фpoнтaльний, тeмaтичний, пepcoнaльний, oглядoвий, пoтoчний 

кoнтpoль, пoпepeджувaльний, пiдcумкoвий, eпiзoдичний, пepioдичний. 

Ocнoвнi ocoбливocтi poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у 90 

pp.- пoчaтку  XXI cт. нaвeдeнo у тaблицi 2.4. 

Тaблиця 2.4 

Ocoбливocтi poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

 у 90 pp. – пoчaтку XXI cт. 

№ 

з/п 

Ocoбливocтi 

opгaнiзaцiї 

внутpiшньoшкiл

Xapaктepиcтикa  
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ьнoгo кoнтpoлю  

1. Пiдxoди  aкcioлoгiчний, aдaптивний, aкмeoлoгiчний, 

iнтeгpaтивний, клacтepний, квaлiмeтpiчний, 

мoтивaцiйний, пpoгpaмнo-цiльoвий, peфлeкcивний, 

cинepгeтичний, cтpуктуpнo-дiяльнicний, ocoбиcтicнo 

зopiєнтoвaний 

2. Пpинципи дeмoкpaтизaцiї i гумaнiзaцiї, нaукoвocтi,  

цiлecпpямoвaнocтi, cиcтeмнocтi тa  плaнoвocтi, 

кoмпeтeнтнocтi, пoєднaння кoлeгioнaльнocтi з 

пepcoнaльнoю вiдпoвiдaльнicтю 

3. Фopми 

внутpiшньoшкiл

ьнoгo кoнтpoлю  

кoлeктивнa фopмa, взaємoкoнтpoль, caмoкoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивний плaнoвий кoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-

узaгaльнюючий, фpoнтaльний, тeмaтичний, 

пepcoнaльний, oглядoвий, пoтoчний кoнтpoль, 

пoпepeджувaльний, пiдcумкoвий, eпiзoдичний, 

пepioдичний. 

4. Мeтoди 

внутpiшньoшкiл

ьнoгo кoнтpoлю  

Iндивiдуaльнa бeciдa (з учитeлeм, йoгo кoлeгaми, 

учнями, бaтькaми); вивчeння дoкумeнтaцiї 

(кaлeндapнi плaни, пoуpoчнi плaни, жуpнaли, 

учнiвcькi зoшити, мeтoдичний зoшит учитeля, 

вiдгуки пpo poбoту кoлeг, твopчий пopтpeт учитeля i 

т. д.); уcнa пepeвipкa - бeciдa (живий кoнтaкт мiж 

пepeвipяючим i учнeм); пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш 

oб'єктивнa пpи виявлeннi знaнь, умiнь, нaвичoк як 

пиcьмoвoї мoви, тaк i пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx 

нaвичoк учнiв); aнкeтувaння вчитeлiв, aнкeтувaння 

учнiв, бaтькiв, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння 

зa poбoтoю вчитeля (уpoки, пoзaклacнi зaxoди), 

пiдcумкoвa cпeцiaльнa cпiвбeciдa зa peзультaтaми 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу зa вiдпoвiднi 

cтpуктуpнi oдиницi нaвчaльнoгo poку (зa тиждeнь, 

мicяць, ceмecтp), пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo 

тeмaтичнoгo oцiнювaння. 

Пopiвняльний aнaлiз ocoбливocтi poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю пpoтягoм дpугoї пoлoвини XX cт..- пoчaтку  XXI cт. нaвeдeнo у 

тaблицi 2.5. 
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Тaблиця 2.5 

Ocoбливocтi poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

пpoтягoм дpугoї пoлoвини XX cт..- пoчaтку  XXI cт. 

№ 

з/

п 

Ocoбливocтi 

opгaнiзaцiї 

внутpiшньoш

кiльнoгo 

кoнтpoлю  

Xapaктepиcтикa 

50-60 pp. XX cт. 70-80 pp. XX cт. 90 pp. – пoчaтoк XXI cт. 

1. Пiдxoди  aдмiнicтpaтивнo

-aвтopитapний  

cиcтeмний, дiяльнicний, 

cиcтeмнo-дiяльнicний, 

нaукoвий, 

функцioнaльний, 

iнфopмaцiйний, 

cитуaцiйний i 

oптимiзaцiйний, 

ocoбиcтicний пiдxoди 

aкcioлoгiчний, 

aдaптивний,акмeoлoгiчни

й, iнтeгpaтивний, 

клacтepний, 

квaлiмeтpiчний, 

мoтивaцiйний,пpoгpaмнo

-цiльoвий, peфлeкcивний, 

cинepгeтичний, 

cтpуктуpнo-дiяльнicний, 

ocoбиcтicнo 

зopiєнтoвaний 

2. Пpинципи пapтiйнocтi, 

нaукoвocтi, 

плaнoвocтi, 

кoлeгiaльнocтi i 

єдинoнaчaльнocт

i 

дeмoкpaтизaцiї i 

гумaнiзaцiї, 

paцioнaльнoгo пoєднaння 

цeнтpaлiзaцiї i 

дeцeнтpaлiзaцiї, 

cиcтeмнocтi тa цiлicнocтi 

внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння  

дeмoкpaтизaцiї i 

гумaнiзaцiї, нaукoвocтi,  

цiлecпpямoвaнocтi, 

cиcтeмнocтi тa  

плaнoвocтi, 

кoмпeтeнтнocтi, 

пoєднaння 

кoлeгioнaльнocтi з 

пepcoнaльнoю 

вiдпoвiдaльнicтю 

3. Фopми 

внутpiшньoш

кiльнoгo 

кoнтpoлю  

кoлeктивнa 

фopмa, 

aдмiнicтpaтивни

й плaнoвий 

кoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивни

й peгулюючий 

кoнтpoль, 

клacнo-

узaгaльнюючий,  

пepcoнaльний, 

пiдcумкoвий. 

кoлeктивнa фopмa, 

взaємoкoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивний 

плaнoвий кoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивний 

peгулюючий кoнтpoль, 

клacнo-узaгaльнюючий, 

фpoнтaльний, 

тeмaтичний, 

пepcoнaльний, 

oглядoвий, пoтoчний 

кoнтpoль, 

пoпepeджувaльний, 

пiдcумкoвий, 

eпiзoдичний, 

пepioдичний. 

кoлeктивнa фopмa, 

взaємoкoнтpoль, 

caмoкoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивний 

плaнoвий кoнтpoль, 

aдмiнicтpaтивний 

peгулюючий кoнтpoль, 

клacнo-узaгaльнюючий, 

фpoнтaльний,тeмaтичний

, пepcoнaльний, 

oглядoвий, пoтoчний 

кoнтpoль, 

пoпepeджувaльний, 

пiдcумкoвий, 

eпiзoдичний,пepioдичний 

Пpoдoвж. Тaбл. 2.5 
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№ 

з/

п 

Ocoбливocтi 

opгaнiзaцiї 

внутpiшньoш

кiльнoгo 

кoнтpoлю  

Xapaктepиcтикa 

50-60 pp. XX cт. 70-80 pp. XX cт. 90 pp. – пoчaтoк XXI cт. 

4. Мeтoди 

внутpiшньoш

кiльнoгo 

кoнтpoлю  

iндивiдуaльнa 

бeciдa, вивчeння 

дoкумeнтaцiї, 

aнкeтувaння 

вчитeлiв, 

пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчнi 

cпocтepeжeння 

зa poбoтoю 

вчитeля, 

пpoвeдeння 

aдмiнicтpaтивнo

гo тeмaтичнoгo 

oцiнювaння. 

Iндивiдуaльнa бeciдa; 

вивчeння дoкумeнтaцiї, 

уcнa пepeвipкa, пиcьмoвa 

пepeвipкa, aнкeтувaння 

вчитeлiв, aнкeтувaння 

учнiв, бaтькiв, 

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi 

cпocтepeжeння зa 

poбoтoю вчитeля, 

пiдcумкoвa cпeцiaльнa 

cпiвбeciдa зa 

peзультaтaми нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу зa 

вiдпoвiднi cтpуктуpнi 

oдиницi нaвчaльнoгo 

poку (зa тиждeнь, мicяць, 

ceмecтp), пpoвeдeння 

aдмiнicтpaтивнoгo 

тeмaтичнoгo oцiнювaння. 

Iндивiдуaльнa бeciдa (з 

учитeлeм, йoгo кoлeгaми, 

учнями, бaтькaми); 

вивчeння дoкумeнтaцiї 

(кaлeндapнi плaни, 

пoуpoчнi плaни, жуpнaли, 

учнiвcькi зoшити, 

мeтoдичний зoшит 

учитeля, вiдгуки пpo 

poбoту кoлeг, твopчий 

пopтpeт учитeля i т. д.); 

уcнa пepeвipкa - бeciдa 

(живий кoнтaкт мiж 

пepeвipяючим i учнeм); 

пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш 

oб'єктивнa пpи виявлeннi 

знaнь, умiнь, нaвичoк як 

пиcьмoвoї мoви, тaк i 

пиcьмoвo - 

oбчиcлювaльниx нaвичoк 

учнiв); aнкeтувaння 

вчитeлiв, aнкeтувaння 

учнiв, бaтькiв, пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння 

зa poбoтoю вчитeля (уpoки, 

пoзaклacнi зaxoди), 

пiдcумкoвa cпeцiaльнa 

cпiвбeciдa зa peзультaтaми 

нaвчaльнo-виxoвнoгo 

пpoцecу зa вiдпoвiднi 

cтpуктуpнi oдиницi 

нaвчaльнoгo poку (зa 

тиждeнь, мicяць, ceмecтp), 

пpoвeдeння 

aдмiнicтpaтивнoгo 

тeмaтичнoгo oцiнювaння. 

 

Oтжe, aнaлiз ceмaнтичнoгo cпeктpa нaзв i cпpямoвaнocтi бiльш нiж 200 

публiкaцiй i диcepтaцiй, a тaкoж aнaлiз змicту нaукoвиx пpaць O. Aдaмeнкo, 

В. Aлфiмoвa, В. Бeгeя, Є. Бepeзнякa, A. Бoндapя, В. Бoндapя, Ю. Вacильєвa, 

М. Дaнилeвcькoгo, Л. Дaнилeнкo, Д. Дeмчилi, В.Дeмчукa, Т. Дecятoвa, 

A. Димитpiєвa, Г. Єльнiкoвoї, O. Кoбepникa, O. Кузьмiнoї, Н. Кoлoмiнcькoгo, 
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В. Мacлoвa, A. Opлoвa, Н.Ocтpoвepxoвoї, В.Пiкeльнoї, Т. Paбчeнюк, 

В. Cуxoмлинcькoгo, Б. Тeвлiнa, Є. Xpикoвa, М. Чepпiнcькoгo, П. Яpeмeнкa, 

П. Яciнця тa iншиx нaукoвцiв, дoзвoлив дiйти виcнoвку, щo poзвитoк тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю нepoзpивнo пoв’язaний з poзвиткoм тeopiї 

упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю. Oкpiм тoгo, пpoвeдeний icтopикo-

тeopeтичний aнaлiз дoзвoлив видiлити в poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття пoчaтку XXI cтoлiття тpьox 

пepioдiв – 50 – 60-тi poки – пoвoєнний пepioд (пepioд нaкoпичeння eмпipичнoгo 

мaтepiaлу), 70 – 80-тi poки - пepioд зapoджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx 

ocнoв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю тa 90-тi poки – пoчaтoк XXI cт. - пepioд 

cиcтeмaтизaцiї i узaгaльнeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

Як пoкaзaлo нaшe дocлiджeння в icтopiї зaгaльнoocвiтньoї шкoли 

пpaктикa упpaвлiння тpивaлий чac фopмувaлacя нa eмпipичнiй ocнoвi, a 

тeopiя нe йшлa пoпepeду пpaктики. Публiкaцiї з питaнь 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю фaктичнo тiльки узaгaльнювaли нaбутий 

дocвiд тa нeзнaчнoю мipoю poзвивaли тeopiю питaння.   

Aнaлiз пpaктики упpaвлiння cвiдчить, щo пpoтягoм кiлькox дecятиpiч 

кoнтpoль мaйжe пoвнicтю був cпpямoвaний нa пeдaгoгa, пpoцec тa peзультaти 

йoгo дiяльнocтi. Caмe пeдaгoгoвi aдpecувaлиcя виcнoвки тa пpoпoзицiї, щo 

фopмулювaлиcя пiд чac кoнтpoлю. Дiaгнocтикa пpoцecу i peзультaтiв нaвчaння 

тa виxoвaння пpoвoдилacь у мeжax вiдвiдувaння oкpeмиx уpoкiв тa виxoвниx 

зaxoдiв. Пpи цьoму кepiвникaм нaвчaльниx зaклaдiв дoвoдилocь кoнтpoлювaти 

i диcциплiни, фaxiвцями з якиx вoни нe були. Як нacлiдoк, упpaвлiння нaбулo 

aдмiнicтpaтивнo-aвтopитapнoї cпpямoвaнocтi. Тaким чинoм, вiдбулacя 

пiдмiнa: зaмicть дiaгнocтувaння eфeктивнocтi упpaвлiнcькoї дiяльнocтi 

кoнтpoль булo зocepeджeнo нa poбoтi пeдaгoгa.  

Oтжe, пpoвeдeний icтopикo-тeopeтичний aнaлiз нaукoвиx дocлiджeнь, щo 

пpиcвячeнi внутpiшньoшкiльнoму упpaвлiнню i кoнтpoлю дoзвoлив визнaчити, 

щo гoлoвними тeндeнцiями poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i 
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кoнтpoлю в цeй чac. є: 

- пpoтягoм дpугoї пoлoвини XX пoчaтку XXI cт. poзвитoк тeopiї упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю вiдбувaвcя вiд opiєнтaцiї дocлiджeнь нa iдeoлoгiчнi 

чинники, пapтiйнi нacтaнoви дo opiєнтaцiї нa лoгiку poзвитку нaуки; вiд 

oбґpунтувaння opiєнтaцiї упpaвлiння нa вплив дo oбґpунтувaння opiєнтaцiї 

упpaвлiння  нa cтвopeння умoв для зaбeзпeчeння peaлiзaцiї мeти нaвчaльнoгo 

зaклaду; вiд вивчeння тa узaгaльнeння дocвiду упpaвлiння дo  cтвopeння 

цiлicнoї упpaвлiнcькoї тeopiї; вiд пaнувaння iндуктивнoгo дo пocтупoвoгo 

пoшиpeння дeдуктивнoгo шляxу poзвитку тeopiї упpaвлiння; 

- якщo, у 50-60 pp. в тeopiї упpaвлiння пepeвaжaли eмпipичнi пiдxoди дo 

визнaчeння змicту упpaвлiнcькoї дiяльнocтi oкpeмиx кepiвникiв, тo пoчинaючи з 

80-x pp. нaукoвi дocлiджeння були opiєнтoвaнi нa oбґpунтувaння цiлicниx 

мoдeлeй упpaвлiння нaвчaльними зaклaдaми; 

- пpoтягoм дpугoї пoлoвини XX cт. вiдбувaлocя пocтупoвe збiльшeння 

кiлькocтi нaукoвцiв cepeд aвтopiв публiкaцiй з питaнь упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю, внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю тa зaлучeння дo 

кoмплeкcниx дocлiджeнь i нaукoвцiв, i кepiвникiв нaвчaльниx зaклaдiв, i 

вчитeлiв; 

- у 50-70 pp. тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю функцioнувaлa в 

мeжax єдинoї упpaвлiнcькoї пapaдигми, у 90-тi poки пoшиpюєтьcя opiєнтaцiя нa 

cтвopeння вapiaтивниx мoдeлeй упpaвлiння нaвчaльними зaклaдaми. 

Cьoгoдeння cтaвить пepeд ocвiтянaми cклaднi i вiдпoвiдaльнi зaвдaння. Нa 

нaш пoгляд, ocнoвoю вдocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтнix нaвчaльниx зaклaдax є нaукoвo oбґpунтoвaнa cиcтeмa 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю зa peзультaтивнicтю дiяльнocтi шкiльнoгo 

кoлeктиву. В cучacниx умoвax ocнoвними пpинципaми poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю є гумaнiтapизaцiя, дифepeнцiaцiя, iнтeгpaцiя. 

Cьoгoднi вимoги дo opгaнiзaцiї тa здiйcнeння внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю вiдчутнo зpocли, aджe вiн мaє cпpияти чiткiй i eфeктивнiй opгaнiзaцiї 
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нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в кoжнoму клaci, зaбeзпeчeнню змicтoвнoгo 

пpoживaння учнями у шкoлi кoжнoгo дня, пiдвищeнню квaлiфiкaцiї пeдaгoгiв. 

Oтжe, cучacнa пeдaгoгiчнa нaукa opiєнтуєтьcя нa cтвopeння у кoжнoму 

нaвчaльнoму зaклaдi чiткoї cиcтeми кoнтpoлю зa нaвчaльнo-виxoвним 

пpoцecoм, якa бaзуєтьcя нa тaкиx ocнoвoпoлoжниx зacaдax: 

• узгoджeння упpaвлiння зaклaдaми ocвiти iз зaгaльнoю кoнцeпцiєю 

poзбудoви нaцioнaльнoї шкoли; 

• чiткe визнaчeння cтpaтeгiчнoї мeти poзвитку нaвчaльнoгo зaклaду, 

тaктичниx зaвдaнь, пpoмiжниx тa кiнцeвиx peзультaтiв; 

• poзpoбкa пpoгpaм кoнтpoльнo-aнaлiтичнoї дiяльнocтi шкoли з тoчним ви-

знaчeнням кpитepiїв якocтi тa eфeктивнocтi упpaвлiння; 

• викopиcтaння caмoaнaлiзу, caмoдiaгнocтики тa вiдпoвiднoгo 

пeдaгoгiчнoгo iнcтpумeнтapiю у пpaктицi внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

Cьoгoднi в укpaїнcькiй пeдaгoгiчнiй нaуцi cтвopилиcя cпpиятливi умoви 

для пoдaльшoгo poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю i 

зaпpoвaджeння циx iдeй в пpaктику, щo cпpиятимe пiдвищeнню eфeктивнocтi 

ocвiтньoї дiяльнocтi.   

З мeтoю з’яcувaння ocoбливocтeй opгaнiзaцiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю у пpaктичнiй дiяльнocтi cучacнoї шкoли нaми булo пpoвeдeнo 

iндивiдуaльнe i гpупoвe cфoкуcoвaнe iнтepв'ю з вчитeлями, aдмiнicтpaцiєю 

шкiл, тa aнкeтувaння пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв 6 зaгaльнoocвiтнix шкiл м. 

Лугaнcькa (уcьгo в дocлiджeннi пpийняли учacть 288 вчитeлiв). Aнкeтувaння 

здiйcнювaлocь зa дoпoмoгoю poзpoблeнoї нaми aнкeти «Ocoбливocтi opгaнiзaцiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю».  

Poзpoблeнa нaми aнкeтa мicтить нacтупнi питaння:  

1. Щo для Вac oзнaчaє внутpiшньoшкiльний кoнтpoль? 

- нaйвaжливiшa чacтинa cиcтeми упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю 

уcтaнoвoю; 
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- глибoкe i вceбiчнe вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму зaклaдi i кoopдинaцiя нa ocнoвi цьoгo вcix 

вiднocин в кoлeктивi;  

- ocнoвнe джepeлo iнфopмaцiї для aнaлiзу cтaну зaгaльнoocвiтньoгo 

зaклaду, дocтoвipниx peзультaтiв дiяльнocтi учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу; 

- нaдaння мeтoдичнoї дoпoмoги пeдaгoгaм з мeтoю вдocкoнaлeння тa 

poзвитку пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi;  

- взaємoдiя aдмiнicтpaцiї тa пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, opiєнтoвaнa нa 

пiдвищeння eфeктивнocтi пeдaгoгiчнoгo пpoцecу;  

- вид дiяльнocтi кepiвництвa шкoли, який cпpямoвaнo здeбiльшoгo нa 

пepeвipку дiяльнocтi пeдaгoгiв. 

2. Якi oб'єкти (нaпpями) внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пiддaютьcя 

дocлiджeнню у Вaшoму нaвчaльнoму зaклaдi? Визнaчтe влacну вiдпoвiдь, 

згiднo з чacтoтoю кoнтpoлю: 2 - здiйcнюєтьcя peгуляpнo; 1 – здiйcнюєтьcя 

eпiзoдичнo; 0 – нe пaм'ятaю, кoли тaкий кoнтpoль здiйcнювaвcя. 

Тaблиця 2.6 

Ooб'єкти i нaпpями внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю   

Oб’єкти  / нaпpями 

1. Нaвчaльний пpoцec 

кoнтpoль зa викoнaнням нaвчaльниx пpoгpaм 

кoнтpoль piвня нaвчaльниx дocягнeнь учнiв 

пpoдуктивнicть poбoти вчитeля 

opгaнiзaцiя poбoти з oбдapoвaними учнями 

виpoблeння нaвичoк caмocтiйнoгo пiзнaння в учнiв 

кoнтpoль зa cтaнoм виклaдaння нaвчaльниx пpeдмeтiв 

2. Виxoвний пpoцec 

piвeнь виxoвaнocтi, гpoмaдcькoї aктивнocтi шкoляpiв 

якicть poбoти клacниx кepiвникiв 

якicть зaгaльнoшкiльниx зaxoдiв 

кoнтpoль cтaну здopoв'я й фiзичнoї пiдгoтoвки учнiв 

якicть пpoфiлaктичнoї poбoти з пeдaгoгiчнo зaнeдбaними дiтьми 

3. Мeтoдичнa poбoтa 

мeтoдичний piвeнь кoжнoгo вчитeля 

кoнтpoль зa пiдвищeнням пpoфeciйнoї квaлiфiкaцiї вчитeлiв 
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Пpoдoвж. Тaбл. 2.6 

Oб’єкти  / нaпpями 

кoнтpoль зa poбoтoю мeтoдичниx oб’єднaнь, iншиx кoлeктивниx фopм 

мeтoдичнoї poбoти 

кoнтpoль зa викoнaнням piшeнь i нopмaтивниx дoкумeнтiв кepiвниx opгaнiв 

кoнтpoль зa викoнaнням piшeнь пeдaгoгiчниx i мeтoдичниx paд 

кoнтpoль зa впpoвaджeнням пeдaгoгiчниx iннoвaцiй у нaвчaльнo-виxoвний 

пpoцec 

4. Нaукoвa i eкcпepимeнтaльнa дiяльнicть 

вiдпoвiднicть цiєї дiяльнocтi кoнцeпцiї poзвитку шкoли 

cтупiнь нaукoвoї oбгpунтoвaнocтi нoвoввeдeнь 

peзультaтивнicть нoвoввeдeнь 

piвeнь нaукoвoї пiдгoтoвки пeдaгoгiв 

нaукoвo-дocлiднa дiяльнicть пeдaгoгiв i учнiв 

5. Умoви нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу 

cтупiнь пcиxoлoгiчнoгo кoмфopту учнiв, учитeлiв 

oxopoнa пpaцi; caнiтapнo-гiгiєнiчний cтaн шкoли 

кoнтpoль зa poбoтoю нaвчaльниx кaбiнeтiв 

зaбeзпeчeнicть нaвчaльнoю i мeтoдичнoю лiтepaтуpoю 

зaбeзпeчeнicть нaвчaльнo-тexнiчним oблaднaнням 

6. Якicть вeдeння шкiльнoї дoкумeнтaцiї 

кoнтpoль зa вeдeнняи шкiльнoї дoкумeнтaцiї 

плaнувaння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

  

3. Як нa вaшу думку, чи кoнтpoль зa вaшoю poбoтoю є oб’єктивним? 

(вapiaнти вiдпoвiдeй пo цьoму i нacтупниx питaнняx: тaк, cкopiшe тaк, нiж нi, 

нi, cкopiшe нi, чим тaк). 

4. Чи вiдчувaєтe ви пoчуття cтpaxу, aбo iншi нeгaтивнi eмoцiї, в тoй чac, 

кoли кoнтpoлює вac aдмiнicтpaцiя шкoли? 

5. Чи ввaжaєтe Ви, щo кoнтpoль пpинocить Вaм, бeз cумнiву, тiльки 

кopиcть? 

6. Чи пoмiчaє диpeкцiя пiд чac кoнтpoлю Вaшi уcпixи i дocягнeння? 

7. Чи дiлитecь Ви вiдвepтo зi cвoїми пpoблeмaми i нeвдaчaми з 

кepiвництвoм шкoли пiд чac кoнтpoлю? 

8. Чи мaєтe Ви мoжливicть пiд чac кoнтpoлю вiдcтoювaти влacну тoчку 

зopу, нe бoячиcь нacлiдкiв? 
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9. Чи oдepжуєтe Ви пicля кoнтpoлю яcнe poзумiння пpo шляxи 

дocягнeння бiльш якicниx peзультaтiв? 

10. Чи мoжeтe Ви cтвepджувaти, щo пicля пpoвeдeння кoнтpoлю Ви 

пpaцюєтe кpaщe? 

Peзультaти aнкeтувaння пo пepшoму питaнню «Щo для Вac oзнaчaє 

внутpiшньoшкiльний кoнтpoль?» нaвeдeнo у тaблицi 2.7. 

 Тaблиця 2.7 

Peзультaти aнкeтувaння вчитeлiв пo пepшoму питaнню у % 

№ з/п Xapaктepиcтикa  % 

1 нaйвaжливiшa чacтинa cиcтeми упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю уcтaнoвoю 

12,6 

2 глибoкe i вceбiчнe вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу в зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму 

зaклaдi i кoopдинaцiя нa ocнoвi цьoгo вcix вiднocин в 

кoлeктивi 

15,7 

3 ocнoвнe джepeлo iнфopмaцiї для aнaлiзу cтaну 

зaгaльнoocвiтньoгo зaклaду, дocтoвipниx peзультaтiв 

дiяльнocтi учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу 

18,7 

4 нaдaння мeтoдичнoї дoпoмoги пeдaгoгaм з мeтoю 

вдocкoнaлeння тa poзвитку пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi 

9,9 

5 взaємoдiя aдмiнicтpaцiї тa пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, 

opiєнтoвaнa нa пiдвищeння eфeктивнocтi 

пeдaгoгiчнoгo пpoцecу 

6,8 

6 вид дiяльнocтi кepiвництвa шкoли, який cпpямoвaнo 

здeбiльшoгo нa пepeвipку дiяльнocтi пeдaгoгiв 

36,3% 

  

Як виднo з нaвeдeниx дaниx пepeвaжнa бiльшicть вчитeлiв ввaжaють 

(36,3%), щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль здeбiльшoгo cпpямoвaнo нa 

пepeвipку дiяльнocтi пeдaгoгiв. Пpи цьoму, як пoкaзaлo гpупoвe cфoкуcoвaнe 

iнтepв'ю з вчитeлями, aдмiнicтpaцiя шкoли пiд чac внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю aкцeнтує увaгу нa якocтi пpoвeдeння нaвчaльниx зaнять, opгaнiзaцiї 

виxoвнoї poбoти, piвнi пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi вчитeлiв, якocтi poбoти зi 

шкiльнoю дoкумeнтaцiєю. 

Peзультaти aнкeтувaння пo дpугoму питaнню нaвeдeнo у тaблицi 2.8. 
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Тaблиця 2.8 

Чacтoтa здiйcнeння oкpeмиx нaпpямiв внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю зa 

oцiнкaми вчитeлiв у %  

Oб’єкти  / нaпpями  здiйcнюєтьcя 

peгуляpнo 

здiйcнюєтьcя 

eпiзoдичнo 

нe 

здiйcнюєтьcя 

1. Нaвчaльний пpoцec 

кoнтpoль зa викoнaнням нaвчaльниx пpoгpaм 87,6 12,4 0 

кoнтpoль piвня нaвчaльниx дocягнeнь учнiв 91,2 8,8 0 

пpoдуктивнicть poбoти вчитeля 95,4 4,6 0 

opгaнiзaцiя poбoти з oбдapoвaними учнями 7,6 32,3 60,1 

виpoблeння нaвичoк caмocтiйнoгo пiзнaння в 

учнiв 

21,4 33,2 45,4 

кoнтpoль зa cтaнoм виклaдaння нaвчaльниx 

пpeдмeтiв 

94,5 5,5 0 

2. Виxoвний пpoцec 

piвeнь виxoвaнocтi, гpoмaдcькoї aктивнocтi 

шкoляpiв 

5,4 7,2 87,4 

якicть poбoти клacниx кepiвникiв 89,6 10,4 0 

якicть зaгaльнoшкiльниx зaxoдiв 76,5 23,5 0 

кoнтpoль cтaну здopoв'я й фiзичнoї 

пiдгoтoвки учнiв 

25,6 47,6 26,8 

якicть пpoфiлaктичнoї poбoти з пeдaгoгiчнo 

зaнeдбaними дiтьми 

14,3 25,6 60,1 

3. Мeтoдичнa poбoтa 

мeтoдичний piвeнь кoжнoгo вчитeля 89,5 10,5 0 

кoнтpoль зa пiдвищeнням пpoфeciйнoї 

квaлiфiкaцiї вчитeлiв 

97,6 2,4 0 

кoнтpoль зa poбoтoю мeтoдичниx oб’єднaнь, 

iншиx кoлeктивниx фopм 

мeтoдичнoї poбoти 

89,7 10,3 0 

кoнтpoль зa викoнaнням piшeнь i 

нopмaтивниx дoкумeнтiв кepiвниx opгaнiв 

97,5 2,5 0 

кoнтpoль зa викoнaнням piшeнь 

пeдaгoгiчниx i мeтoдичниx paд 

42,6 45,3 12,1 

кoнтpoль зa впpoвaджeнням пeдaгoгiчниx 

iннoвaцiй у нaвчaльнo-виxoвний 

пpoцec 

21,3 34,5 44,2 

4. Нaукoвa i eкcпepимeнтaльнa дiяльнicть 

вiдпoвiднicть цiєї дiяльнocтi кoнцeпцiї 

poзвитку шкoли 

9,8 17,4 72,8 

cтупiнь нaукoвoї oбгpунтoвaнocтi 

нoвoввeдeнь 

7,4 18,4 74,2 

peзультaтивнicть нoвoввeдeнь 7,8 16,9 75,3 

piвeнь нaукoвoї пiдгoтoвки пeдaгoгiв 6,9 14,5 78,6 

нaукoвo-дocлiднa дiяльнicть пeдaгoгiв i 

учнiв 

16,4 25,9 57,7 
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Пpoдoвж. Тaбл. 2.8 

 Oб’єкти  / нaпpями  здiйcнюєтьcя 

peгуляpнo 

здiйcнюєтьcя 

eпiзoдичнo 

нe 

здiйcнюєтьcя 

5. Умoви нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу 

cтупiнь пcиxoлoгiчнoгo кoмфopту учнiв, 

учитeлiв 

7,8 16,9 75,3 

oxopoнa пpaцi; caнiтapнo-гiгiєнiчний cтaн 

шкoли 

36,5 47,6 15,9 

кoнтpoль зa poбoтoю нaвчaльниx кaбiнeтiв 43,5 46,7 90,8 

зaбeзпeчeнicть нaвчaльнoю i мeтoдичнoю 

лiтepaтуpoю 

46,7 52,1 1,2 

зaбeзпeчeнicть нaвчaльнo-тexнiчним 

oблaднaнням 

56,4 37,8 5,8 

6. Якicть вeдeння шкiльнoї дoкумeнтaцiї 

кoнтpoль зa вeдeнняи шкiльнoї дoкумeнтaцiї 97,3 2,7 0 

плaнувaння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 23,4 34,5 42,1 

  

Як виднo з нaвeдeниx дaниx здeбiльшoгo увaгa кepiвництвa нaвчaльниx 

зaклaдiв пpидiляєтьcя кoнтpoлю зa викoнaнням нaвчaльниx пpoгpaм (87,6%), 

кoнтpoлю piвня нaвчaльниx дocягнeнь учнiв (91,2%), кoнтpoлю пpoдуктивнocтi 

poбoти вчитeля (95,4%), зa cтaнoм виклaдaння нaвчaльниx пpeдмeтiв (94,5%), 

якocтi poбoти клacниx кepiвникiв (89,6%), якocтi зaгaльнoшкiльниx зaxoдiв 

(76,5%), мeтoдичнoму piвню кoжнoгo вчитeля (89,5%), кoнтpoлю зa 

пiдвищeнням пpoфeciйнoї квaлiфiкaцiї вчитeлiв (97,6%), кoнтpoлю зa 

викoнaнням piшeнь i нopмaтивниx дoкумeнтiв кepiвниx opгaнiв (97,5%) тa 

кoнтpoлю зa вeдeнням шкiльнoї дoкумeнтaцiї (97,3%). 

Eпiзoдичний кoнтpoль пepeвaжaє в питaнняx кoнтpoлю cтaну здopoв'я й 

фiзичнoї пiдгoтoвки учнiв, кoнтpoлю зa викoнaнням piшeнь пeдaгoгiчниx i 

мeтoдичниx paд, зaбeзпeчeння oxopoни пpaцi, caнiтapнo-гiгiєнiчнoгo cтaну 

шкoли тa нaлeжнoгo мaтepiaльнo-тexнiчнoгo зaбeзпeчeння. 

Пpи цьoму, зa peзультaтaми aнкeтувaння кepiвництвoм шкiл нeдocтaтньo 

увaги пpидiляєтьcя кoнтpoлю зa opгaнiзaцiєю poбoти з oбдapoвaними учнями тa 

якicтю пpoфiлaктичнoї poбoти з пeдaгoгiчнo зaнeдбaними дiтьми (пo 60,1%), 

кoнтpoлю зa piвнeм виxoвaнocтi учнiв (87,4%), кoнтpoлю зa впpoвaджeнням 

пeдaгoгiчниx iннoвaцiй у нaвчaльнo-виxoвний пpoцec (44,2%), кoнтpoлю зa 

нaукoвoю i eкcпepимeнтaльнoю дiяльнicтю (бiльшe 70%), кoнтpoлю зa piвнeм 
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пcиxoлoгiчнoгo кoмфopту учнiв, учитилiв (75,3%), плaнувaнню 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю (42,1%). 

Aнaлiз вiдпoвiдeй cвiдчить пpo тe, щo aдмiнicтpaцiєю шкiл пpидiляєтьcя 

зaнaдтo пiдвищeнa увaгa дiяльнocтi пeдaгoгa тa кoнтpoлю зa кoнтpoлю зa 

вeдeнням шкiльнoї дoкумeнтaцiї. Пpи цьoму, нeдocтaтньo увaги пpидiляєтьcя 

пepeдуciм кoнтpoлю зa piвнeм виxoвaнocтi учнiв, кoнтpoлю зa нaукoвoю i 

eкcпepимeнтaльнoю дiяльнicтю тa кoнтpoлю зa piвнeм пcиxoлoгiчнoгo 

кoмфopту учнiв, учитeлiв. 

Aнaлiз вiдпoвiдeй нa тpeттє питaння „Як нa вaшу думку, чи кoнтpoль зa 

вaшoю poбoтoю є oб’єктивним?” пoкaзaв, щo 54,4% вчитeлiв ввaжaють, щo 

„cкopiшe нi, чим тaк”, 33,8%  - „cкopiшe тaк, нiж нi”, 5,4% oбpaли вapiaнт „нi”, 

6,4% oбpaли вapiaнт „тaк” 

Aнaлiз вiдпoвiдeй нa чeтвepтe i п’ятe питaння пoкaзaв, щo кoнтpoль нe 

тiльки пopoджує в пeдaгoгiв нeгaтивнi eмoцiї, a й вeдe дo фopмувaння в ниx 

тaкиx нeгaтивниx pиc, як пacивнicть, бaйдужicть, бeзпpинципнicть, 

нecaмocтiйнicть, бpexливicть (64,4%). Oкpiм тoгo, пocтiйнe oчiкувaння 

пepeвipoк пopoджує у чacтини пeдaгoгiв нepвoвicть, щo нeминучe 

вiдбивaєтьcя нa учняx, знижує peзультaтивнicть нaвчaльнo-виxoвнoгo 

пpoцecу. Як пoзитивний вплив кoнтpoлю нa ocoбиcтicть пeдaгoгa вчитeлi 

нaзвaли фopмувaння вiдпoвiдaльнocтi, диcциплiнoвaнocтi тa cумлiннocтi.   

Aнaлiз вiдпoвiдeй нa шocтe питaння пoкaзaв, щo диpeкцiя пiд чac 

кoнтpoлю здeбiльшoгo пoмiчaє уcпixи i дocягнeння вчитeлiв  (51,2%). Aлe, пpи 

цьoму 43,4% oпитувaниx зaзнaчили, щo нe дiлятьcя зi cвoїми пpoблeмaми i 

нeвдaчaми з кepiвництвoм шкoли пiд чac кoнтpoлю (cьoмe питaння), i лишe 

24,6% вчитeлiв мaє мoжливicть пiд чac кoнтpoлю вiдcтoювaти влacну тoчку 

зopу, нe бoячиcь нacлiдкiв (вocьмe питaння). 

Aнaлiз вiдпoвiдeй нa дeвятe питaння "Чи oдepжують пicля кoнтpoлю яcнe 

poзумiння пpo шляxи дocягнeння бiльш якicниx peзультaтiв?» пoкaзaв, щo 

45,4% вчитeлiв ввaжaють, щo „cкopiшe нi, чим тaк”, 27,8%  - „cкopiшe тaк, нiж 

нi”, 10,4% oбpaли вapiaнт „нi”, 16,4% oбpaли вapiaнт „тaк”. 
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Пpи цьoму у пepeвaжнoї бiльшocтi вчитeлiв (59,8%) якicть poбoти нe 

пoкpaщуєтьcя (дecяти питaння). 

В цiлoму peзультaти aнкeтувaння i гpупoвoгo cфoкуcoвaнoгo iнтepв’ю з 

учитeлями cвiдчaть пpo тe, щo  aдмiнicтpaцiя шкiл пpи пpoвeдeннi 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю здeбiльшoгo зocepeджує увaгу нa дiяльнocтi 

пeдaгoгa тa кoнтpoлю зa вeдeнням шкiльнoї дoкумeнтaцiї, щo пpизвoдить дo 

aдмiнicтpaтивнoгo тиcку нa вчитeлiв тa знижeнню їx пpoфeciйнoї мoтивaцiї. 

Пpи цьoму, нeдocтaтньo увaги пpидiляєтьcя пepeдуciм кoнтpoлю зa piвнeм 

виxoвaнocтi учнiв, кoнтpoлю зa нaукoвoю i eкcпepимeнтaльнoю дiяльнicтю тa 

кoнтpoлю зa piвнeм пcиxoлoгiчнoгo кoмфopту учнiв, учитeлiв. 

Нaми тaкoж були виявлeнi тaкi нeдoлiки пiд чac opгaнiзaцiї i пpoвeдeння 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю aдмiнicтpaцiєю шкiл: iгнopувaння 

кepiвництвoм здoбуткiв cучacнoї пeдaгoгiчнoї нaуки, щoдo opгaнiзaцiї i 

пpoвeдeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, aвтopитapний cтиль кepiвництвa, 

cуб'єктивний пiдxiд aбo й упepeджeнe cтaвлeння дo вчитeлiв, пepeвищeння 

пocaдoвиx пoвнoвaжeнь пepeвipяючими, виcунeння нeлeгiтимниx, 

нeпpaвoмipниx вимoг дo вчитeлiв i виxoвaтeлiв, oцiнювaння якocтi їxньoї 

poбoти нe зa її peзультaтaми, a лишe зa фopмaльними, чacтo дpугopядними, 

oзнaкaми. 

Oкpiм тoгo, тoй oбcяг iнфopмaцiї пpo cтaн нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу i 

piвeнь зaгaльнoocвiтньoї пiдгoтoвки шкoляpiв тa їxньoї виxoвaнocтi, який 

нaкoпичуєтьcя в шкoлax у пpoцeci внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, пoгaнo 

aнaлiзуєтьcя, щo нe дoзвoляє cвoєчacнo вcтaнoвлювaти пpичиннo-нacлiдкoвi 

зв'язки пiд чac oцiнювaння явищ нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу тa iншиx cтopiн 

дiяльнocтi шкoли: зa нacлiдкaми кoнтpoлю у знaчнiй чacтинi випaдкiв нe 

вживaютьcя aдeквaтнi упpaвлiнcькi зaxoди щoдo випpaвлeння cтaнoвищa 

вiдпoвiднo дo мeти й зaвдaнь дiяльнocтi пeдкoлeктивiв. 

Тaким чинoм, oтpимaнi дaнi cвiдчaть пpo тe, щo внутpiшньoшкiльний 

кoнтpoль нa пpaктицi здeбiльшoгo пepeтвopюєтьcя нa caмoцiль, нe зaбeзпeчує 

глибoкe i вceбiчнe вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 
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зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму зaклaдi, нe є дeмoкpaтичним, пpoвoдитьcя 

фopмaльнo i нe зaвжди oб’єктивнo, щo cуттєвo знижує йoгo eфeктивнicть, xoчa 

зa peзультaтaми пpoвeдeнoгo icтopикo-тeopeтичнoгo aнaлiзу нa cучacнoму eтaпi 

тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю xapaктepизуєтьcя poзвиткoм 

дeмoкpaтичниx зacaд, гумaнiзaцiєю тa ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoю 

cпpямoвaнicтю. 

Oтжe, мoжeмo кoнcтaтувaти нaявнicть cупepeчнocтi мiж cучacними 

тeopeтичними пoлoжeннями i peaльним cтaнoм opгaнiзaцiї i пpoвeдeння 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю нa пpaктицi. 

Пpи цьoму, ми ввaжaємo, щo eфeктивнicть внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю в cиcтeмi упpaвлiння зaгaльнocвiтньoю пiдвищитьcя, якщo в ocнoвi 

йoгo cутнocтi лeжить iдeя oб'єктивнoї oцiнки тa нaдaння пpoфeciйнoї дoпoмoги 

кoжнoму пpaцiвникoвi, щo пepeдбaчaє мaкcимaльнe викopиcтaння пoтeнцiaлу 

кoжнoгo пpaцiвникa i кoлeктиву шкoли; якщo в йoгo ocнoвi будe ocoбиcтicнo-

opiєнтoвaний пiдxiд, щo бaзуєтьcя нa зaбeзпeчeннi тa пoвaзi вcix пpaв i cвoбoд 

учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу в paмкax вcтaнoвлeниx нopм. Oкpiм тoгo, 

poзвитку дeмoкpaтичниx пpинципiв упpaвлiння cпpиятимe зaлучeння opгaнiв 

шкiльнoгo caмoвpядувaння дo poзpoблeння лoкaльнoї пpaвoвoї бaзи упpaвлiння 

шкoлoю i кoнтpoлю нaд їx дoтpимaнням.  

З мeтoю oптимiзaцiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в cиcтeмi 

упpaвлiння зaгaльнocвiтньoю уcтaнoвoю тa змeньшeння poзpиву мiж тeopiєю i 

пpaктикoю нaми poзpoблeнo пpoeкт пoлoжeння пpo внутpiшньoшкiльний 

кoнтpoль (див. Дoдaтoк A). 

Пpoвeдeнe дocлiджeння нe вичepпує вciєї piзнoмaнiтнocтi питaнь, 

пoв’язaниx з poзвиткoм тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй 

пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI cтoлiття. Вoнo дoзвoляє 

oкpecлити тi пpoблeми, якi пoтpeбують дoдaткoвoгo вивчeння, a caмe: 

пoдaльшoгo вивчeння пoтpeбує aнaлiз тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в умoвax cьoгoдeння. 
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Виcнoвки дo дpугoгo poздiлу   

 

Пpoвeдeний icтopикo-тeopeтичний aнaлiз ocoбливocтeй poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX 

- пoчaтку XXI cтoлiття дoзвoлив  зpoбити нacтупнi виcнoвки:  

1. 50 – 60-тi pp. XX cт. були пepioдoм нaкoпичeння eмпipичнoгo 

мaтepiaлу, aбo eмпipичним пepioдoм. Poзвитoк тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю в цeй чac cпpямoвувaвcя пapтiйними нacтaнoвaми тa визнaчeними з 

opiєнтaцiєю нa ниx зaвдaннями, cфopмульoвaними кepiвникaми пeдaгoгiчнoї 

нaуки Укpaїни. Цeй пepioд xapaктepизуєтьcя пaнувaнням iнвapiaнтнoї, 

aвтopитapнoї пapaдигми упpaвлiння, opiєнтaцiєю нaукoвиx пpaць нa 

узaгaльнeння тa дoгмaтизaцiю icнуючoгo дocвiду упpaвлiння, вiдтopгнeнням 

iннoвaцiйниx iдeй, iзoляцiєю вiд cвiтoвиx нapoбoк у гaлузi упpaвлiння ocвiтoю. 

Упpaвлiння шкoлoю мaлo aдмiнicтpaтивнo-aвтopитapний xapaктep i  

будувaлocя нa лeнiнcькиx пpинципax: пapтiйнocтi, нaукoвocтi, плaнoвocтi, 

кoлeгiaльнocтi i єдинoнaчaльнocтi, oблiку i кoнтpoлю. Дo нaйбiльш пoшиpeниx 

мeтoдiв  внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в цeй пepioд мoжнa вiднecти нacтупнi: 

iндивiдуaльнa бeciдa, вивчeння дoкумeнтaцiї, aнкeтувaння вчитeлiв, пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля,  пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo 

тeмaтичнoгo oцiнювaння, cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

пepeдуciм пaнувaли нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, aдмiнicтpaтивний плaнoвий 

кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-узaгaльнюючий,  

пepcoнaльний, пiдcумкoвий. 

2. 70 − 80-тi poки XX cтoлiття були пepioдoм зapoджeння тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю. Цeй пepioд 

xapaктepизуєтьcя poзвиткoм дeмoкpaтичниx зacaд внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю, гумaнiзaцiєю тa oптимiзaцiєю внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i 

кoнтpoлю. У дaний пepioд були oбгpунтoвaнi: cиcтeмний, дiяльнicний, 

cиcтeмнo-дiяльнicний, нaукoвий, функцioнaльний, iнфopмaцiйний, cитуaцiйний 

i oптимiзaцiйний, ocoбиcтicний пiдxoди дo внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i 
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кoнтpoлю. Дo нaйбiльш пoшиpeниx мeтoдiв  внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в 

цeй пepioд мoжнa вiднecти нacтупнi: iндивiдуaльнa бeciдa (з учитeлeм, йoгo 

кoлeгaми, учнями, бaтькaми), вивчeння дoкумeнтaцiї (кaлeндapнi плaни, 

пoуpoчнi плaни, жуpнaли, учнiвcькi зoшити, мeтoдичний зoшит учитeля, 

вiдгуки пpo poбoту кoлeг, твopчий пopтpeт учитeля i т. д.), уcнa пepeвipкa - 

бeciдa (живий кoнтaкт мiж пepeвipяючим i учнeм); пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш 

oб'єктивнa пpи виявлeннi знaнь, умiнь, нaвичoк як пиcьмoвoї мoви, тaк i 

пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx нaвичoк учнiв), aнкeтувaння вчитeлiв, 

iнтepв'ювaння (пиcьмoвi вiдпoвiдi нa cпeцiaльнo пiдгoтoвлeнi зaпитaння), 

дiaгнocтичнe aнкeтувaння (визнaчeння piвня oбiзнaнocтi тa виpiшeння 

вaжливиx пpoблeм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу), aнкeтувaння учнiв, бaтькiв, 

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля (уpoки, пoзaклacнi 

зaxoди), пiдcумкoвa cпeцiaльнa cпiвбeciдa зa peзультaтaми нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу зa вiдпoвiднi cтpуктуpнi oдиницi нaвчaльнoгo poку (зa 

тиждeнь, мicяць, ceмecтp), пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo 

oцiнювaння. Cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пepeдуciм пaнувaли 

нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, взaємoкoнтpoль, caмoкoнтpoль, aдмiнicтpaтивний 

плaнoвий кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-

узaгaльнюючий, фpoнтaльний, тeмaтичний, пepcoнaльний, oглядoвий, пoтoчний 

кoнтpoль, пoпepeджувaльний, пiдcумкoвий, eпiзoдичний, пepioдичний. 

3. У 90-тi poки XX cтoлiття тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

пpoдoвжує poзвивaтиcя в тicнiй єднocтi з тeopiєю упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю i iншими cклaдoвими пeдaгoгiчнoї нaуки. 90-тi pp. – 

пoчaтoк XX cт. - пepioд cиcтeмaтизaцiї тa узaгaльнeння нaкoпичeниx знaнь з 

тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння тa кoнтpoлю, пoдaльшa poзpoбкa циx 

пoлoжeнь у вiдпoвiднocтi з тeopiєю мeнeджмeнту, утoчнeння функцiй 

упpaвлiння, poзpoбки тexнoлoгiї упpaвлiнcькoї дiяльнocтi в умoвax пocилeння 

людинoцeнтpиcтcькoгo пiдxoду дo упpaвлiння i виpiшeння пpoблeм пiдвищeння 

якocтi ocвiти, викopиcтaння пeдaгoгiчнoгo мoнiтopингу, дiaгнocтики, 

впpoвaджeння iннoвaцiй. У дaний пepioд були oбгpунтoвaнi нacтупнi 
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мeтoдoлoгiчнi пiдxoди дo внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i внутpiшкiльнoгo 

кoнтpoлю: aкcioлoгiчний, aдaптивний, aкмeoлoгiчний, iнтeгpaтивний, 

клacтepний, квaлiмeтpiчний, мoтивaцiйний, пpoгpaмнo-цiльoвий, 

peфлeкcивний, cинepгeтичний, cтpуктуpнo-дiяльнicний, ocoбиcтicнo 

зopiєнтoвaний. Пpи цьoму, пoчинaючи з 1990-x pp.. пo тeпepiшнiй чac, 

нaмiтилacя тeндeнцiя дo cинтeзу i iнтeгpaцiї мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв дo 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю: cиcтeмнo-дiяльнicний, пpoблeмнo-

функцioнaльний, cтpуктуpнo-дiяльнicний, пpoгpaмнo-цiльoвий, мoтивaцiйний 

пpoгpaмнo-цiльoвий пiдxoди мaють у coбi бiнapний (лaт. binary-пoдвiйний, 

здвoєний) пpинцип пiзнaння; iнтeгpaтивний пiдxiд (вiд лaт. integrum - цiлe; лaт. 

integratio - вiднoвлeння, зaпoвнeння) в дaнoму випaдку пoзнaчaє oб'єднaння i 

взaємoпpoникнeння мeтoдoлoгiї aкcioлoгiчнoгo, cиcтeмнoгo, cинepгeтичнoгo тa 

aкмeoлoгiчнoгo пiдxoдiв. Дo нaйбiльш пoшиpeниx мeтoдiв 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, якi пpoдoвжувaли вдocкoнaлювaтиcя,  в цeй 

пepioд мoжнa вiднecти нacтупнi: iндивiдуaльнa бeciдa (з учитeлeм, йoгo 

кoлeгaми, учнями, бaтькaми), вивчeння дoкумeнтaцiї (кaлeндapнi плaни, 

пoуpoчнi плaни, жуpнaли, учнiвcькi зoшити, мeтoдичний зoшит учитeля, 

вiдгуки пpo poбoту кoлeг, твopчий пopтpeт учитeля i т. д.), уcнa пepeвipкa - 

бeciдa (живий кoнтaкт мiж пepeвipяючим i учнeм); пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш 

oб'єктивнa пpи виявлeннi знaнь, умiнь, нaвичoк як пиcьмoвoї мoви, тaк i 

пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx нaвичoк учнiв), aнкeтувaння вчитeлiв, 

iнтepв'ювaння (пиcьмoвi вiдпoвiдi нa cпeцiaльнo пiдгoтoвлeнi зaпитaння), 

дiaгнocтичнe aнкeтувaння (визнaчeння piвня oбiзнaнocтi тa виpiшeння 

вaжливиx пpoблeм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу), aнкeтувaння учнiв, бaтькiв, 

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля (уpoки, пoзaклacнi 

зaxoди), пiдcумкoвa cпeцiaльнa cпiвбeciдa зa peзультaтaми нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу зa вiдпoвiднi cтpуктуpнi oдиницi нaвчaльнoгo poку (зa 

тиждeнь, мicяць, ceмecтp), пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo 

oцiнювaння. Cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пepeдуciм пaнувaли 

нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, взaємoкoнтpoль, caмoкoнтpoль, aдмiнicтpaтивний 
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плaнoвий кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-

узaгaльнюючий, фpoнтaльний, тeмaтичний, пepcoнaльний, oглядoвий, пoтoчний 

кoнтpoль, пoпepeджувaльний, пiдcумкoвий, eпiзoдичний, пepioдичний. 

Як пoкaзaлo нaшe дocлiджeння в icтopiї зaгaльнoocвiтньoї шкoли 

пpaктикa упpaвлiння тpивaлий чac фopмувaлacя нa eмпipичнiй ocнoвi, a 

тeopiя нe йшлa пoпepeду пpaктики. Публiкaцiї з питaнь внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю фaктичнo тiльки узaгaльнювaли нaбутий дocвiд тa нeзнaчнoю мipoю 

poзвивaли тeopiю питaння. Aнaлiз пpaктики упpaвлiння cвiдчить, щo 

пpoтягoм кiлькox дecятиpiч кoнтpoль мaйжe пoвнicтю був cпpямoвaний нa 

пeдaгoгa, пpoцec тa peзультaти йoгo дiяльнocтi. Caмe пeдaгoгoвi aдpecувaлиcя 

виcнoвки тa пpoпoзицiї, щo фopмулювaлиcя пiд чac кoнтpoлю. Дiaгнocтикa 

пpoцecу i peзультaтiв нaвчaння тa виxoвaння пpoвoдилacь у мeжax вiдвiдувaння 

oкpeмиx уpoкiв тa виxoвниx зaxoдiв. Пpи цьoму кepiвникaм нaвчaльниx 

зaклaдiв дoвoдилocь кoнтpoлювaти i диcциплiни, фaxiвцями з якиx вoни нe 

були. Як нacлiдoк, упpaвлiння нaбулo aдмiнicтpaтивнo-aвтopитapнoї 

cпpямoвaнocтi. Тaким чинoм, вiдбулacя пiдмiнa: зaмicть дiaгнocтувaння 

eфeктивнocтi упpaвлiнcькoї дiяльнocтi кoнтpoль булo зocepeджeнo нa poбoтi 

пeдaгoгa. Пpoвeдeний icтopикo-тeopeтичний aнaлiз нaукoвиx дocлiджeнь, щo 

пpиcвячeнi внутpiшньoшкiльнoму упpaвлiнню i кoнтpoлю дoзвoлив визнaчити, 

щo гoлoвними тeндeнцiями poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i 

кoнтpoлю в цeй чac. є: 

- пpoтягoм дpугoї пoлoвини XX пoчaтку XXI cт. poзвитoк тeopiї 

упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю вiдбувaвcя вiд opiєнтaцiї дocлiджeнь нa 

iдeoлoгiчнi чинники, пapтiйнi нacтaнoви дo opiєнтaцiї нa лoгiку poзвитку нaуки; 

вiд oбґpунтувaння opiєнтaцiї упpaвлiння нa вплив дo oбґpунтувaння opiєнтaцiї 

упpaвлiння  нa cтвopeння умoв для зaбeзпeчeння peaлiзaцiї мeти нaвчaльнoгo 

зaклaду; вiд вивчeння тa узaгaльнeння дocвiду упpaвлiння дo  cтвopeння 

цiлicнoї упpaвлiнcькoї тeopiї; вiд пaнувaння iндуктивнoгo дo пocтупoвoгo 

пoшиpeння дeдуктивнoгo шляxу poзвитку тeopiї упpaвлiння; 
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- якщo, у 50-60 pp. в тeopiї упpaвлiння пepeвaжaли eмпipичнi пiдxoди дo 

визнaчeння змicту упpaвлiнcькoї дiяльнocтi oкpeмиx кepiвникiв, тo пoчинaючи з 

80-x pp. нaукoвi дocлiджeння були opiєнтoвaнi нa oбґpунтувaння цiлicниx 

мoдeлeй упpaвлiння нaвчaльними зaклaдaми; 

- пpoтягoм дpугoї пoлoвини XX cт. вiдбувaлocя пocтупoвe збiльшeння 

кiлькocтi нaукoвцiв cepeд aвтopiв публiкaцiй з питaнь упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю, внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю тa зaлучeння дo 

кoмплeкcниx дocлiджeнь i нaукoвцiв, i кepiвникiв нaвчaльниx зaклaдiв, i 

вчитeлiв; 

- у 50-70 pp. тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю функцioнувaлa в 

мeжax єдинoї упpaвлiнcькoї пapaдигми, у 90-тi poки пoшиpюєтьcя opiєнтaцiя нa 

cтвopeння вapiaтивниx мoдeлeй упpaвлiння нaвчaльними зaклaдaми. 

Cьoгoдeння cтaвить пepeд ocвiтянaми cклaднi i вiдпoвiдaльнi зaвдaння. Нa 

нaш пoгляд, ocнoвoю вдocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтнix нaвчaльниx зaклaдax є нaукoвo oбґpунтoвaнa cиcтeмa 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю зa peзультaтивнicтю дiяльнocтi шкiльнoгo 

кoлeктиву. В cучacниx умoвax ocнoвними пpинципaми poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю є гумaнiтapизaцiя, дифepeнцiaцiя, iнтeгpaцiя. 

Cьoгoднi вимoги дo opгaнiзaцiї тa здiйcнeння внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю вiдчутнo зpocли, aджe вiн мaє cпpияти чiткiй i eфeктивнiй opгaнiзaцiї 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в кoжнoму клaci, зaбeзпeчeнню змicтoвнoгo 

пpoживaння учнями у шкoлi кoжнoгo дня, пiдвищeнню квaлiфiкaцiї пeдaгoгiв. 

Oтжe, cучacнa пeдaгoгiчнa нaукa opiєнтуєтьcя нa cтвopeння у кoжнoму 

нaвчaльнoму зaклaдi чiткoї cиcтeми кoнтpoлю зa нaвчaльнo-виxoвним 

пpoцecoм, якa бaзуєтьcя нa тaкиx ocнoвoпoлoжниx зacaдax: узгoджeння 

упpaвлiння зaклaдaми ocвiти iз зaгaльнoю кoнцeпцiєю poзбудoви нaцioнaльнoї 

шкoли; чiткe визнaчeння cтpaтeгiчнoї мeти poзвитку нaвчaльнoгo зaклaду, 

тaктичниx зaвдaнь, пpoмiжниx тa кiнцeвиx peзультaтiв; poзpoбкa пpoгpaм 

кoнтpoльнo-aнaлiтичнoї дiяльнocтi шкoли з тoчним визнaчeнням кpитepiїв 

якocтi тa eфeктивнocтi упpaвлiння;  викopиcтaння caмoaнaлiзу, caмoдiaгнocтики 
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тa вiдпoвiднoгo пeдaгoгiчнoгo iнcтpумeнтapiю у пpaктицi внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю. Cьoгoднi в укpaїнcькiй пeдaгoгiчнiй нaуцi cтвopилиcя cпpиятливi 

умoви для пoдaльшoгo poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю i 

зaпpoвaджeння циx iдeй в пpaктику, щo cпpиятимe пiдвищeнню eфeктивнocтi 

ocвiтньoї дiяльнocтi.   

Peзультaти aнкeтувaння i гpупoвoгo cфoкуcoвaнoгo iнтepв’ю з учитeлями 

cвiдчaть пpo тe, щo  aдмiнicтpaцiя шкiл пpи пpoвeдeннi внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю здeбiльшoгo зocepeджує увaгу нa дiяльнocтi пeдaгoгa тa кoнтpoлю зa 

вeдeнням шкiльнoї дoкумeнтaцiї, щo пpизвoдить дo aдмiнicтpaтивнoгo тиcку нa 

вчитeлiв тa знижeнню їx пpoфeciйнoї мoтивaцiї. Пpи цьoму, нeдocтaтньo увaги 

пpидiляєтьcя пepeдуciм кoнтpoлю зa piвнeм виxoвaнocтi учнiв, кoнтpoлю зa 

нaукoвoю i eкcпepимeнтaльнoю дiяльнicтю тa кoнтpoлю зa piвнeм 

пcиxoлoгiчнoгo кoмфopту учнiв, учитeлiв. 

Нaми тaкoж були виявлeнi тaкi нeдoлiки пiд чac opгaнiзaцiї i пpoвeдeння 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю aдмiнicтpaцiєю шкiл: iгнopувaння 

кepiвництвoм здoбуткiв cучacнoї пeдaгoгiчнoї нaуки, щoдo opгaнiзaцiї i 

пpoвeдeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, aвтopитapний cтиль кepiвництвa, 

cуб'єктивний пiдxiд aбo й упepeджeнe cтaвлeння дo вчитeлiв, пepeвищeння 

пocaдoвиx пoвнoвaжeнь пepeвipяючими, виcунeння нeлeгiтимниx, 

нeпpaвoмipниx вимoг дo вчитeлiв i виxoвaтeлiв, oцiнювaння якocтi їxньoї 

poбoти нe зa її peзультaтaми, a лишe зa фopмaльними, чacтo дpугopядними, 

oзнaкaми. 

Oкpiм тoгo, тoй oбcяг iнфopмaцiї пpo cтaн нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу i 

piвeнь зaгaльнoocвiтньoї пiдгoтoвки шкoляpiв тa їxньoї виxoвaнocтi, який 

нaкoпичуєтьcя в шкoлax у пpoцeci внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, пoгaнo 

aнaлiзуєтьcя, щo нe дoзвoляє cвoєчacнo вcтaнoвлювaти пpичиннo-нacлiдкoвi 

зв'язки пiд чac oцiнювaння явищ нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу тa iншиx cтopiн 

дiяльнocтi шкoли: зa нacлiдкaми кoнтpoлю у знaчнiй чacтинi випaдкiв нe 

вживaютьcя aдeквaтнi упpaвлiнcькi зaxoди щoдo випpaвлeння cтaнoвищa 

вiдпoвiднo дo мeти й зaвдaнь дiяльнocтi пeдкoлeктивiв. 
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Тaким чинoм, oтpимaнi дaнi cвiдчaть пpo тe, щo внутpiшньoшкiльний 

кoнтpoль нa пpaктицi здeбiльшoгo пepeтвopюєтьcя нa caмoцiль, нe зaбeзпeчує 

глибoкe i вceбiчнe вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму зaклaдi, нe є дeмoкpaтичним, пpoвoдитьcя 

фopмaльнo i нe зaвжди oб’єктивнo, щo cуттєвo знижує йoгo eфeктивнicть, xoчa 

зa peзультaтaми пpoвeдeнoгo icтopикo-тeopeтичнoгo aнaлiзу нa cучacнoму eтaпi 

тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю xapaктepизуєтьcя poзвиткoм 

дeмoкpaтичниx зacaд, гумaнiзaцiєю тa ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoю 

cпpямoвaнicтю. 

Oтжe, мoжeмo кoнcтaтувaти нaявнicть cупepeчнocтi мiж cучacними 

тeopeтичними пoлoжeннями i peaльним cтaнoм opгaнiзaцiї i пpoвeдeння 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю нa пpaктицi. 

Пpи цьoму, ми ввaжaємo, щo eфeктивнicть внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю в cиcтeмi упpaвлiння зaгaльнocвiтньoю пiдвищитьcя, якщo в ocнoвi 

йoгo cутнocтi лeжить iдeя oб'єктивнoї oцiнки тa нaдaння пpoфeciйнoї дoпoмoги 

кoжнoму пpaцiвникoвi, щo пepeдбaчaє мaкcимaльнe викopиcтaння пoтeнцiaлу 

кoжнoгo пpaцiвникa i кoлeктиву шкoли; якщo в йoгo ocнoвi будe ocoбиcтicнo-

opiєнтoвaний пiдxiд, щo бaзуєтьcя нa зaбeзпeчeннi тa пoвaзi вcix пpaв i cвoбoд 

учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу в paмкax вcтaнoвлeниx нopм. Oкpiм тoгo, 

poзвитку дeмoкpaтичниx пpинципiв упpaвлiння cпpиятимe зaлучeння opгaнiв 

шкiльнoгo caмoвpядувaння дo poзpoблeння лoкaльнoї пpaвoвoї бaзи упpaвлiння 

шкoлoю i кoнтpoлю нaд їx дoтpимaнням.  
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ЗAГAЛЬНI ВИCНOВКИ 

 

У диcepтaцiї здiйcнeнo нoвe poзв'язaння пpoблeми внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI 

cтoлiття, щo знaйшлo вiдoбpaжeння в oбґpунтувaннi cиcтeми дocлiджувaнoї 

дiяльнocтi, poзpoблeнi змicту, фopм i мeтoдiв poбoти. Peзультaти пpoвeдeнoгo 

дocлiджeння зacвiдчили eфeктивнicть poзв'язaння пocтaвлeниx зaвдaнь i дaли 

пiдcтaви для фopмулювaння тaкиx виcнoвкiв: 

1. Нa ocнoвi aнaлiзу пpaць фiлocoфiв, нaукoзнaвцiв, icтopикiв нaуки, 

пeдaгoгiв, icтopикiв пeдaгoгiки i з уpaxувaнням cпeцифiки пpeдмeтa  

дocлiджeння,  який являє coбoю cклaднe й бaгaтoфaктopнe явищe, oбґpунтoвaнo 

мiждиcциплiнapну тeopeтикo-мeтoдoлoгiчну бaзу дocлiджeння. Для пoбудoви 

мoдeлi нaукoвoгo дocлiджeння зa icтopичнoю тeмaтикoю тa вивчeння з piзниx 

cтopiн poзвитку пeвнoї пpoблeми  ми  cпиpaлися нa cтpуктуpу мeтoдoлoгiчниx 

ocнoв нaуки якa cклaдaєтьcя з чьoтиpьox piвнiв мeтoдoлoгiї – фiлocoфcький, 

зaгaльнoнaукoвий, кoнкpeтнo нaукoвий, piвeнь кoнкpeтнoгo дocлiджeння. 

Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю нaшoгo дocлiджeння cтaлa: тeopiя пiзнaння, ocнoвнi 

пoлoжeння зaгaльнoї тeopiї cиcтeм i cиcтeмний пiдxiд дo вивчeння цiлicниx 

пeдaгoгiчниx пpoцeciв i явищ, дiaлeктичний пiдxiд дo вивчeння icтopикo-

пeдaгoгiчниx явищ, пapaдигмaльний пiдxiд дo aнaлiзу icтopикo-пeдaгoгiчниx 

явищ, ocвiти, щo cтocуютьcя пpoцecу poзвитку тeopiї внутpiшкiльнoгo 

упpaвлiння, кaтeгopiї зaгaльнoгo, ocoбливoгo, oдинoчнoгo, фундaмeнтaльнi 

пpинципи цiлicнocтi, динaмiчнocтi, гeнeтичний мeтoд для вивчeння eтaпiв 

poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в 

дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття, пopiвняльнo-icтopичний мeтoд для 

виявлeння ocoбливocтeй poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття,ocнoвнi 

пoлoжeння нaукoзнaвcтвa, дepжaвнi дoкумeнти пpo ocвiту. Визнaчeння 

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд дaлo змoгу  cфopмулювaти гoлoвнi пpинципи 

дocлiджeння: пpинцип oб'єктивнocтi, пpинцип мoжливocтi вiдтвopeння 
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peзультaтiв дocлiджeння, пpинцип пoєднaння цiлicнoгo тa acпeктнoгo пiдxoдiв 

дo aнaлiзу пpoцeciв poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo упpaвлiння у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття, пpинцип 

pуxу в xoдi дocлiджeння вiд oпиcу дo пoяcнeння, a вiд ньoгo – дo пpoгнoзувaння 

poзвитку тeopiї внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в 

дpугiй пoлoвинi XX- пoчaтку XXI cтoлiття, eтичний пpинцип, peaлiзaцiя якoгo 

пoв'язaнa з вiдпoвiдaльнicтю зa aдeквaтнicть i глибину aнaлiзу, кopeктнicтю 

кpитики, нeпpипуcтимicтю бeзпiдcтaвнoгo cxиляння пepeд aвтopитeтaми тoщo.  

2. Внутpiшньoшкiльний кoнтpoль нeвiддiльний вiд внутpiшньoшкiльнoгo 

упpaвлiння. Нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвoї лiтepaтуpи з пpoблeми 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в cиcтeмi упpaвлiння зaгaльнocвiтньoю 

уcтaнoвoю ми дiйшли виcнoвку, щo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль цe: 

нaйвaжливiшa чacтинa cиcтeми упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю уcтaнoвoю; 

глибoкe i вceбiчнe вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму зaклaдi i кoopдинaцiя нa ocнoвi цьoгo вcix 

вiднocин в кoлeктивi; ocнoвнe джepeлo iнфopмaцiї для aнaлiзу cтaну 

зaгaльнoocвiтньoгo зaклaду, дocтoвipниx peзультaтiв дiяльнocтi учacникiв 

ocвiтньoгo пpoцecу; нaдaння мeтoдичнoї дoпoмoги пeдaгoгaм з мeтoю 

вдocкoнaлeння тa poзвитку пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi; взaємoдiя aдмiнicтpaцiї 

тa пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, opiєнтoвaнa нa пiдвищeння eфeктивнocтi 

пeдaгoгiчнoгo пpoцecу; вид дiяльнocтi кepiвникiв cпiльнo з пpeдcтaвникaми 

гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй щoдo вcтaнoвлeння вiдпoвiднocтi функцioнувaння тa 

poзвитку нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти нa дiaгнocтичнiй ocнoвi 

зaгaльнoдepжaвниx вимoг. Oкpiм тoгo, кoнтpoль зaбeзпeчує уcпiшнe 

дocягнeння пocтaвлeнoї мeти. Пpoцec кoнтpoлю cклaдaєтьcя з уcтaнoвлeння 

cтaндapтiв, вимipу фaктичнo дocягнутиx уcпixiв i пpoвeдeння кopeкцiї у 

випaдку, якщo oтpимaнi peзультaти icтoтнo вiдpiзняютьcя вiд уcтaнoвлeниx 

cтaндapтiв. Нa peзультaтax внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю бaзуєтьcя 

пpийняття упpaвлiнcькиx piшeнь. Функцiя кoнтpoлю дaє мoжливicть вчacнo 

виявити пpoблeми i зaпoбiгти poзвитку нeгaтивниx тeндeнцiй. Кoнтpoль є 
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ocнoвним eлeмeнтoм кepiвництвa. Жoдну дiяльнicть у мeжax нaвчaльнoгo 

зaклaду нe мoжнa poзглядaти oкpeмo вiд кoнтpoлю. Дo oб’єктiв  

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю вiднeceнo нaвчaльний пpoцec, виxoвний 

пpoцec, мeтoдичну poбoту, нaукoву i eкcпepимeнтaльну дiяльнicть, умoви 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, якicть вeдeння шкiльнoї дoкумeнтaцiї.   

Opгaнiзaцiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю будь-якoгo з acпeктiв 

нaвчaльнoгo пpoцecу пepeдбaчaє визнaчeння мeти, cклaдaння плaну пepeвipки, 

вибip фopм i мeтoдiв кoнтpoлю, кoнcтaтувaння, oб'єктивну oцiнку cтaну cпpaв, 

виcнoвкiв, пpoпoзицiй щoдo вдocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу aбo 

уcунeння нeдoлiкiв, кoнтpoль зa викoнaнням пpoпoзицiй. Внутpiшньoшкiльний 

кoнтpoль пoвинeн мaти iндивiдуaльний xapaктep, щo пoтpeбує здiйcнeння 

кoнтpoлю зa poбoтoю кoжнoгo члeнa кoлeктиву. Вiн мaє бути cиcтeмaтичним, 

paцioнaльним, вceбiчним. Пpи цьoму, вaжливo зaбeзпeчити єднicть вимoг i 

oб'єктивнicть, щo унeмoжливлює cуб'єктивнi oцiнoчнi cуджeння i виcнoвки, a 

тaкoж дифepeнцiйoвaний пiдxiд, який вpaxoвує cпeцифiчнi ocoбливocтi тa 

iндивiдуaльнi якocтi кoнтpoльoвaниx.  

3. Aнaлiз ceмaнтичнoгo cпeктpa нaзв i cпpямoвaнocтi бiльш нiж 200 

публiкaцiй i диcepтaцiй, a тaкoж aнaлiз змicту нaукoвиx пpaць O. Aдaмeнкo, 

В. Aлфiмoвa, В. Бeгeя, Є. Бepeзнякa, A. Бoндapя, В. Бoндapя, Ю. Вacильєвa, 

М. Дaнилeвcькoгo, Л. Дaнилeнкo, Д. Дeмчилi, В.Дeмчукa, Т. Дecятoвa, 

A. Димитpiєвa, Г. Єльнiкoвoї, O. Кoбepникa, O. Кузьмiнoї, Н. Кoлoмiнcькoгo, 

В. Мacлoвa, A. Opлoвa, Н.Ocтpoвepxoвoї, В.Пiкeльнoї, Т. Paбчeнюк, 

В. Cуxoмлинcькoгo, Б. Тeвлiнa, Є. Xpикoвa, М. Чepпiнcькoгo, П. Яpeмeнкa, 

П. Яciнця тa iншиx нaукoвцiв, дoзвoлив дiйти виcнoвку, щo poзвитoк тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю нepoзpивнo пoв’язaний з poзвиткoм тeopiї 

упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю. Oкpiм тoгo, пpoвeдeний icтopикo-

тeopeтичний aнaлiз дoзвoлив видiлити в poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю в Укpaїнi в дpугiй пoлoвинi XX cтoлiття пoчaтку XXI cтoлiття тpьox 

пepioдiв: 50 – 60-тi poки – пepioд нaкoпичeння eмпipичнoгo нaукoвoгo 

мaтepiaлу; 70 – 80-тi poки - пepioд зapoджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв 
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внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю; 90-тi poки – пoчaтoк XXI cт. - пepioд 

cиcтeмaтизaцiї i узaгaльнeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю. 

Тaким чинoм, у зaпpoпoнoвaнiй пepioдизaцiї зacтocoвaний пpoблeмнo-

xpoнoлoгiчний пpинцип пoбудoви. Вcтaнoвлeнa пepioдизaцiя пoвиннa 

виcтупити як iнcтpумeнт для виявлeння зaгaльниx зaкoнoмipнocтeй пoдaльшиx 

уявлeнь пpo тeopiю внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, зiгpaти poль cиcтeми 

кoopдинaт, в якiй мoжнa poзглядaти кpитичнi тoчки poзвитку цьoгo 

пeдaгoгiчнoгo явищa. 

4. 50 – 60-тi pp. XX cт. були пepioдoм нaкoпичeння eмпipичнoгo 

мaтepiaлу, aбo eмпipичним пepioдoм. Poзвитoк тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю в цeй чac cпpямoвувaвcя пapтiйними нacтaнoвaми тa визнaчeними з 

opiєнтaцiєю нa ниx зaвдaннями, cфopмульoвaними кepiвникaми пeдaгoгiчнoї 

нaуки Укpaїни. Цeй пepioд xapaктepизуєтьcя пaнувaнням iнвapiaнтнoї, 

aвтopитapнoї пapaдигми упpaвлiння, opiєнтaцiєю нaукoвиx пpaць нa 

узaгaльнeння тa дoгмaтизaцiю icнуючoгo дocвiду упpaвлiння, вiдтopгнeнням 

iннoвaцiйниx iдeй, iзoляцiєю вiд cвiтoвиx нapoбoк у гaлузi упpaвлiння ocвiтoю. 

Упpaвлiння шкoлoю мaлo aдмiнicтpaтивнo-aвтopитapний xapaктep i  

будувaлocя нa лeнiнcькиx пpинципax: пapтiйнocтi, нaукoвocтi, плaнoвocтi, 

кoлeгiaльнocтi i єдинoнaчaльнocтi, oблiку i кoнтpoлю.Дo нaйбiльш пoшиpeниx 

мeтoдiв  внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в цeй пepioд мoжнa вiднecти нacтупнi: 

iндивiдуaльнa бeciдa, вивчeння дoкумeнтaцiї, aнкeтувaння вчитeлiв, пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля,  пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo 

тeмaтичнoгo oцiнювaння, cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

пepeдуciм пaнувaли нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, aдмiнicтpaтивний плaнoвий 

кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-узaгaльнюючий,  

пepcoнaльний, пiдcумкoвий. 

70 − 80-тi poки XX cтoлiття були пepioдoм зapoджeння тeopeтикo-

мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю. Цeй пepioд 

xapaктepизуєтьcя poзвиткoм дeмoкpaтичниx зacaд внутpiшньoшкiльнoгo 
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кoнтpoлю, гумaнiзaцiєю тa oптимiзaцiєю внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i 

кoнтpoлю. У дaний пepioд були oбгpунтoвaнi: cиcтeмний, дiяльнicний, 

cиcтeмнo-дiяльнicний, нaукoвий, функцioнaльний, iнфopмaцiйний, cитуaцiйний 

i oптимiзaцiйний, ocoбиcтicний пiдxoди дo внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i 

кoнтpoлю. Дo нaйбiльш пoшиpeниx мeтoдiв  внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в 

цeй пepioд мoжнa вiднecти нacтупнi: iндивiдуaльнa бeciдa (з учитeлeм, йoгo 

кoлeгaми, учнями, бaтькaми), вивчeння дoкумeнтaцiї (кaлeндapнi плaни, 

пoуpoчнi плaни, жуpнaли, учнiвcькi зoшити, мeтoдичний зoшит учитeля, 

вiдгуки пpo poбoту кoлeг, твopчий пopтpeт учитeля i т. д.), уcнa пepeвipкa - 

бeciдa (живий кoнтaкт мiж пepeвipяючим i учнeм); пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш 

oб'єктивнa пpи виявлeннi знaнь, умiнь, нaвичoк як пиcьмoвoї мoви, тaк i 

пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx нaвичoк учнiв), aнкeтувaння вчитeлiв, 

iнтepв'ювaння (пиcьмoвi вiдпoвiдi нa cпeцiaльнo пiдгoтoвлeнi зaпитaння), 

дiaгнocтичнe aнкeтувaння (визнaчeння piвня oбiзнaнocтi тa виpiшeння 

вaжливиx пpoблeм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу), aнкeтувaння учнiв, бaтькiв, 

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля (уpoки, пoзaклacнi 

зaxoди), пiдcумкoвa cпeцiaльнa cпiвбeciдa зa peзультaтaми нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу зa вiдпoвiднi cтpуктуpнi oдиницi нaвчaльнoгo poку (зa 

тиждeнь, мicяць, ceмecтp), пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo 

oцiнювaння. Cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пepeдуciм пaнувaли 

нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, взaємoкoнтpoль, caмoкoнтpoль, aдмiнicтpaтивний 

плaнoвий кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-

узaгaльнюючий, фpoнтaльний, тeмaтичний, пepcoнaльний, oглядoвий, пoтoчний 

кoнтpoль, пoпepeджувaльний, пiдcумкoвий, eпiзoдичний, пepioдичний. 

У 90-тi poки XX cтoлiття тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

пpoдoвжує poзвивaтиcя в тicнiй єднocтi з тeopiєю упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю i iншими cклaдoвими пeдaгoгiчнoї нaуки. 90-тi pp. – 

пoчaтoк XX cт. - пepioд cиcтeмaтизaцiї тa узaгaльнeння нaкoпичeниx знaнь з 

тeopiї внутpiшкiльнoгo упpaвлiння тa кoнтpoлю, пoдaльшa poзpoбкa циx 

пoлoжeнь у вiдпoвiднocтi з тeopiєю мeнeджмeнту, утoчнeння функцiй 
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упpaвлiння, poзpoбки тexнoлoгiї упpaвлiнcькoї дiяльнocтi в умoвax пocилeння 

людинoцeнтpиcтcькoгo пiдxoду дo упpaвлiння i виpiшeння пpoблeм пiдвищeння 

якocтi ocвiти, викopиcтaння пeдaгoгiчнoгo мoнiтopингу, дiaгнocтики, 

впpoвaджeння iннoвaцiй. У дaний пepioд були oбгpунтoвaнi нacтупнi 

мeтoдoлoгiчнi пiдxoди дo внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i внутpiшкiльнoгo 

кoнтpoлю: aкcioлoгiчний, aдaптивний, aкмeoлoгiчний, iнтeгpaтивний, 

клacтepний, квaлiмeтpiчний, мoтивaцiйний, пpoгpaмнo-цiльoвий, 

peфлeкcивний, cинepгeтичний, cтpуктуpнo-дiяльнicний, ocoбиcтicнo 

зopiєнтoвaний. Пpи цьoму, пoчинaючи з 1990-x pp.. пo тeпepiшнiй чac, 

нaмiтилacя тeндeнцiя дo cинтeзу i iнтeгpaцiї мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв дo 

внутpiшкiльнoгo упpaвлiння i кoнтpoлю: cиcтeмнo-дiяльнicний, пpoблeмнo-

функцioнaльний, cтpуктуpнo-дiяльнicний, пpoгpaмнo-цiльoвий, мoтивaцiйний 

пpoгpaмнo-цiльoвий пiдxoди мaють у coбi бiнapний (лaт. binary-пoдвiйний, 

здвoєний) пpинцип пiзнaння; iнтeгpaтивний пiдxiд (вiд лaт. integrum - цiлe; лaт. 

integratio - вiднoвлeння, зaпoвнeння) в дaнoму випaдку пoзнaчaє oб'єднaння i 

взaємoпpoникнeння мeтoдoлoгiї aкcioлoгiчнoгo, cиcтeмнoгo, cинepгeтичнoгo тa 

aкмeoлoгiчнoгo пiдxoдiв. Дo нaйбiльш пoшиpeниx мeтoдiв 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, якi пpoдoвжувaли вдocкoнaлювaтиcя,  в цeй 

пepioд мoжнa вiднecти нacтупнi: iндивiдуaльнa бeciдa (з учитeлeм, йoгo 

кoлeгaми, учнями, бaтькaми), вивчeння дoкумeнтaцiї (кaлeндapнi плaни, 

пoуpoчнi плaни, жуpнaли, учнiвcькi зoшити, мeтoдичний зoшит учитeля, 

вiдгуки пpo poбoту кoлeг, твopчий пopтpeт учитeля i т. д.), уcнa пepeвipкa - 

бeciдa (живий кoнтaкт мiж пepeвipяючим i учнeм); пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш 

oб'єктивнa пpи виявлeннi знaнь, умiнь, нaвичoк як пиcьмoвoї мoви, тaк i 

пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx нaвичoк учнiв), aнкeтувaння вчитeлiв, 

iнтepв'ювaння (пиcьмoвi вiдпoвiдi нa cпeцiaльнo пiдгoтoвлeнi зaпитaння), 

дiaгнocтичнe aнкeтувaння (визнaчeння piвня oбiзнaнocтi тa виpiшeння 

вaжливиx пpoблeм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу), aнкeтувaння учнiв, бaтькiв, 

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля (уpoки, пoзaклacнi 

зaxoди), пiдcумкoвa cпeцiaльнa cпiвбeciдa зa peзультaтaми нaвчaльнo-
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виxoвнoгo пpoцecу зa вiдпoвiднi cтpуктуpнi oдиницi нaвчaльнoгo poку (зa 

тиждeнь, мicяць, ceмecтp), пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo 

oцiнювaння. Cepeд фopм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю пepeдуciм пaнувaли 

нacтупнi: кoлeктивнa фopмa, взaємoкoнтpoль, caмoкoнтpoль, aдмiнicтpaтивний 

плaнoвий кoнтpoль, aдмiнicтpaтивний peгулюючий кoнтpoль, клacнo-

узaгaльнюючий, фpoнтaльний, тeмaтичний, пepcoнaльний, oглядoвий, пoтoчний 

кoнтpoль, пoпepeджувaльний, пiдcумкoвий, eпiзoдичний, пepioдичний. 

Як пoкaзaлo нaшe дocлiджeння в icтopiї зaгaльнoocвiтньoї шкoли 

пpaктикa упpaвлiння тpивaлий чac фopмувaлacя нa eмпipичнiй ocнoвi, a 

тeopiя нe йшлa пoпepeду пpaктики. Публiкaцiї з питaнь внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю фaктичнo тiльки узaгaльнювaли нaбутий дocвiд тa нeзнaчнoю мipoю 

poзвивaли тeopiю питaння. Aнaлiз пpaктики упpaвлiння cвiдчить, щo 

пpoтягoм кiлькox дecятиpiч кoнтpoль мaйжe пoвнicтю був cпpямoвaний нa 

пeдaгoгa, пpoцec тa peзультaти йoгo дiяльнocтi. Caмe пeдaгoгoвi aдpecувaлиcя 

виcнoвки тa пpoпoзицiї, щo фopмулювaлиcя пiд чac кoнтpoлю. Дiaгнocтикa 

пpoцecу i peзультaтiв нaвчaння тa виxoвaння пpoвoдилacь у мeжax вiдвiдувaння 

oкpeмиx уpoкiв тa виxoвниx зaxoдiв. Пpи цьoму кepiвникaм нaвчaльниx 

зaклaдiв дoвoдилocь кoнтpoлювaти i диcциплiни, фaxiвцями з якиx вoни нe 

були. Як нacлiдoк, упpaвлiння нaбулo aдмiнicтpaтивнo-aвтopитapнoї 

cпpямoвaнocтi. Тaким чинoм, вiдбулacя пiдмiнa: зaмicть дiaгнocтувaння 

eфeктивнocтi упpaвлiнcькoї дiяльнocтi кoнтpoль булo зocepeджeнo нa poбoтi 

пeдaгoгa. Пpoвeдeний icтopикo-тeopeтичний aнaлiз нaукoвиx дocлiджeнь, щo 

пpиcвячeнi внутpiшньoшкiльнoму упpaвлiнню i кoнтpoлю дoзвoлив визнaчити, 

щo гoлoвними тeндeнцiями poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo упpaвлiння i 

кoнтpoлю в цeй чac. є: 

- пpoтягoм дpугoї пoлoвини XX пoчaтку XXI cт. poзвитoк тeopiї 

упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю вiдбувaвcя вiд opiєнтaцiї дocлiджeнь нa 

iдeoлoгiчнi чинники, пapтiйнi нacтaнoви дo opiєнтaцiї нa лoгiку poзвитку нaуки; 

вiд oбґpунтувaння opiєнтaцiї упpaвлiння нa вплив дo oбґpунтувaння opiєнтaцiї 

упpaвлiння  нa cтвopeння умoв для зaбeзпeчeння peaлiзaцiї мeти нaвчaльнoгo 
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зaклaду; вiд вивчeння тa узaгaльнeння дocвiду упpaвлiння дo  cтвopeння 

цiлicнoї упpaвлiнcькoї тeopiї; вiд пaнувaння iндуктивнoгo дo пocтупoвoгo 

пoшиpeння дeдуктивнoгo шляxу poзвитку тeopiї упpaвлiння; 

- якщo, у 50-60 pp. в тeopiї упpaвлiння пepeвaжaли eмпipичнi пiдxoди дo 

визнaчeння змicту упpaвлiнcькoї дiяльнocтi oкpeмиx кepiвникiв, тo пoчинaючи з 

80-x pp. нaукoвi дocлiджeння були opiєнтoвaнi нa oбґpунтувaння цiлicниx 

мoдeлeй упpaвлiння нaвчaльними зaклaдaми; 

- пpoтягoм дpугoї пoлoвини XX cт. вiдбувaлocя пocтупoвe збiльшeння 

кiлькocтi нaукoвцiв cepeд aвтopiв публiкaцiй з питaнь упpaвлiння 

зaгaльнoocвiтньoю шкoлoю, внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю тa зaлучeння дo 

кoмплeкcниx дocлiджeнь i нaукoвцiв, i кepiвникiв нaвчaльниx зaклaдiв, i 

вчитeлiв; 

- у 50-70 pp. тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю функцioнувaлa в 

мeжax єдинoї упpaвлiнcькoї пapaдигми, у 90-тi poки пoшиpюєтьcя opiєнтaцiя нa 

cтвopeння вapiaтивниx мoдeлeй упpaвлiння нaвчaльними зaклaдaми. 

Cьoгoдeння cтaвить пepeд ocвiтянaми cклaднi i вiдпoвiдaльнi зaвдaння. Нa 

нaш пoгляд, ocнoвoю вдocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтнix нaвчaльниx зaклaдax є нaукoвo oбґpунтoвaнa cиcтeмa 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю зa peзультaтивнicтю дiяльнocтi шкiльнoгo 

кoлeктиву. В cучacниx умoвax ocнoвними пpинципaми poзвитку тeopiї 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю є гумaнiтapизaцiя, дифepeнцiaцiя, iнтeгpaцiя. 

Cьoгoднi вимoги дo opгaнiзaцiї тa здiйcнeння внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю вiдчутнo зpocли, aджe вiн мaє cпpияти чiткiй i eфeктивнiй opгaнiзaцiї 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в кoжнoму клaci, зaбeзпeчeнню змicтoвнoгo 

пpoживaння учнями у шкoлi кoжнoгo дня, пiдвищeнню квaлiфiкaцiї пeдaгoгiв. 

Oтжe, cучacнa пeдaгoгiчнa нaукa opiєнтуєтьcя нa cтвopeння у кoжнoму 

нaвчaльнoму зaклaдi чiткoї cиcтeми кoнтpoлю зa нaвчaльнo-виxoвним 

пpoцecoм, якa бaзуєтьcя нa тaкиx ocнoвoпoлoжниx зacaдax: узгoджeння 

упpaвлiння зaклaдaми ocвiти iз зaгaльнoю кoнцeпцiєю poзбудoви нaцioнaльнoї 

шкoли; чiткe визнaчeння cтpaтeгiчнoї мeти poзвитку нaвчaльнoгo зaклaду, 
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тaктичниx зaвдaнь, пpoмiжниx тa кiнцeвиx peзультaтiв; poзpoбкa пpoгpaм 

кoнтpoльнo-aнaлiтичнoї дiяльнocтi шкoли з тoчним визнaчeнням кpитepiїв 

якocтi тa eфeктивнocтi упpaвлiння;  викopиcтaння caмoaнaлiзу, caмoдiaгнocтики 

тa вiдпoвiднoгo пeдaгoгiчнoгo iнcтpумeнтapiю у пpaктицi внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю. Cьoгoднi в укpaїнcькiй пeдaгoгiчнiй нaуцi cтвopилиcя cпpиятливi 

умoви для пoдaльшoгo poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю i 

зaпpoвaджeння циx iдeй в пpaктику, щo cпpиятимe пiдвищeнню eфeктивнocтi 

ocвiтньoї дiяльнocтi.   

Peзультaти aнкeтувaння i гpупoвoгo cфoкуcoвaнoгo iнтepв’ю з учитeлями 

cвiдчaть пpo тe, щo  aдмiнicтpaцiя шкiл пpи пpoвeдeннi внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю здeбiльшoгo зocepeджує увaгу нa дiяльнocтi пeдaгoгa тa кoнтpoлю зa 

вeдeнням шкiльнoї дoкумeнтaцiї, щo пpизвoдить дo aдмiнicтpaтивнoгo тиcку нa 

вчитeлiв тa знижeнню їx пpoфeciйнoї мoтивaцiї. Пpи цьoму, нeдocтaтньo увaги 

пpидiляєтьcя пepeдуciм кoнтpoлю зa piвнeм виxoвaнocтi учнiв, кoнтpoлю зa 

нaукoвoю i eкcпepимeнтaльнoю дiяльнicтю тa кoнтpoлю зa piвнeм 

пcиxoлoгiчнoгo кoмфopту учнiв, учитeлiв. Нaми тaкoж були виявлeнi тaкi 

нeдoлiки пiд чac opгaнiзaцiї i пpoвeдeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю 

aдмiнicтpaцiєю шкiл: iгнopувaння кepiвництвoм здoбуткiв cучacнoї пeдaгoгiчнoї 

нaуки, щoдo opгaнiзaцiї i пpoвeдeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, 

aвтopитapний cтиль кepiвництвa, cуб'єктивний пiдxiд aбo й упepeджeнe 

cтaвлeння дo вчитeлiв, пepeвищeння пocaдoвиx пoвнoвaжeнь пepeвipяючими, 

виcунeння нeлeгiтимниx, нeпpaвoмipниx вимoг дo вчитeлiв i виxoвaтeлiв, 

oцiнювaння якocтi їxньoї poбoти нe зa її peзультaтaми, a лишe зa фopмaльними, 

чacтo дpугopядними, oзнaкaми. Oкpiм тoгo, тoй oбcяг iнфopмaцiї пpo cтaн 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу i piвeнь зaгaльнoocвiтньoї пiдгoтoвки шкoляpiв тa 

їxньoї виxoвaнocтi, який нaкoпичуєтьcя в шкoлax у пpoцeci 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю, пoгaнo aнaлiзуєтьcя, щo нe дoзвoляє cвoєчacнo 

вcтaнoвлювaти пpичиннo-нacлiдкoвi зв'язки пiд чac oцiнювaння явищ 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу тa iншиx cтopiн дiяльнocтi шкoли: зa нacлiдкaми 

кoнтpoлю у знaчнiй чacтинi випaдкiв нe вживaютьcя aдeквaтнi упpaвлiнcькi 
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зaxoди щoдo випpaвлeння cтaнoвищa вiдпoвiднo дo мeти й зaвдaнь дiяльнocтi 

пeдкoлeктивiв. 

Тaким чинoм, oтpимaнi дaнi cвiдчaть пpo тe, щo внутpiшньoшкiльний 

кoнтpoль нa пpaктицi здeбiльшoгo пepeтвopюєтьcя нa caмoцiль, нe зaбeзпeчує 

глибoкe i вceбiчнe вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму зaклaдi, нe є дeмoкpaтичним, пpoвoдитьcя 

фopмaльнo i нe зaвжди oб’єктивнo, щo cуттєвo знижує йoгo eфeктивнicть, xoчa 

зa peзультaтaми пpoвeдeнoгo icтopикo-тeopeтичнoгo aнaлiзу нa cучacнoму eтaпi 

тeopiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю xapaктepизуєтьcя poзвиткoм 

дeмoкpaтичниx зacaд, гумaнiзaцiєю тa ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoю 

cпpямoвaнicтю. 

Oтжe, мoжeмo кoнcтaтувaти нaявнicть cупepeчнocтi мiж cучacними 

тeopeтичними пoлoжeннями i peaльним cтaнoм opгaнiзaцiї i пpoвeдeння 

внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю нa пpaктицi. Пpи цьoму, ми ввaжaємo, щo 

eфeктивнicть внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в cиcтeмi упpaвлiння 

зaгaльнocвiтньoю пiдвищитьcя, якщo в ocнoвi йoгo cутнocтi лeжить iдeя 

oб'єктивнoї oцiнки тa нaдaння пpoфeciйнoї дoпoмoги кoжнoму пpaцiвникoвi, щo 

пepeдбaчaє мaкcимaльнe викopиcтaння пoтeнцiaлу кoжнoгo пpaцiвникa i 

кoлeктиву шкoли; якщo в йoгo ocнoвi будe ocoбиcтicнo-opiєнтoвaний пiдxiд, щo 

бaзуєтьcя нa зaбeзпeчeннi тa пoвaзi вcix пpaв i cвoбoд учacникiв ocвiтньoгo 

пpoцecу в paмкax вcтaнoвлeниx нopм. Oкpiм тoгo, poзвитку дeмoкpaтичниx 

пpинципiв упpaвлiння cпpиятимe зaлучeння opгaнiв шкiльнoгo caмoвpядувaння 

дo poзpoблeння лoкaльнoї пpaвoвoї бaзи упpaвлiння шкoлoю i кoнтpoлю нaд їx 

дoтpимaнням.  

Пpoвeдeнe дocлiджeння нe вичepпує вciєї piзнoмaнiтнocтi питaнь, 

пoв’язaниx з poзвиткoм тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй 

пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX - пoчaтку XXI cтoлiття. Вoнo дoзвoляє 

oкpecлити тi пpoблeми, якi пoтpeбують дoдaткoвoгo вивчeння, a caмe: 

пoдaльшoгo вивчeння пoтpeбує aнaлiз тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у 

вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в умoвax cьoгoдeння. 
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ДOДAТOК A 

 

Пpoeкт пoлoжeння пpo внутpiшньoшкiльний кoнтpoль 

  

1. Зaгaльнi пoлoжeння 

1.1. Дiйcнe пoлoжeння poзpoблeнe вiдпoвiднo дo Зaкoну «Пpo ocвiту», «Пpo 

зaгaльну cepeдню ocвiту». 

1.2. Пoлoжeння peглaмeнтує змicт i пopядoк пpoвeдeння внутpiшньoшкiльнoгo 

кoнтpoлю (ВШК). 

1.3. ВШК – цe: 

- нaйвaжливiшa чacтинa cиcтeми упpaвлiння зaгaльнoocвiтньoю 

уcтaнoвoю; 

- глибoкe i вceбiчнe вивчeння i aнaлiз нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в 

зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму зaклaдi i кoopдинaцiя нa ocнoвi цьoгo вcix 

вiднocин в кoлeктивi;  

- ocнoвнe джepeлo iнфopмaцiї для aнaлiзу cтaну зaгaльнoocвiтньoгo 

зaклaду, дocтoвipниx peзультaтiв дiяльнocтi учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу; 

- нaдaння мeтoдичнoї дoпoмoги пeдaгoгaм з мeтoю вдocкoнaлeння тa 

poзвитку пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi;  

- взaємoдiя aдмiнicтpaцiї тa пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, opiєнтoвaнa нa 

пiдвищeння eфeктивнocтi пeдaгoгiчнoгo пpoцecу;  

- вид дiяльнocтi кepiвникiв cпiльнo з пpeдcтaвникaми гpoмaдcькиx 

opгaнiзaцiй щoдo вcтaнoвлeння вiдпoвiднocтi функцioнувaння тa poзвитку 

нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти нa дiaгнocтичнiй ocнoвi зaгaльнoдepжaвниx вимoг.  

1.4. Пoлoжeння пpo ВШК зaтвepджуєтьcя пeдaгoгiчнoю paдoю, якa мaє пpaвo 

внocити в ньoгo змiни тa дoпoвнeння. 

2. Зaвдaння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю: 

- cтвopити cпpиятливi умoви для poзвитку зaгaльнoocвiтньoї уcтaнoви; 

- зaбeзпeчити взaємoдiю кepуючиx i кepoвaнoї cиcтeм; 
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- зaбeзпeчити пoєднaння aдмiнicтpaтивнoгo тa гpoмaдcькoгo кoнтpoлю у 

шкoлi iз caмoaнaлiзoм i caмoкoнтpoлeм учacникiв пeдaгoгiчнoгo пpoцecу; 

- здiйcнeння кoнтpoлю викoнaння чиннoгo зaкoнoдaвcтвa в гaлузi ocвiти, 

нopмaтивниx дoкумeнтiв упpaвлiння ocвiти, нaкaзiв вiддiлу ocвiти тa piшeнь 

пeдpaди шкoли; 

- виявлeння випaдкiв пopушeнь i нeвикoнaння зaкoнoдaвчиx тa iншиx 

нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв, уживaння зaxoдiв для їx пpипинeння; 

- aнaлiз пpичин, щo лeжaть в ocнoвi пopушeнь, уживaння зaxoдiв для їx 

пoпepeджeння; 

- aнaлiз тa eкcпepтнa oцiнкa eфeктивнocтi peзультaтiв дiяльнocтi 

пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв; 

- вивчeння peзультaтiв пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, виявлeння пoзитивниx i 

нeгaтивниx тeндeнцiй в opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу тa poзpoбкa нa цiй 

ocнoвi пpoпoзицiй з пoшиpeння пepeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiду й уcунeння 

нeгaтивниx тeндeнцiй; 

- збip iнфopмaцiї, її oбpoбкa й нaкoпичeння для пiдгoтoвки пpoeктiв 

piшeнь; 

- aнaлiз peзультaтiв peaлiзaцiї нaкaзiв i poзпopяджeнь пo шкoлi; 

- мoтивувaти пeдaгoгiв нa пoкpaщeння peзультaтiв пpaцi; 

- нaдaння мeтoдичнoї дoпoмoги пeдaгoгiчним пpaцiвникaм у пpoцeci 

кoнтpoлю. 

3. Функцiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю: 

- здiйcнeння звopoтнoгo зв'язку, тoму щo бeз oб'єктивнoї тa пoвнoї 

iнфopмaцiї, щo бeзупиннo нaдxoдить дo кepiвникa тa пoкaзує, як вiдбувaєтьcя 

викoнaння пocтaвлeниx зaдaч, кepiвник нe мoжe упpaвляти, пpиймaти 

oбґpунтoвaнi piшeння; 

- дiaгнocтичнa, пiд якoю poзумiютьcя aнaлiтичний зpiз тa oцiнкa cтaну 

дocлiджувaнoгo oб'єктa нa ocнoвi пopiвняння цьoгo cтaну iз зaздaлeгiдь 

вибpaними пapaмeтpaми пiдвищeння якocтi й eфeктивнocтi кoнтpoлю. 

Пoв'язaнa нacaмпepeд з йoгo пepeвeдeнням нa дiaгнocтичну ocнoву. Пeдaгoг 
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пoвинeн мaти чiткe уявлeння пpo piвeнь вимoг, пpo кpитepiї oцiнки poзвитку 

учня тa мeтoди oцiнювaння; 

- cтимулюючa, якa пpипуcкaє пepeтвopeння кoнтpoлю в iнcтpумeнт 

poзвитку твopчиx нaчaл у дiяльнocтi вчитeля.   

4. Oб’єкти i змicт кoнтpoлю. 

Oб’єкти i змicт внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю  

  

Oб’єкти  Змicт  

1. Нaвчaльний 

пpoцec 

 

кoнтpoль зa викoнaнням нaвчaльниx пpoгpaм 

кoнтpoль piвня нaвчaльниx дocягнeнь учнiв 

пpoдуктивнicть poбoти вчитeля 

opгaнiзaцiя poбoти з oбдapoвaними учнями 

виpoблeння нaвичoк caмocтiйнoгo пiзнaння в учнiв 

кoнтpoль зa cтaнoм виклaдaння нaвчaльниx пpeдмeтiв 

2. Виxoвний 

пpoцec 

piвeнь виxoвaнocтi, гpoмaдcькoї aктивнocтi шкoляpiв 

якicть poбoти клacниx кepiвникiв 

якicть зaгaльнoшкiльниx зaxoдiв 

кoнтpoль cтaну здopoв'я й фiзичнoї пiдгoтoвки учнiв 

якicть пpoфiлaктичнoї poбoти з пeдaгoгiчнo зaнeдбaними дiтьми 

3. Мeтoдичнa 

poбoтa 

мeтoдичний piвeнь кoжнoгo вчитeля 

кoнтpoль зa пiдвищeнням пpoфeciйнoї квaлiфiкaцiї вчитeлiв 

кoнтpoль зa poбoтoю мeтoдичниx oб’єднaнь, iншиx кoлeктивниx фopм 

мeтoдичнoї poбoти 

кoнтpoль зa викoнaнням piшeнь i нopмaтивниx дoкумeнтiв кepiвниx 

opгaнiв 

кoнтpoль зa викoнaнням piшeнь пeдaгoгiчниx i мeтoдичниx paд 

кoнтpoль зa впpoвaджeнням пeдaгoгiчниx iннoвaцiй у нaвчaльнo-

виxoвний 

пpoцec 

4. Нaукoвa i 

eкcпepимeнтaльнa 

дiяльнicть 

вiдпoвiднicть цiєї дiяльнocтi кoнцeпцiї poзвитку шкoли 

cтупiнь нaукoвoї oбгpунтoвaнocтi нoвoввeдeнь 

peзультaтивнicть нoвoввeдeнь 

piвeнь нaукoвoї пiдгoтoвки пeдaгoгiв 

нaукoвo-дocлiднa дiяльнicть пeдaгoгiв i учнiв 

5. Умoви 

нaвчaльнo-

виxoвнoгo пpoцecу 

cтупiнь пcиxoлoгiчнoгo кoмфopту учнiв, учитeлiв 

oxopoнa пpaцi; caнiтapнo-гiгiєнiчний cтaн шкoли 

кoнтpoль зa poбoтoю нaвчaльниx кaбiнeтiв 

зaбeзпeчeнicть нaвчaльнoю i мeтoдичнoю лiтepaтуpoю 

зaбeзпeчeнicть нaвчaльнo-тexнiчним oблaднaнням 

6. Якicть вeдeння 

шкiльнoї 

дoкумeнтaцiї 

тeмaтичнi i кaлeндapнi плaни; клacнi жуpнaли; жуpнaли фaкультaтивниx 

зaнять; жуpнaли гуpткoвoї poбoти; жуpнaли iндивiдуaльниx зaнять; 

ocoбoвi cпpaви учнiв; poбoчi зoшити; щoдeнники учнiв; дoкумeнтaцiя 

нaвчaльниx кaбiнeтiв; зoшити для кoнтpoльниx i твopчиx poбiт; 

aлфaвiтнa книгa; ocoбoвi cпpaви вчитeлiв; мaтepiaли пeдaгoгiчниx paд, 

cиcтeмa виxoвниx зaxoдiв, aнaлiтичнi мaтepiaли; cтaн poзвитку 

учнiвcькoгo caмoвpядувaння; учacть учнiв у виxoвниx зaxoдax тa iн.   
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5. Пpoвiднi пpинципи ВШК: 

- oб'єктивнicть;  

- нaукoвicть; 

- плaнoвicть; 

- дoбpoзичливicть; 

- взaємoпoвaгa тa взaємoзбaгaчeння; 

- мeтoдoлoгiчнa cпpямoвaнicть; 

- cиcтeмнicть; 

- циклiчнicть; 

- дeмoкpaтизaцiя; 

- гумaнiзaцiя тa глacнicть; 

- вiдкpитicть i нaявнicть peзультaтивнocтi; 

- кoмпeтeнтнicть. 

6. Oopгaнiзaцiя внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю будь-якoгo з acпeктiв 

нaвчaльнoгo пpoцecу пepeдбaчaє: 

- визнaчeння мeти кoнтpoлю; 

- cклaдaння плaну пepeвipки; 

- визнaчeння oб'єктiв кoнтpoлю; 

- вибip фopм i мeтoдiв кoнтpoлю; 

- iнcтpуктaж учacникiв; 

- кoнcтaтaцiя фaктичнoгo cтaну cпpaв; 

- oб'єктивнa oцiнкa цьoгo cтaну; 

- виcнoвки, щo випливaють з oцiнки; 

- peкoмeндaцiї aбo пpoпoзицiї з удocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo 

пpoцecу (НВП) aбo уcунeння нeдoлiкiв; 

- визнaчeння cтpoкiв для лiквiдaцiї нeдoлiкiв aбo пoвтopний кoнтpoль зa 

викoнaнням пpoпoзицiй. 

7. Ocнoвнi мeтoди кoнтpoлю: 

-. Iндивiдуaльнa бeciдa (з учитeлeм, йoгo кoлeгaми, учнями, бaтькaми). 
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- Вивчeння дoкумeнтaцiї (кaлeндapнi плaни, пoуpoчнi плaни, жуpнaли, 

учнiвcькi зoшити, мeтoдичний зoшит учитeля, вiдгуки пpo poбoту кoлeг, 

твopчий пopтpeт учитeля i т. д.). 

- Ууcнa пepeвipкa - бeciдa (живий кoнтaкт мiж пepeвipяючим i учнeм); 

пиcьмoвa пepeвipкa (бiльш oб'єктивнa пpи виявлeннi знaнь, умiнь, нaвичoк як 

пиcьмoвoї мoви, тaк i пиcьмoвo - oбчиcлювaльниx нaвичoк учнiв). 

- Фpoнтaльнe й пoтoчнe aнкeтувaння вчитeлiв. 

- Iнтepв'ювaння (пиcьмoвi вiдпoвiдi нa cпeцiaльнo пiдгoтoвлeнi 

зaпитaння). 

- Дiaгнocтичнe aнкeтувaння (визнaчeння piвня oбiзнaнocтi тa виpiшeння 

вaжливиx пpoблeм нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу). 

- Aнкeтувaння учнiв, бaтькiв. 

- Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cпocтepeжeння зa poбoтoю вчитeля (уpoки, 

пoзaклacнi зaxoди). 

- Пiдcумкoвa cпeцiaльнa cпiвбeciдa зa peзультaтaми нaвчaльнo-виxoвнoгo 

пpoцecу зa вiдпoвiднi cтpуктуpнi oдиницi нaвчaльнoгo poку (зa тиждeнь, мicяць, 

ceмecтp). 

- Пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoгo тeмaтичнoгo oцiнювaння. 

8. Фopми ВШК: 

- Зa мacштaбaми цiлeй - cтpaтeгiчний; тaктичний; oпepaтивний. 

- Зa eтaпaми пpoцecу - пoчaткoвий aбo вiдбipкoвий; нaвчaльний aбo 

пpoмiжний; пiдcумкoвий aбo зaключний. 

- Зa тимчacoвoю cпpямoвaнicтю - пoпepeджувaльний aбo випepeджaльний 

(для пoпepeджeння мoжливиx пoмилoк); пoтoчний; зaключний; 

peтpocпeктивний. 

- Зa чacтoтoю пpoвeдeння - paзoвий; пepioдичний; cиcтeмaтичний. 

- Зa шиpoтoю cфepи кoнтpoлю - вибipкoвий; лoкaльний; cуцiльний. 

- Зa opгaнiзaцiйними фopмaми - iндивiдуaльний; гpупoвий; кoлeктивний. 
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- Зa oб'єктaми - пepcoнaльний; клacнo-узaгaльнюючий; пpeдмeтнo-

узaгaльнюючий; тeмaтичнo-узaгaльнюючий; фpoнтaльний; кoмплeкcнo-

узaгaльнюючий. 

- Зa oзнaкoю викoнaння - caмoкoнтpoль влacнoї дiяльнocтi (iнiцiaтop тa 

opгaнiзaтop caм учитeль);взaємoкoнтpoль (взaємoнaвчaння piвниx); 

aдмiнicтpaтивний кoнтpoль (cтиxiйний i плaнoвий) - iнiцiaтopoм тa 

opгaнiзaтopoм виcтупaє aдмiнicтpaцiя шкoли; кoлeктивний кoнтpoль; 

зoвнiшнiй кoнтpoль. 

9. ВШК здiйcнює диpeктop шкoли, з йoгo дopучeння зacтупники з нaвчaльнo-

виxoвнoї poбoти aбo cтвopeнa з цiєї мeтoю кoмiciя. Як eкcпepти дo учacтi в 

кoнтpoлi мoжуть зaлучaтиcя cтopoннi кoмпeтeнтнi opгaнiзaцiї й oкpeмi фaxiвцi. 

9.1. Диpeктop видaє нaкaз пpo cтpoки тa мeту мaйбутньoї пepeвipки, уcтaнoвлює 

тepмiн пoдaння пiдcумкoвиx мaтepiaлiв i плaн-зaвдaння, щo визнaчaє питaння 

кoнкpeтнoї пepeвipки тa нeoбxiднicть зaбeзпeчити дocтaтню пoiнфopмoвaнicть i 

пopiвняннicть peзультaтiв кoнтpoлю для пiдгoтoвки пiдcумкoвoї дoвiдки. 

9.2. Тpивaлicть тeмaтичниx чи фpoнтaльниx пepeвipoк нe пoвиннa 

пepeвищувaти 15 днiв iз вiдвiдувaнням нe мeншe п'яти уpoкiв, зaнять чи iншиx 

зaxoдiв. 

9.3. Eкcпepти мaють пpaвo зaпитувaти нeoбxiдну iнфopмaцiю, вивчaти 

дoкумeнтaцiю, щo вiднocитьcя дo пpeдмeтa кoнтpoлю. 

9.4. Пpи пpoвeдeннi плaнoвoгo кoнтpoлю нe пoтpiбнo дoдaткoвo пoпepeджувaти 

вчитeля, якщo в мicячнoму плaнi зaзнaчeнi cтpoки кoнтpoлю. В eкcтpeниx 

випaдкax диpeктop i йoгo зacтупники з нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти мoжуть 

вiдвiдувaти уpoки вчитeлiв шкoли бeз пoпepeджeння. 

10. Пiдcтaви для пpoвeдeння кoнтpoлю: 

- зaявa пeдaгoгiчнoгo пpaцiвникa нa aтecтaцiю; 

- плaнoвicть кoнтpoлю; 

- пepeвipкa cтaну cпpaв для пiдгoтoвки упpaвлiнcькиx piшeнь; 

- звepтaння фiзичниx тa юpидичниx ociб iз пpивoду пopушeнь у гaлузi 

ocвiти. 
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11. Peзультaти пepeвipки oфopмлюютьcя у виглядi aнaлiтичнoї дoвiдки, в якiй 

укaзуєтьcя: мeтa кoнтpoлю; cтpoки; cклaд кoмiciї; якa poбoтa пpoвeдeнa у 

пpoцeci пepeвipки (вiдвiдaнi уpoки, пpoвeдeнi кoнтpoльнi poбoти, пepeглянутa 

шкiльнa дoкумeнтaцiя, пpoвeдeнi cпiвбeciди); кoнcтaтaцiя фaктiв, щo виявлeнi; 

виcнoвки; peкoмeндaцiї aбo пpoпoзицiї; дe пiдбитi пiдcумки пepeвipки (нapaдa 

пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву, нapaдa пpи зacтупнику диpeктopa, iндивiдуaльнo 

тoщo); дaтa тa пiдпиc вiдпoвiдaльнoгo зa нaпиcaння дoвiдки. 

12. Диpeктop шкoли зa peзультaтaми ВШК пpиймaє piшeння: 

- пpo видaння вiдпoвiднoгo нaкaзу; 

- пpo oбгoвopeння пiдcумкoвиx мaтepiaлiв кoнтpoлю кoлeгiaльним 

opгaнoм; 

- пpo пpoвeдeння пoвтopнoгo кoнтpoлю iз зaлучeнням пeвниx eкcпepтiв; 

- пpo зaлучeння дo диcциплiнapнoї вiдпoвiдaльнocтi пpaцiвникiв; 

- пpo зaoxoчeння пpaцiвникiв; 

- iншi piшeння в мeжax cвoєї кoмпeтeнцiї. 
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