НАУКОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ
ЗАКЛАДОМ
Наукова теорія управління загальноосвітнім навчальним закладом
інтенсивно почала розвиватися за останні 30 років, але і на сьогодні немає
єдиного погляду на зміст таких понять, як управління, керівництво, функції
управління, методи управління. Це зумовлено тим, що дана проблема має
багатоаспектний характер і синтезує в собі дані таких наук, як економіка,
філософія, соціологія, фізіологія, педагогіка, кібернетика та ін.
Управління — це діяльність, що забезпечує планомірний і цілеспрямований
вплив на управлінську систему з метою її максимального функціонування.
Неодмінною умовою функціонування управлінської системи с рух інформації
від органу управління до об'єкта управління і назад.
Немає єдиної думки і про співвідношення понять "керівництво" та
"управління". Дуже часто поняття "управління" відносять до органів освіти, а
поняття "керівництво" — до загальноосвітніх навчальних закладів, в іншій
літературі — навпаки. У практиці дані поняття іноді ототожнюють.
Управління у нашій країні здійснюється на основі постанов законів,
затверджених Верховною Радою, наказів, розпоряджень Президента, Кабінету
Міністрів України, досягнень психолого-педагогічної науки і передового
педагогічного досвіду.
1.1. Принципи управління загальноосвітніми навчальними
закладами
Принципи управління — це вихідні положення, яких дотримуються в
управлінні системою освіти.
Принцип демократизації управління означає істотне розширення прав
учителів та педагогічних колективів, заміну командно-адміністративних
методів управління демократичними, створення комфортного моральнопсихологічного клімату в колективі, доброзичливих стосунків між
адміністрацією закладу і учителями, педагогами і учнями, педагогічним
колективом і батьками; передбачає моральне і матеріальне стимулювання
творчих пошуків учителів.
Принцип поєднання колегіальності з персональною відповідальністю.
Персональну відповідальність перед державними органами за роботу
загальноосвітнього навчального закладу несе його директор, за стан справ
освіти в районі — завідуючий відділом освіти районної держадміністрації, в
області — начальник управління освіти і науки обласної держадміністрації, у
державі — міністр освіти і науки. Керівник освітньої установи може
самостійно приймати рішення з питань, які стосуються його компетенції і
визначені статутом закладу, і вимагати їх виконання від інших членів
колективу. В прийнятті рішення керівник зобов'язаний враховувати думку
членів колективу, якщо вона не суперечить законам України, зокрема
педагогічної ради школи, органів громадського самоврядування.
Принцип науковості передбачає, перш за все, управління закладом освіти
на основі законів України, нормативних актів та широкого використання
досягнень науки щодо управління освітою, результатів психолого-педагогічних
досліджень, передового педагогічного досвіду.

Принцип перевірки фактичного виконання прийнятих рішень. Невід'ємною
частиною управління навчальним закладом є перевірка виконання Закону
України "Про освіту", нормативних актів органів управління, наказів і
розпоряджень директора, рішень педагогічної ради, ради закладу освіти. Без
об'єктивного державного контролю за виконанням працівниками закладу своїх
функціональних обов'язків неможливо правильно управляти навчальним
закладом.
Керівник навчального закладу повинен не тільки перевіряти виконання
прийнятих рішень, але й створити умови та надавати необхідну допомогу для
їх виконання.
Принцип оперативності, конкретності і діловитості Оперативність
управління означає своєчасне вирішення завдань, поставлених перед
колективом закладу освіти. Конкретність в управлінні вимагає розв'язання
завдання на основі точної,; перевіреної інформації. Здійснюючи
внутрішньошкільний контроль, керівник закладу, крім глибокого і детального
аналізу проведених заходів, повинен дати і конкретні рекомендації
педагогічним працівникам.
Управляти діловито — це значить управляти із знанням справи. Керівник
закладу освіти повинен бути всебічно компетентним у питаннях педагогічної
теорії і практики, основ наукової організації праці, передового досвіду в
управлінні закладом освіти. Він повинен добре знати перспективи та
невідкладні завдання роботи закладу, яким керує, знати рівень державних
вимог, вміти збирати факти, узагальнювати практичний досвід, правильно
використовувати
кращий
досвід
педагогічних
працівників.
В.О.Сухомлинський радив своїм колегам: "Умійте осмислити пройдений
шлях. Осмислення того, що вже зроблено, — це велике духовне багатство
школи". Василь Олександрович завжди глибоко і всебічно аналізував
результати навчально-виховної роботи, і це допомогло йому по-науковому
розв'язувати складні педагогічні проблеми.
Принцип цілеспрямованості в діяльності керівників закладу освіти означає
спрямування зусиль на вирішення головних і визначальних завдань освіти і
виховання на кожному конкретному етапі розвитку суспільства.
Цілеспрямованість в управлінні передбачає вміння вибирати із багатьох
завдань, які стоять перед навчальним закладом, основні, від розв'язання яких
залежить успіх роботи закладу освіти.
Принцип ініціативності й активності. Цей принцип передбачає постійну
підтримку керівником закладу освіти, його заступниками творчих пошуків
педагогів, розвиток їх ініціативи і активності в розв'язанні актуальних завдань
навчально-виховного процесу.
Принцип оптимізації. Він передбачає досягнення високої ефективності в
педагогічній діяльності при умові розумної і доцільної затрати зусиль. А це
можливо на основі наукової організації праці педагогічних працівників і учнів
закладу, завдяки вмілому використанню особистих якостей кожного
працівника, при умові створення оптимальних умов для підвищення якості
навчально-виховної роботи.
Принципи управління освітою у практичній діяльності виступають не
відокремлено один від одного, а в комплексі.

1.2. Педагогічна рада загальноосвітнього навчального
закладу
Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган управління
загальноосвітнім навчальним закладом. Створюється вона в усіх
загальноосвітніх навчальних закладах, де є не менше трьох учителів.
До складу педагогічної ради школи входять директор, його заступники,
учителі, вихователі, педагог-організатор, бібліотекар, лікар, голова
батьківського комітету школи. Головою педагогічної ради є директор
навчального закладу. Кількість її засідань визначається потребою навчального
закладу, але не менше чотирьох разів на рік.
Для ведення протоколу засідань педагогічної ради обирається секретар.
Рішення педагогічної ради приймаються простою більшістю голосів при
наявності на засіданні не менше двох третин її членів. При рівній кількості
голосів вирішальним є голос голови педагогічної ради школи.
Педагогічна рада розглядає питання удосконалення методичного
забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення рівня навчальних
досягнень учнів, їх вихованості, ефективності викладання навчальних
предметів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у
навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного
досвіду.
Крім того, педагогічна рада розглядає стандартні питання: обговорення і
затвердження річного плану роботи школи, режиму роботи навчального
закладу, допуск учнів до екзаменів, переведення учнів із класу в клас, видача
свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну
середню освіту, про нагородження випускників навчального закладу золотою
медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За
досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі
досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у
вивченні окремих предметів"; про виключення учнів з навчального закладу (за
погодження) з районною комісією у справах неповнолітніх).
Директор навчального закладу своїм наказом затверджує рішення
педагогічної ради. У разі його незгоди з рішенням педагогічної ради він
повідомляє про це відділ освіти районної державної адміністрації. Завідуючий
відділом освіти виносить остаточне рішення із суперечливого питання.
Проблеми, які розглядаються на засіданні педагогічної ради, можна
поділити на дві групи: науково-педагогічні та організаційно-педагогічні.
До науково-педагогічних проблем можна віднести питання, пов'язані з
удосконаленням навчально-виховного процесу, впровадженням у практику
результатів наукових досліджень, передового досвіду, підведенням підсумків
творчого пошуку педагогів тощо.
Наведемо перелік таких проблем.
1. Забезпечення наступності в роботі початкової і середньої ланок школи.
2. Розвиток пізнавальної активності учнів у процесі вивчення навчальних
дисциплін.
3. Організація самостійної роботи учнів на уроках.
4. Реалізація диференційованого підходу до учнів на уроках.
5. Формування в школярів національної самосвідомості.

6. Взаємодія школи, сім'ї та громадськості у вихованні школярів.
7. Реалізація у навчально-виховному процесі особистісно-орієнтованих
педагогічних технологій.
8. Діяльність педагогічного колективу щодо розвитку творчих здібностей
учнів.
9. Формування в учнів здорового способу життя.
10. Робота педагогічного колективу школи з формування у школярів
комп'ютерної грамотності.
Організаційно-педагогічні проблеми - це питання, пов'язані з організацією
навчально-виховного процесу.
До вибору тематики педагогічних рад ставляться такі вимоги: актуальність,
ідейність, науковість, педагогічна доцільність, наступність, перспективність.
Педагогічну раду потрібно детально готувати. За 1,5-2 місяці до початку
педради проводиться нарада у присутності директора, на якій визначається
дата і уточнюються тема і питання, які будуть обговорюватися на засіданні
педради, створюється комісія по підготовці педради. Комісія визначає шходи і
організовує їх реалізацію. У план заходів можуть бути включені;
- лідшідущшня уроків і позакласних заходів адміністрацією школи
і комісією;
- ііі€моіідиіду§ання уроків і позакласних заходів;
- вивчення результатів контрольних робіт, усних опитувань, олімпіад,
оглядів, анкетування вчителів і учнів;
- бесіди з батьками учнів;
- організація виставок творчих робіт учнів та учителів школи тощо.
Визначається доповідач і готується проект рішення педради. За
10-12 днів до початку педради на нараді з директором обговорюються тези
доповіді і проект рішення, підводяться підсумки проведеної роботи, робиться
висновок про степінь готовності до педради. За тиждень до початку педради
педагогічний колектив школи знайомлять з проектом рішення.
Рішення педради повинно відображати суть питання, що обговорюється,
кожний пункт формулюється чітко, лаконічно, коротко; вказується виконавець
рішення (директор школи, заступник директора, вчитель, вихователь),
визначаються строки виконання пунктів рішення, а також шляхи контролю за
їх реалізацією.
Розглянемо, наприклад, рішення педагогічної ради з питання "Спільна
робота педколективу, батьків та громадськості щодо удосконалення
національного
виховання
учнів
та
цілеспрямованого
формування
громадянської свідомості".
Рішення педагогічної ради
Виходячи із завдань, покликаних формувати громадянина-патріота,
педагогічному колективу продовжити виховувати в учнів глибоке розуміння
громадянського обов'язку, почуття громадянської відповідальності, вивчати
бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу. З цією метою:
1. Провести диспут "Що означає бути громадянином" (березень,
10-11 кл., шкільний психолог).
2. Організувати вечір "Мій улюблений літературний герой" (лютий,
8-9 кл., вчителі української літератури, бібліотекар).

3. Вивчати історію визвольної боротьби українського народу через
екскурсії героїчними місцями рідного краю (травень-червень, 7-10 кл.).
4. Організувати відвідування тематичних виставок у краєзнавчому
музеї (березень-травень, 1-6 класи).
5. Провести вікторину з історії запорізького козацтва (лютий, 5-7 кл,
вчителі історії).
6. Провести козацькі змагання (лютий, 5-7 класи, Попельнича Н.).
7. На відзначення Міжнародного року миру провести:
а) конференцію "Планета - наш дім" (8-9 класи, вчитель валеології).
б) диспут "Для чого живе людина" (січень, 10-1 \ кл.).
в) конкурс малюнків "Що для мене мир" (1-7 класи, вчитель образо
творчого мистецтва).
г) конкурс на кращий плакат "Бережи довкілля" (8-9 класи, вчитель
образотворчого мистецтва).
8. Організувати учнів для участі в операціях "Чисті джерела", "Шпаки
прилетіли" (березень-квітень, вчитель біології).
9. Шкільному психологу:
а) надавати практичну, більш дієву допомогу класним керівникам
у роботі з учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги
(постійно).
б) провести психологічний тренінг "Ненасильницькі методи розв'язання
конфліктів" (січень, вчителі школи).
в) скласти програму діагностики громадянських якостей учнів.
10. Заступнику директора з виховної роботи розробити орієнтовну
програму виховної роботи для учнів 5-9 класів з урахуванням вікових
особливостей:
«Я - член сім'ї»
'Я - учень школи"
*Я — мешканець Тернополя"
"Я - громадянин України"
(до 10 січня).
11.
Класним керівникам:
а) глибше вивчати індивідуальні особливості своїх вихованців, матері
ально-побутові умови їх сімей (постійно);
б) скласти соціальні паспорти класів (до 20.01);
в) при плануванні роботи на II півріччя врахувати постанову педагогічної
ради.
Потрібно продумати порядок проведення засідання педради, вимоги до
виступів членів педради: дотримуватися встановленого регламенту, виступати
у відповідності до змісту питання, вносити конкретні пропозиції,
обґрунтовувати критичні зауваження.
У підготовці до виступу на педраді школи доцільно скористатися порадами
Д.КарнеН, іиелоіленими в книзі "Як стати впевненим у собі і ишшіяти на
ліадей, виступаючи публічно".
1. Доповіді* повинна визріти, бути виношеною. Не забувайте про неї ні
щдімь, иі вночі. Записуйте на папері всі думки і приклади, які приходять
вам у голову ПІД час їди, поїздок у транспорті, приймання ванни тощо,

2. Опрацюйте літературу з даної проблеми.
3. Усі факти, зібрані вами, повинні бути систематизовані, вивчені,
переосмислені. Подумайте, до якого висновку приводять вас ці факти.
4. Перед виступом перегляньте ваші матеріали, пригадайте приклади,
освіжіть вашу пам'ять.
5. Прийоми, які використовують в розмові:
-■ акцентування важливих слів у фразі;
- підвищення і пониження голосу в ході виступу;
- зміна темпу мовлення в залежності від значення слів;
- дотримання пауз перед висловленням важливих для вас думок.
6. Закінчення виступу:
- підвести підсумок, знову повторити і коротко викласти основні
положення, які ви розкривали у своєму виступі;
- закликати до дії.
7. Будьте точними у висловлюванні своїх думок.
На черговому засіданні педради заслуховується інформація про стан
виконання рішення попередньої педради.
1.3. Органи громадського самоврядування у навчальних
закладах
До органів громадського самоврядування відносять конференцію, раду
загальноосвітнього навчального закладу, міську, районну, обласну
конференцію педагогічних працівників, з'їзд працівників освіти країни.
За рішенням конференції або ради загальноосвітнього навчального закладу
можуть створюватися і діяти у навчальному закладі піклуваль-на рада,
учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об' єднання^ юамісії,
асоціації тощо.
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори (конференція). Статутом
закладу і колективним договором встановлюється порядок скликання,
повноваження, чисельність, склад конференції, що скликається не рідше
одного разу на рік.
Делегатами конференції є представники від педагогічного колективу, учиш
школи ІІ-ІП ступенів, батьків і громадськості, причому кожна ка-рїг^рія
обирає однакову кількість делегатів. Конференція правочинна при наявності
не менше половини її делегатів. Рішення приймається простою більшістю
голосів присутніх делегатів.
Конференція учасників навчально-виховного процесу заслуховує звіт
директора про результати керівництва закладом освіти, розглядає питання
навчально-виховної, методичної, економічної і фінансової діяльності
загальноосвітнього навчального закладу.
Постійно діючим органом громадського самоврядування у період між
загальними зборами (конференцією) є рада загальноосвітнього навчального
закладу. До її складу входить однакова кількість представників від
педагогічного колективу, учнів ІІ-Ш ступенів, батьків і громадськості.
Кількість засідань ради загальноосвітнього навчального закладу освіти
визначається їх доцільністю, але має відбуватись не рідше чотирьох разів на
рік.

Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради.
Директор школи та його заступники не можуть бути головою ради. Голова
ради може бути членом педагогічної ради.
Рада закладу освіти для вирішення поточних питань може створювати
постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.
Право скликати раду закладу освіти мають її голова, директор навчального
закладу, власник (засновник), а також члени ради. Рішення ради приймається
простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її
членів.
Рада навчального закладу організовує виконання рішень конференції, спільно
з адміністрацією розглядає і затверджує план та режим роботи навчального
закладу, здійснює контроль за виконанням Статуту навчального іякляду;
сприяг формуішиню мережі класів навчального закладу; і педагогічною
радою визначає доцільність вибору навчальних
іяріяггніїноі частини
робочого навчального плану школи; прийми р1ш§им про пр©дст»шлення до
нагородження випускників навчального їіклідуі іноеитіі пропозиції щодо
морального та матеріального заохочення учасників навчального процесу.
Рада закладу освіти спрямовує свою діяльність на поліпшення позакласноїта позашкільної роботи з учнями: виступає ініціатором проведення
добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо), сприяє створенню та
діяльності центрів дозвілля, залучає батьків, представників громадськості до
керівництва гуртками, приведення оздоровчих та культурно-масових заходів з
учнями.
На засіданні ради навчального закладу розглядаються питання родинного
виховання, педагогічної освіти батьків, здобуття учнями обов'язкової загальної
середньої освіти, заслуховується звіт голови ради, інформація директора та
його заступників з питань навчально-виховної та фінансової діяльності.
Рада навчального закладу бере участь у засіданнях атестаційної комісії,
розподіляє і контролює кошти фонду всеобучу; здійснює громадський контроль
за харчуванням та медичним обслуговуванням учнів.
Рішення ради навчального закладу у семиденний термін доводяться до
відома педагогічного колективу, учнів, батьків, громадськості. У разі незгоди
адміністрації навчального закладу із рішенням ради створюється
узгоджувальна комісія у складі представників органів громадського
самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету, яка розглядає
суперечливе питання.
У загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності за
рішенням загальних зборів може створюватися піклувальна рада -орган
громадського самоврядування, який формується з представників органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів,
окремих громадян. Метою діяльності піклувальної ради є залучення
громадськості для забезпечення сприятливих умов ефективної роботи
загальноосвітнього навчальною закладу.
Формується піклувальна рада у складі 7-15 осіб, які обираються на
загальних зборах загальноосвітнього навчального закладу. Піклувальна рада
може створювати комісії, ініціативні групи. Члени піклувальної ради працюють
на громадських засадах.

Діє піклувальна рада на засадах самоврядування, колегіальності,
добровільності, рівноправності, законності, гласності, пріоритету прав людини,
поєднання інтересів особи та суспільства.
Діяльність піклувальної ради спрямована на зміцнення матеріальнотехнічної, лікувально-оздоровчої бази, охорону життя та здоров'я учас-Ників
навчально-виховного процесу, організацію їх дозвілля, запобігання дитячій
бездоглядності, створення та раціональне використання фонду всеобучу;
зміцнення зв'язків навчально-виховного закладу і родин учнів; стимулювання
праці учнів і педагогічних працівників, соціально-правовий захист учасників
навчально-виховного процесу.
1.4. Методи управління
Методом управління називається спосіб впливу на учасників
управлінського процесу.
Існують різні підходи до класифікації методів управління. Розглянемо таку
класифікацію методів управління: організаційні, педагогічні, соціальнопсихологічні, економічні.
Організаційні методи передбачають систему організаційних і розпорядчих
впливів, спрямованих на досягнення поставленої мети. Це — інструктаж,
нормування, різні розпорядчі акти.
Метод інструктування полягає в ознайомленні з умовами праці,
роз'ясненні змісту роботи і можливих труднощів, попередженні характерних
помилок, роз'ясненні рівня відповідальності за доручену справу, передбачає
рекомендації і поради щодо організації роботи. Інструктування може мати
наочну форму (керівник навчального закладу сам проводить роз'яснення) чи
існувати у формі спеціально розробленої документації (наприклад, інструкція
про порядок звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів
загальноосвітніх шкіл України).
Регламентування виявляється у штатному розкладі працівників для даного
навчального закладу або окремо виданим нормативним документом.
Метод нормування чітко визначає нормативи навчального навантаження,
нормативи витрат (наприклад, сировини, заготовок, інструментів у навчальновиробничих майстернях), часу, чисельності педагогічного і обслуговуючого
персоналу та ін.
Розпорядчі акти (Закон України "Про освіту", Типовий статут середнього
загальноосвітнього навчально-виховного закладу, накази Міністерства освіти і
науки, обласного управління освіти і науки, районного (міського) відділу
освіти, накази і розпорядження директора навчального закладу) передбачають
систему організаційних і розпорядчих впливів, що € обов'язковими для даного
закладу освіти. Вони можуть бути одноосібними (наказ директора навчального
закладу про підготовку і організацію випускних екзаменів, проведення
предметних олімпіад, організацію літнього відпочинку учнів та ін.) і
колективними (рішення педагогічної ради, резолюція конференції закладу
тощо).
До педагогічних методів управління відносять проведення науковопрактичних конференцій педагогічних працівників, серпневих нарад учителів,
семінарів, диспутів, педагогічних читань і ін.

Соціально-психологічні методи управління. До цієї групи методів відносять
методи формування суспільної свідомості, морального стимулювання
(заохочення і покарання), методи впливу на педагогічних працівників на основі
використання традицій педагогічного колективу (посвячення молодого
педагога, творчі звіти учителів), створення нормального психологічного
клімату в колективі тощо, а також методи соціологічних досліджень
(анкетування,
інтерв'ю,
тестування,
виюристання
різноманітних
соціометричних методик тощо), які дозволяють визначити сформованість
громадської думки, розподіл симпатій у колективі, рівень задоволення
роботою.
Економічні методи управління —■ це методи матеріального стимулювання
(преміювання, підвищення зарплати за результатами атестації), економічного
планування, бюджетного управління тощо.
1.5. Функції управління
Під функціями управління розуміють певний розподіл праці, спеціалізацію
у сфері управління. Виділяють такі функції управління: за належністю до сфер
діяльності — спеціальні, а за етапами управління — загальні. Загальні функції
управління властиві будь-якому об'єкту управління» а спеціальні — це посадові
функціональні обов'язки педагогічних працівників (директора, його
заступників, класного керівника, педагога-організатора і ін.).
В.СЇІшельна1 виділяє такі загальні функції управління: планування,
організація, координування, контроль, регулювання, облік, аналіз:
Планування передбачає визначення завдань, над розв'язанням яких
працюватиме педагогічний колектив загальноосвітнього навчального Закладу.
Від вміння правильно спланувати роботу значною мірою залежить
ефективність навчально-виховного процесу.
Для того, щоб план виконувався, його треба чітко організувати: вказати
дату проведення запланованих заходів, організаторів або відповідальних за їх
проведення.
У процесі виконання плану роботи потрібно координувати діяльність
Педагогів, тобто узгоджувати їх дії, встановлювати гармонію між частинами
системи.
Встановленню відповідності управлінського процесу певним нормам,
інструкціям сприяє контроль. Проте у процесі контролю не тільки констатують
певні факти, але й виявляють причини недоліків і розробляють заходи з метою
їх усунення. Контроль дає можливість забезпечити зворотний зв'язок.
Регулювання сприяє усуненню диспропорцій, які можуть виникнути в ході
роботи, дає можливість вчасно враховувати і зосереджувати основні сили.
Цьому значною мірою сприяє оперативне розпорядження керівника закладу,
використання матеріального й морального стимулювання.
Важливою функцією управління є облік, який дає можливість бачити
ефективність вжитих заходів, дати кількісну і якісну оцінку результатів
навчально-виховного процесу.
Педагогічний аналіз, який проводиться на основі якісної оцінки навчальновиховного процесу і вивчення тенденцій розвитку, сприяє виробленню
рекомендацій щодо вдосконалення процесу управління загальноосвітнім
навчальним закладом.

1.6. Структура органів управління освітою
Закони і постанови з питань освіти приймаються Верховною Радою
України,
Органами державного управління освітою у нашій країні є Міністерство
освіти і науки, міністерства і відомства, які мають навчально-виховні заклади,
Вища атестаційна комісія, управління освіти і науки обласних державних
адміністрацій, відділи освіти районних (міських) державних адміністрацій.
Центральним органом державного управління освітою р Україні є
Міністерство освіти і науки. Його повноваження визначені Законом України
"Про освіту" та "Положенням про Міністерство освіти України". Міністерство
освіти і науки бере участь у виробленні державної політики в галузі освіти та
втілення її в життя, у визначенні основних напрямків розвитку освіти,
здійснює координаційні, науково-методичні, контрольні функції та державне
інспектування, забезпечує зв'язок з іншими державами, організовує
впровадження у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
проводить атестацію та акредитацію навчальних закладів республіканського
значення.
При Міністерстві освіти і науки функціонує Вища атестаційца комісія, яка
проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів. Міністерству
освіти підпорядковані вищі навчальні заклади (академії, університети.
інститути, консерваторії, коледжі, технікуми (училища), Академія
педагогічних наук та її науково-дослідні інститути.

Мал. 1 Схема структури органів управління освітою

При обласних районних (міських) державних адміністраціях створюються
відповідні структурні підрозділи, які здійснюють управління освітою: при
обласній держадміністрації – управління освіти і науки, при районній (міській)
– відділ освіти, а при сільській і селищних Радах народних депутатів – комісії з
питань освіти.
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації здійснює
керівництво. контролює і координує роботу відділів освіти районних
(міських) держадміністрацій; аналізує стан освіти і науки в області, розробляє
регіональні програми її розвитку, організовує і контролює виконання цих
програм; визначає потребу регіону у фахівцях різних спеціальностей для
системи освіти і науки та здійснює замовлення на їх підготовку.
Управління освіти і науки організовує і контролює роботу державних і
комунальних вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, бере
участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками вищих
навчальних закладів І-1І рівня акредитації, професійно-технічних навчальних
закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України.
Сприяє впорядкуванню мережі навчальних закладів в області; визначає
регіональний компонент у змісті освіти; вносить на розгляд Міністерства
освіти і науки пропозиції щодо запровадження експериментальг них
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх
програм, організовує навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних зак^
Проводить роботу на підтримку і розвиток обдарованих дітей, захищає
права та інтереси неповнолітніх дітей, в тому числі і дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; організовує діяльність психологічної
служби та педагогічного патронажу в системі освіти; разом з органами
охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей,
проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для їх навчання і
праці.
Контролює використання капітальних вкладень, визначає доцільність
виконання і фінансування інноваційних проектів, вживає заходів до
поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і
науки, організації їх медичного та побутового обслуговування, використовує
різні форми морального та матеріального стимулювання їх праці. Очолює
управління освіти і науки начальник, якого призначає на посаду і звільняє з
посади голова обласної держадміністрації за погодженням з Міністерством
освіти і науки. Начальник управління освіти і науки ііониисіі мати аищу
педагогічну освіту, стаж керівної роботи у навчальних закладах, наукових
установах чи місцевих органах управління освіжи не менше 5 років.
Начальник управління має заступників, яких призначає на посаду і
звільняє з посади голова облдержадміністрації за погодженням З
МІНІСТЕРСТВОМ РЩЩДН^уІСИ^
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Начальник управління бсвІтиі науки обласної держадміністрації неси
пе^сональгіу відповідальність за викбнайня покладених на уйравління
завдань з реалізації державної політики у сфері освіти і науки, спрямовує і
координує діяльність відділів освіти районних держадміністрацій; призначає на

посади і звільняє з посад працівників управління, погоджує призначення на
посади та звільнення з посад керівників відділів освіти районних
держадміністрацій, інститутів удосконалення вчителів (післядипломної освіти),
навчальних закладів, розпоряджається коштами в межах затвердженого
кошторису.
В управлінні освіти і науки обласної держадміністрації утворюється
колегія»:.до складу якої входять начальник управління (голова колегії),
заступники начальника, інші відповідальні працівники управління, керівники
районних відділів освіти, наукових установ, інститутів удосконалення вчителів
(післядипломної освіти), навчальних закладів. Рішення колегії проводяться в
життя наказами начальника управління освіти і науки обласної
держадміністрації.
При управлінні освіти і науки можуть утворюватися різні структурні
підрозділи: творчі лабораторії, наукові ради та комісії, видавничщентри тощо.
Відділ освіти районної державної адміністрації є структурним
підрозділену* районної держадміністрації і підпорядковується, з одного боку,
голові районної державної адміністрації, а з другого - управлінню освіти і
науки обласної державної адміністрації.
Відділ освіти здійснює безпосереднє керівництво навчальними закладами,
визначає потребу у їх кількості, подає пропозиції щодо удосконалення їх
мережі; контролює виконання вимог щодо залучення всіх дітей шкільного віку
до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, створення в них фонду
всеобучу; організовує навмання обдаровайих дітей; Шордйяує роботу
навчальних закладів, сім'ї та громадськості, сгірямо-•ану #а навчання та
виховання дітей, організацію їх відпочинку, запобігання бездоглядності та
правопорушень серед неповнолітніх, створює » районі розгалужену службу
соціально-педагогічнога патронажу; забез-гкчує утворення психологічної
служби в навчальних закладах; оргайізо-іуечробшу щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, про-воднть їх атестацію; інспектує та
проводить атестацію навчальних з?ак-ладів, контролює дотримання ними
державних вимог щодо змісту, рівня І обсягу освітніх послуг; організовує
харчування дітей у загальноосвіт-навчальних закладах, їх безплатне медичне
Очолює відділ освіти районної держадміністрації завідуючий, який
призначається на досаду і звільняється з посади годшвою районної
держадміністрації за погодженням з начальником управління освіти і науки
обласної держадміністрації.
Завідуючий відділу освіти здійснює керівництво діяльністю відділу;
визначає посадові обов'язки його працівників, затверджує положення про
підрозділи і служби районного відділу, функціональні обов'язки його
працівників, планує роботу відділу, розпоряджається коштами, що виділяються
на утримання відділу, призначає на посаду і звільняє з посади працівників
відділу, керівників навчальних закладів та установ комунальної форми
власності тощо.
При відділі освіти утворюється колегія (рішення якої проводяться в життя
наказами завідуючого відділу) районний методичний кабінет дошкільної,
загальної середньої і позашкільної освіти, а також може створюватися рада

керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з чиезт учасників
навчально-виховвого процесу, представників! громадськості.
1.7. Основи наукової організації праці в загальноосвітньому
навчальному закладі
Наукова організація праці педагога (ЦОПП) — це система заходів,
спрямована на систематично і безперервне вдосконалення умов пращ
недагощ та учнів, тобто на забезпечення максимальної ефективності
навчання і виховання школярів на основі раціонального використання часу,
зусиль, засобів як педагога, так і учнів.1чи
, Резерви економії часу потрібно шукати в процесі підготовки вчителя до
занять (наприклад, використання торішніх конспектів з внесенням у них
певних коректив, доповнень, що дає можливість скоротити зайві записи і
затрати на підготовку до одного заняття), у самому навчальному процесі (цс
доцільно іибрані форми і метода перевірки домашнього зав-днлмн, вивчення
нового матеріалу, його з&кршдшня і повторення, пояснення домашнього
завдання та ін.), у проведенні виховної роботи з учнями, в організації
позаурочного часу педагога (домашньої пращ, побуту, харчування, сну,
дозвілля, виховання своїх дітей), в організації зборів,
Зй&Щань, нарад. Предметом вивчення і виявлення резервів часу є організація
творчих пошуків педагога, активізація діяльності учнів, спрямована на
розвиток творчої ініціативи і самостійності, активізація діяльності батьків,
шефів, громадськості, спрямованої на підготовку учній до життяі праці.
Науковій організації педагогічної праці сприяє правильна організація
режиму дня, тобто найбільш доцільний порядок чергувайня і тривалості
протягом доби праці і відпочинку, Харчування і ейу; доірймайня правші
особистої гігієни.
Науковцями встановлено, що йротягем робочбш дйй найвища
працездатність припадає на період і 8^9 до 12-13 години, а протягом тижня— у
вівторок і середу, тому на цей час потрібно планувати найбільш складну і
напружену роботу. Заняття у школі доцільно шшнуваіпа на години Найвищої
працездатйості; а вивчення складніші предметів—у Дні най-вищої
праіїездагйості.
На ефектййїйсть праці педагога і учнів впливають робоче місце і умови
праці. Зручне, привабливе, обладнане нгобхідйймй приладами робоче
Місце педагоііаі учнів сприяєм
Під умовами ЩШ ро^уишгь ту кбйіф^у Фбетайовку, в якій здійснюють
йвою діяльність педагоги, учні. Це, періїї за все, мікроклімат (тшпйрайгура,
вологість, чистота повіігрй), стан робочого місця, освіт-лвння;шу&, ^колір,
інтер'єр іл>бочогЬ мій№, інші чинники.
ОїїтйУальною т^мпергйурбіо йа роббчйму ї^ісШ і й)лодйу пору року 1920 °С, а в теплу ^22-25 °С. Висока, а Також низька темсприяють працездаїіостї. ою вважається йдносна вологість
повітря 40-60%.
Недоіггамє Ьовітлення призводить до йіфЬнапруженнязб^ ня
юорданеді!м|Ю®бї і моторної діяльності.

Сильний шум впливає на підвищення крив*яного тиску, притуплює госірЩбяуху, зфу та ІН;
' •ГуШйіі^б пійбрайий ш^
Праці. НаШіШй оптимальним для зору є темйо^елений або темно-ко-ричневий
колір класної дошки. Підвищують ефективність праці також ШМ
ЙЙетичйі^йнники. Напрйклзд, знйтгґю нерйЬвого напруження мо-Лі^їь
сгіриятсії кімнатні рослйш, жиійй куток, іцо розміщені в робочій кімнаті,
прослуховування спокійної музики тощо.
Продуктивність педагогічної праці значною мірою залежить і від оптимізації особистої праці вчителя: вміння гармонійно поєднувати педагогічну
техніку і технічні засоби праці, вміння спілкуватися, працювати з книгою,
фіксувати і опрацьовувати інформацію.
Принципи НОПП — це ті вихідні положення у науковій організації
педагогічної праці, яких потрібно дотримуватися.
Виділяють такі групи принципів НОПП: 1) принципи організації дій; 2)
принципи організації вимірювання; 3) принципи загального призначення.
До групи принципів організації дій належать такі: 1) вміння правильно і
обґрунтовано формулювати мету і завдання своєї діяльності; 2) вибір форм,
методів і прийомів праці; 3) вибір і раціональне використання техніки; 4)
планування.
Без принципу правильного формулювання мети і завдання своєї діяльності
неможливо успішно реалізувати зміст, вибрати методи, засоби діяльності.
Мета — це передбачуваний результат праці педагога чи педагогічного
колективу. Виділяють загальну і часткову мету, ближню і дальню (розраховану
на багато років, на місяці, тижні, дні, години; мет^ навчального предмета, теми
уроку; мета виховання взагалі і конкретні педагогічні заходи). Наприклад,
метою освіти в нашій країні є "всебічний розвиток людини як особистості та
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних
здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян,
здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення
освітнього
рівня
народу,
забезпечення
народного
господарства
кваліфікованими фахівцями".1
Це загальна мета діяльності педагогічних працівників. Виходячи із
загальної мети, формулюють окремі часткові цілі діяльності.
Правильне визначення мети — це лише перший крок в організації педагогічної діяльності. За ним іде точне визначення завдань наступної роботи,
які повинні розкривати і конкретизувати мету педагогічної діяльності, Проте
не потрібно плутати завдадщі роботи зі шляхами її здійснення,
Вибір форм, методів і прийомів праці. Педагог повинен володіти достатнім
арсеналом форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи, знати їх класифікацію, особливості використання, результати, до яких
призводить цей чи інший метод, прийом діяльності. Виходячи із конкретних
цілей і завдань навчально-виховного процесу, він повинен вибрати найбільш
раціональні форми, методи і прийоми навчально-виховної роботи.
Вибір і правильне використання техніки. У поняття техніки входить як
безпосередня педагогічна техніка (вміння вчителя спілкуватися З учнями, тон і

стиль роботи, вміння організовувати і управляти своєю увагою і увагою учнів,
уміння спостерігати, експериментувати, творчо розв'язувати педагогічні
завдання, уміння володіти мовою, мімікою, жестами, поставою і ін.), так і
технічні засоби навчання і виховання. Ефективність педагогічної праці значною
мірою залежить від уміння педагога використати в єдиній системі педагогічну
техніку і технічні засоби.
Планування. Щоб скласга науково обґрунтований план навчально-виховної
діяльності, педагог повинен добре знати закономірності педагогічного процесу.
План — це конкретна, точно розрахована система роботи педагога з чітко
визначеною метою, завданнями, формами, методами, прийомами роботи, з
використанням педагогічної техніки і ТЗН.
Педагог використовує у своїй роботі поурочні плани, тематичне і
календарне планування. Наявність таких планів дає змогу вчителеві
раціонально використовувати час. Проте створення таких науково
обґрунтованих планів не виключає корекції і творчого використання їх з боку
педагога з врахуванням його практичного досвіду, досягнень науки, конкретних умов праці та інших факторів.
У групу принципів організації вимірювань входять нормування, облік,
контроль, оптимальність.
Під нормуванням розуміють визначення необхідних затрат робочого чту
педагога для виконання тієї чи іншої роботи. Основна частина праці педагога
унормована. Ці норми визначені у навчальних програмах (обсяг і зміст
навчального матеріалу, кількість годин, що відводиться на ЇІрш вивчення).
Учителеві потрібно вміти корегувати їх з урахуванням конкретних умов,
визначити характер та обсяг домашніх завдань, зміст виховної роботи з класом,
окремим учнем, роботу з батьками.
Норми для учнів повинні бути посильними, тому що залегкі норми
розхолоджують їх, знижують інтерес до роботи, а надто високі призводять до
перевтоми, до втрати віри у свої можливості.
одержання
даних(ісішькісних
і
якісних)
праці, їх опрацювання^ аналіз і систематизація- Для того, щоб цравильно
виконати облік роботи, потрібно* щоб вона була спланована, унормована, розділена між її учасниками.
Облік педагогічної праці поділяють на облік праці педагога і еамроб-лік
учня. Облік педагогічної праці дає можливість знади про розвиток інтересів
учнів у процесі виконання певної роботи, про набуті знання, вміння і навички,
про збагачення їх досвіду та ін. и
Здійснюючи облік педагогічної праці, ми одночасної контролюємо її,
Педагогічний контроль передбачає, перш за все, одержання шформаіщ
іфо якісний стан роботи, про відповідність педагогічної праці прийштим
нращілам^нормш і хд.:
Кшггршь пшшяен бути побудований таким чином, щоб одержргга зворшний зв *язсж — інформацію про хід і результати навчальмо^виховїюї
роботи?зучиямй* Знання фактичного стану справ дозвшше педагогу свідомо
управляти
навчально-виховним
процесом.
Контролювати
потрібно
систематично, іішбшо, детально, схоплюючи всі ланки роботи, і \

Принцип' ттішильносжі передбачає досягнення високих результатів праці
при мігїіШльшїХ; затратах ча&у,зу^^
них конкретних умовах повинен вибрати оптимальні способи подачі
інформації, контролю за її сприйманням і засвоєнням, темп роботе і тщ, ^
До принципів загального нризпачення ми відносиш) трепет титтпь,
стітултвапт, кшплекспість, науковість.
і^; аа
їШерспекпшєтать —це загальна спрямованість педагогічної дішш*
ності педагога і навчально-пізнавальна діяльність учнів, Мтчв№Ш№*щ«
хошш робота'вчителя, вихователя орієнтована на формуадшяевішойяду, озброєння учнів знаннями, вміннями і навичками, які їм будуть іготрібнізавтра.
^
Педагог
повинен
вміти
визначати
і
забезпечувати
рєм
тив
у
вихованні
і
навчанні
учнів.
Загальні
новах уряду про школу, в навчальних прсграмахі ^ Шйкре№і мтн&ш
сам пєдігоп Роїіиток иаотально-виїШвйШї Щст&єу адійсйк>€ігй^уре^
зул ьтаті переходу від близьких до Далеких персггектйв,
Успіх у досягненні перспективШШ&ш* відстШфш^^ Дагога, учнів. Суть
щнЩШушимтітШаиня полягає у формувайні в учйів інтересу до роботи.
Взділяш& систему як моральних, так:теріальних стимулів, які повинні сприяти підвищенню яьеості знань^ умінь І
навичок учнів, їх вихованості.
( Будь-йку пеДагогічйу проблему, завдання потрібно вирішувати у комплексі
з іншими питаннями. Принцип комплексності передбачає встановлення зв'язків
даної педагогічної діяльності з іншими видами діяльності. Наприклад,
вивчаючи конкретний матеріал навчальної дисципліну, педагог повинен
розглядати його у зв'язку з щціц^и питаннями даної теми, розділу, курсу,
використовувати міжпредметні зв'язки.
Будь-яка праця, в тому числі і педагогічна^ повинна бути науково оргацізодена* Принцип науковості означає^ що організація дедашгічної Гфащ
йошінйа^ірунтуватися на достовірних знаннях* на сучасних досягненнях науки
і практики, передового педагогічного досвіду.
Наукова Ьргайізадія праці педагога передбачає відповідно до конкрет-й0й>
шісігу робсуга підбір ^йщойшьнбї Системи форм, методій і засобів її
організації.
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Питання для самоконтролю
1.
На основі яких нормативних документів здійснюється у нашій країні
управ
ління освітою?
2.
Назвіть принципи управління освітою.
3.
Назвіть методи управління загальноосвітніми навчальними закладами.
4.
Які виділяють функції управління освітою? Назвіть загальні функції
управ
ління.
5.
Назвіть органи державного управління освітою у нашій країні.
6.
Який орган державного управління освітою є центральним? Які його
пов
новаження?
7.
Хто здійснює атестацію науково-педагогічних кадрів?
8.
Хто на місцях безпосередньо здійснює управління загальноосвітніми
навчальними закладами, дошкільними і позашкільними установами?
9.
Кому підпорядковані вищі навчальні заклади?
10.
У чому суть наукової організації праці педагога?
11.
Які принципи наукової організації праці у школі?

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ
2.1, Завдання та зміст методичної роботи
У Типовому статуті середнього загальноосвітнього навчально-вихов-іШО
закладу записано, що одним із обов'язків педагогічних працівників € постійне
підвищення свого професійного рівня, педагогічної майстерності» загальної і
політичної культури. Цьому значною мірою сприяє ор-Гінізація методичної
роботи з учителями. Основний зміст цієї роботи такий:
1) вивчення директивних документів уряду про школу;
2) вивчення і впровадження у практику передового педагогічного досліду;

3) надання практичної допомоги вчителям з питань вдосконалення
Теоретичних знань, педагогічної майстерності;
4) постійне знайомство з новими досягненнями психолого-педагогічних
наук і методики викладання навчальних предметів;
5) систематичне вивчення і аналіз навчальних програм, підручників,
Посібників, методичних рекомендацій;
6) вивчення і аналіз якості знань, умінь і навичок учнів, труднощів
1 Опануванні навчальним матеріалом та вироблення рекомендацій щодо
Підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
7) оволодіння новими методами і прийомами навчання і виховання.
2.2. Форми методичної роботи з учителями,
їх характеристика
Виділяють такі дві групи форм методичної роботи: індивідуальні і
колективні. До індивідуальних форм методичної роботи відносять Сйм&освіту,
стажування, наставництво, індивідуальні консуль-тації> а до колективних —
шкільні (міжшкільні), районні (міські) Методичні об'єднання учителів,
вихователів, класних керівників; районні (міські) методоб 'єднання вчителів;
постійно діючі та епі-ЗОдичні семінари для вчителів, вихователів, директорів
навчально-виховних закладів, їх заступників; педагогічні читання, виставки,
конференції; опорні школи; школи передового педагогічного досвіду; творчі
групи та інше.
Важливою формою підвищення наукового, фахового та методичного рійня
вчителів є самоосвіта, У процесі самоосвіти педагог вивчає нову літературу з
педагогіки, психології, методики викладання навчальної дисципліни, матеріям
передового педагогічного досвіду, педагогічні та методичні журнали, збірники.
Одним із видів самостійної діяльності вчителя є робота над методичною
темою, яка повинна відповідати тій проблемі, над якою працює школа*
Результати роботи над методичною темою вчитель оформляє як реферат чи
доповідь, з якими виступає на засіданні методичнош об-єднання чи творчої
групи, або на науково-практичній конференції.
Стажування. Мододі спеціалісти, які закінчили вищі дадагогічні навчальні
заклади, протягом першого року роботи за місцем працевлаштування
проходять стажування. Мета стажування — набуття випускниками прдкуичщіх
Щ організаторських ндаичок, необ&іднрх для педагогічної роботи на посаді,
яку займають У період сісажувацця молодій сце-ціаліс^ користується всіщ
правами, встановленими д$я драцівнцків даної категорії, виконує посадові
фуцкцірнальні обов'язки,атакож обсщ'язщ, обумовлені в кощракті. Керівник
начального закладу призначає з числа кращих вчителів (вихователів)
відповідної сп$цщьнос:гі кррірццкізв стажування — наставників. У
малокомплектних початкових школах таким наставником може бути працівник
апарату відділу освіти районної держадміністрації, райметодкабінету.
У зміст стажування входить:
1) навчальна робота:
- вивчення поточного та перспективного планування навч^льно-виховного процесу в Школі;
- планування навчально-виховної робота зі свого предмета;
-поурочне планування навчального матеріалу;
ь

- використання на уроці різиомдаі№и*ашодів> ііїшіоМів^ формі засо
бів навчання, що активізукщ>даз»авадьщу дідльністьучнів;
- надання індивідуальної,шп(шоги ущеві зі свото предмет; > ■
- планування, організаційна проведення цозакларної роботи зі (зого
предмета у формі фронтальної, групової та індивідуальної роботи з уч
нями;
- організація і проведення факультативних занять зі свого предмета;
- участь в оформленні навчальних кабінетів;
- участь в організації загальношкільного позакласного заходу зі свого
предмета.
2) методична робота:
• бере участь у роботі шкільного (міжшкільного) і районного методичщх об'єднань;
- працює над вибраною з допомогою наставника методичною темою;
- зивчає наявне у школі лабораторне обладнання, ТЗН, наочні посіб
ники з метою подальшого їх використання;
- відвідує уроки свого наставника, інших учителів школи;
- вивчає передовий педагогічний досвід вчителів;
- систематично знайомиться з новою психолого-педагогічною і
методичною літературою;
- проводить 1-2 відкриті уроки;
3) робота класного керівника:
- вивчає бклад учнів класу, їх індивідуальні особливості;
- добивається єдності педагогічних вимог до учнів з сторони вчителів і
батьків;
- проводить класні збори учнів;
- проводить виховні заходи з учнями класу (згідно з планом виховної
роботи);
- організовує різні форми суспільно-корисної праці учнів;
- проводить профорієнтаційну роботу з учнями;
- працює з батьками учнів: ггровбдить класні батьківські збори, орга
нізовує педагогічний всеобуч батьків, постійно підтримує
зв'язок з
батьками.
Результати стажування молодого спеціаліста розглядаються в кінці
навчального року керівництвом навчального закладу.
У роботі зі стажистами та молодими вчителями використовується і така форма
роботи, як школа стажиста та молодого зчителя, яка створюється при
рай(міськ)методкабінеті. У школі стажиста і молодого вчи* теля ознайомлюють
педагогів-початківців із завданнями та змістом стажування, організовують і
проводять лекції з найактуальніших питань цсихології і педагогіки,
семшаритпракгакуми з питань організації навчаль-цо-виховного процесу в
школі (складання календарних планів, розробка консцежхів уроків, сценарії^
виповнитезаходів, дидактичним матеріалів), консультації з питань стажування,
використання нових форм ти методів навчання; відвідують та аналізують уроки
в досвідчених вчителів та інше.
Індивідуальні консультації для вчителів. В організації індивідуальних
консультацій з учителями потрібно виходити з практичних потреб школи і

кожного вчителя зокрема. Починати дану роботу потрібно із виявлення
вчителів, які потребують консультацій з тих чи інших питань. Потрібну
інформацію директор, заступник директора з навчально-виховної роботи
можуть одержати з різних джерел: відвідування уроків, виховних занять, бесіда
з учителем, перевірка календарного плану, класного журналу, зошитів учнів та
ін.
Разом з учителем керівники школи виявляють недоліки в навчальновиховній роботі вчителя (наприклад, на уроці нераціонально використовується
час, не завжди проводиться підсумок уроку, вчитель невміло здійснює
диференційований підхід до учнів тощо), продумують заходи щодо їх
усунення. Під час індивідуальних консультацій вчителеві дають конкретні
поради з тих чи інших питань, рекомендують опрацювати відповідні журнальні
статті, методичні посібники або методичні розробки уроків.
Повторне відвідування уроків учителя, проведення контрольних робіт, усне
опитування учнів дають змогу з'ясувати ефективність індивідуальних
консультацій для вчителя.
Методичні об'єднання вчителів. При наявності в школі не менше 5 вчителів
одного і того ж предмета створюються шкільні методичні об'єднання
(предметні). Якщо такої кількості вчителів-предметників або вчителів
початкових класів у школі немає, то тоді утворюються міжшкільні
методоб'єднання з центром в одній зі шкіл, а коли вчителів з даного предмета
(наприклад, французької або польської мови) є лише декілька в районі або
області, то тоді можуть створюватися районні або обласні методичні
об'єднання вчителів з даного предмета, Крім предметних методоб’єднань, у
школі створюються методичні об’єднання класних керівників, а в школахінтернатах – методоб’єднання вихователів. Для вчителів початкових класів
створюється єдине методоб’єднання, на якому розглядаються питання навчання
молодших школярів і організації виховної роботи з ними. Якщо в школі
початкових класів багато (25-30), то можуть утворюватися окремі методичні
об’єднання вчителів перших класів, других класів, третіх класів, четвертих
класів.
Загальне керівництво методичною роботою в загальноосвітньому
навчальному закладі здійснює директор, а безпосередньо її організовує
заступник директора з навчально-виховної роботи. Керівниками методичних
об'єднань обирають кращих, досвідчених вчителів.
Засідання методичних об'єднань проводиться, як правило, один раз на
чверть. На цих засіданнях вивчають і обговорюють директивні документи
уряду, Міністерства освіти і науки з питань удосконалення навчальновиховного процесу, заслуховують доповіді з актуальних питань навчання і
виховання учнів, відвідують і аналізують навчальні заняття, виховні заходи,
роблять огляд новинок літератури з педагогіки, психології, методик викладання
навчальних дисциплін, аналізують навчальні програми, підручники, посібники,
методичні рекомендації, дидактичний матеріал; виготовляють наочні
посібники; аналізують якість знань, умінь і навичок учнів, їх вихованість;
проводять моделювання навчальних занять, дискусії, розв'язання педагогічних
завдань і ситуацій тощо.

Відкриті уроки, виховні заходи можуть проводитися як в день засідання
методоб'єднань, так і напередодні. Доцільно, щоб відкритий урок і доповідь на
засіданнях методоб'єднання проводив той самий вчитель. Це дає змогу
показати, як він вирішує дану проблему на уроці, а в доповіді узагальнити
власний досвід. Робота методоб'єднань не обмежується лише проведенням
засідань. У період між засіданнями проводяться методичні тижні, дні творчих
уроків, індивідуальні консультації для молодих учителів, а також для тих
вчителів, які одержали рекомендації за результатами атестації, бесіди за
круглий столом, педагогічні консультації для батьків, вивчається і
впроваджується вчителями передовий педагогічний досвід, проводяться
учнівські олімпіади тощо.
Форма планування роботи методичного об'єднання довільна. У плануванні
потрібно враховувати конкретні умови кожної школи: досвід роботи вчителів,
їх здібності, інтереси, підсумки успішності учнів з даного предмета.
Опорна школа є однією із форм організації методичної роботи з
педагогічними працівниками. Вона має відповідну навчально-матеріальну
базу, досвідчених і творчо працюючих педагогів, домагається високих
результатів у навчанні і вихованні учнів.
Керівництво методичною роботою в опарній школі здійснює методична
рада, до складу якої входять директор опорної школи (голова ради), найбільш
досвідчені директори і заступники директорів шкіл, керівники методичних
об'єднань,
вчителі-методисти,
старші
вчителі,
працівник
рай(міськ)методкабінету (заступник голови).
Змістом методичної роботи опорної школи з педагогічними працівниками є
вдосконалення форм і методів навчання та виховання, організації позакласної
та позашкільної виховної роботи, взаємозв'язку школи і сім'ї, впровадження у
практику роботи досягнень педагогічної науки і передового педагогічного
досвіду, здійснення внутрішньошкільного контролю і надання методичної
допомоги вчителям, вихователям.
Основними формами роботи опорної школи є індивідуальні та групові
консультації, стажування, спостереження та аналіз навчальних занять та
позакласних заходів, науково-практичні конференції, педагогічні читання,
семінари-практикуми тощо.
Координацію діяльності опорних шкіл з іншими установами освіти
забезпечують рай(міськ)методкабінети.
Науково-практичні конференції — одна із форм теоретичної і практичної
підготовки педагогічних працівників до роботи з учнями в середніх
загальноосвітніх навчальних закладах. Тематика науково-практичних
конференцій визначається тими завданнями, які ставить суспільство перед
школою, потребами педагогічних колективів шкіл. Наприклад, тематика
науково-йрактичних конференцій може бути такою: "Шляхи підвищення
ефективності уроку", "Активізація пізнавальної діяльності Школярів",
"Формування національної самосвідомості учнівської молоді", "Диференціація
навчання учнів", "Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів",
'Юігтмізація навчально-виховного процесу в школі" таін.

Тема науково-практичної конференції визначається заздалегідь — за 3-5
місяців (залежно від виду конференції: районна, обласна, республіканська).
Тривалість робоґи конференції, як правило, 1-2 дні.
Методична рада школи. У великих школах утворюється методична рада, яка
координує всю методичну роботу, що ведеться у школі. До складу методичної
ради входять керівники шкільних методоб'єднань, шкіл передового
педагогічного досвіду, творчих груп, найбільш досвідчені вчителі, вчителіноватори. Склад методичної ради затверджує педагогічна рада школи, а очолює
її роботу заступник директора з навчаль-но^виховноїроботи.
У зміст роботи методичної ради школи входить: 1) визначення основних
напрямків діяльності предметних методоб'єднань, методоб'єднань учителів
початкових класів, класних керівників, шкіл передового педагогічного досвіду,
творчих груп; 2) організація і проведення педагогічних читань, розробка
тематики виступів на них, рецензування доповідей, розробка проекту
рекомендацій педагогічних читань; 3) вивчення, узагальнення і впровадження
передового педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки у
практику роботи школи; 4) розробка тематики і програм семінарів, практикумів
для педагогічних працівників; 5) випуск методичних бюлетенів про передовий
педагогічний досвід, про новини педагогічної і методичної літератури; 6)
проведення консультацій для молодих учителів, учителів, які одержали
рекомендації за наслідками атестації; 7) організація роботи методичного
кабінету школи; розробка проблеми, над якою працює школа.
План роботи методичної рада голова погоджує з директором школи.
Мкспериментальний педагогічний майданчик. Наказом Міністерства освіти від
16 грудня 1993 р. № 451 затверджено "Положення про експериментальний
педагогічний майданчик". Мета створення експериментального педагогічного
майданчика — це реалізація соціально-педагогічних ініціатив, спрямованих на
оновлення змісту освіти, впровадження принципово нових технологій у
практику закладів освіти. Авто
ром таких ініціатив може бути будь-яка особа, а також заклад освіти, установа,
кооператив, громадська організація тощо.
Для створення майданчика автор ініціативи оформляє заяву, в якій
відображає основні ідеї експерименту, умови його проведення; очікувакі
результати; план програми дослідження; характер і межі змін в існуючій
практиці освіти; попередні розрахунки матеріально-технічного, економш ного,
кадрового і наукового забезпечення експерименту.
Рішення про відкриття майданчика приймається експертною комісією після
проходження спеціальної експертизи, в ході якої визначається відповідність
ініціативи меті розвитку освіти.
Рада(комітет) майданчика в своїй діяльності керується Конституції єю
України, Законом України "Про освіту", іншими законодавчими т
нормативними актами.
Положенням визначено пріоритетні напрями діяльності майданчика?
випробування нових концепцій освіти і виховання; впровадження нового
змісту освіти (навчальних планів, програм, нових підручників); розробка
і експериментальна перевірка результативності державного компоненті
змісту освіти; створення нових моделей навчальної діяльності; розроб

ка нових методів і засобів виховання учнів; створення нових схем управ
лінської діяльності, спрямованих на розвиток освіти.
Підсумки діяльності експериментального педагогічного майданчики
оформляються у письмовій формі і подаються до відповідного органу
державного управління освітою, який видає їх у вигляді методичних ре«
комендацій, листів чи інших документів.
Мікрогрупа — це колективна форма методичної роботи, до складу якої
входять люди, об'єднані виключно на добровільній основі, і щтщ$ єм такого
об'єднання є їх психологічна сумісність, інтерес до однієї пф-дагогічної
проблеми. Такі групи утворюються тоді, коли потрібно їти певну концепцію,
теорію, методику. Спочатку кожний член групи мостійно вивчає теоретичний
матеріал, потім обговорюють його колективно, доповнюють, коригують,
реалізують дану ідею практично у своїй роботі. Освоївши нову ідею,
мікрогрупа розпадається.
Ініціативні групи. Вони утворюються на час проведення великих
методичних заходів (педагогічної ради, педагогічних читань, конференцій
тощо). Зміст роботи ініціативної групи педагогів полягає у вивченні стану
конкретної проблеми навчально-виховної та методичної роботи, узагальненні
думок та виробленні рекомендацій, підготовці проекту рі-щень, а в ході
проведення самих заходів — в організації дискусії.
Мозковий штурм, методичний ринг. Він організовується з метою
термінового
розв'язання
складної
навчально-методичної
проблеми.
Особливістю його є максимальна концентрація уваги педагогів на даній
проблемі, активна участь усіх учасників в ЇЇ обговоренні.
Методичний фестиваль — це колективна форма пропаганди передового
педагогічного досвіду, це разовий багатоплановий захід, сценарій якого
залежить від мети проведення, рівня підготовленості педагогічних та
методичних працівників.
Педагогічний КВК. Він проводиться за традиційним сценарієм на
педагогічну тематику, сприяє активізації масових та індивідуальних форм
методичної роботи, особливо в період підготовчої роботи.
Методичний кабінет школи. Важливу роль у підвищенні загального,
фахового і методичного рівня учителів відіграє шкільний методичний кабщет.
Основними завданнями методичного кабінету є: надання ирак-тйчної допомоги
вчителям, вихователям^ класним керівникам у формуванні їх педагогічної
майстерності; координація методичної роботи в школі; пропаганда досягнень
психолого-цедагогічної науки і передового педагогічного досвіду роботи
вчителів і педагогічних колективів.
Керівництво роботою шкільного методичного кабінету може здійснювати
рада кабінету, обрана з числа вчителів-методистів, досвідчених вчителів, яка
працює лід керівництвом заступника директора школи з навчально-виховної
роботи. Рада методичного кабінету організовує роботу для стажування
молодих учителів, координує діяльність методичних об'єднань школи,
допомагає вчителям у проведенні методичних заходів, організовує і проводить
виставку нових наочних посібників, знайомить учителів з новинками
психолого-педагогічної літератури, передовим педагогічним досвідом тощо.

У шкільному методичному кабінеті зосереджено такі матеріали;
документація шкільних, міжшкільних методоб'єднань, зразки кращих
конспектів уроків, сценаріїв виховних заходів (бесід, диспутів, вечорів, КВК),
планування виховної роботи, матеріали передового педагогічного досвіду,
творчі звіти вчителів, накази Міністерства освіти і науки управління освіти і
науки, відділу освіти, методичні рекомендації, педагогічні журнали і газети,
методична література, тексти доповідей, прочитаних на
Центром методичної роботи в гімназіях і ліцеях с науково-методична рада,
до складу якої входять заступник директора з науково-методичної роботи,
науково-методичний
консультант,
психолог-організатор,
завідувачі
предметними (цикловими) кафедрами, вчителі вищої категорії, представники
учнівського наукового товариства, викладачі вузів, спеціалісти науководослідних установ, члени творчих спілок.
Науково-методична рада затверджує творчі групи, лабораторії,
індивідуальні творчі плани вчителів, тематику методичної роботи та керівників
дослідно-експериментальних робіт. На засіданні науково-методичної ради
заслуховують звіти про виконану методичну роботу.
Головою науково-методичної ради є заступник директора з науковометодичної роботи. Він організовує і координує усю методичну роботу в
гімназії, ліцеї, запрошує науковців, інших фахівців для педагогічної Ш
наукової діяльності, укладає угоди з питань науково-методичної роботи з
іншими організаціями, допомагає вчителям організувати науково-дослідну
роботу, підгримує зв'язки з іншими ліцеями і гімназіями щодо проведення
спільних заходів науково-методичного характеру,
Психолог-організатор здійснює психологічну експертизу нових методичних
розробок, дидактичних матеріалів, консультує учнів, учителів предметників,
класних керівників, створює психологічну службу гімназії, ліцею.
2.4. Організація методичної роботи з учителями початкових
класів малокомплектних шкіл
У малокомплектній школі вчителі початкових класів працюють з двома,
трьома, а то й з чотирма класами. Специфіка роботи з кількома класами
вимагає створення для такої категорії працівників окремого методичного
об'єднання - методоб'єднання вчителів початкових класів малокомплектних
шкіл. Це можуть бути кущові або районні методичні об'єднання. На їх
засіданнях розглядаються особливості форм, методів навчання і виховання,
організації позакласної і позашкільної виховної роботи, використання
наочності та дидактичних засобів навчання у роботі з класом-комплектом,
вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду.
Певні труднощі в організації методичної роботи виникають тоді, коли в
початкових малокомплектних школах працює один або два вчителі. Якщо
засідання методичних об'єднань проводити в період навчання учнів, то
вчителі не зможуть взяти в них участі, оскільки не буде з ким залишити
учнів своєї школи. Тому в більшості випадків засідання кущових, районних
методичних об'єднань вчителів початкових класів малокомплектних шкіл
проходять в період листопадових, січневих і березневих канікул. На цих
засіданнях використовують такі форми роботи, як моделювання уроків,
перегляд та аналіз відеозаписів уроків у класі-комплекті, спостереження

позакласних виховних занять, обмін досвідом роботи в умовах
малокомплектної школи та ін.
Для вчителів початкових класів малокомплектних шкіл організовуються
постійно діючі та епізодичні семінари з актуальних проблем навчання і
виховання учнів та шляхів їх вирішення в умовах роботи з класомкомплектом. В окрему групу під час організації семінарів виділяють
директорів початкових малокомплектних шкіл, оскільки директор у такій
школі є одночасно і вчителем, а початкова малокомплектна школа має свою
специфіку.

Рис.2. Схема структури методичної роботи в гімназіях, ліцеях
Наведемо орієнтовний план роботи постійно діючого семінару для директорів
початкових малокомплектних шкіл з проблеми "Шляхи вдосконалення
навчально-виховного процесу відповідно до завдань державної національної
програми "Освіта" ("Україна XXI століття").
Заняття 1.
Місце проведення: Час проведення:

1.
Доповідь "Завдання директорів початкових малокомплектних шкіл
з проблеми вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до завдань
державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI століття").
Методист початкового навчання райметодкабінету.
2.
Виступ "Система роботи вчителів початкових класів з фізичного
розвитку та зміцнення здоров'я молодших школярів, виховання у них
інтересу до занять фізкультурою і спортом".
Директор початкової школи, на базі якої проходить засідання.
3. Спостереження та обговорення уроку з фізкультури в класі-комплекті.
4. Обмін досвідом роботи з питання "Використання народних ігор на
уроках фізкультури у класі-комплекті".
5.
Практичне заняття: ознайомлення з вимогами до шкільної доку
ментації, планом роботи початкової школи, планом виховної роботи вчи
теля, який працює з класом-комплектом.
Директор початкової школи.
Заняття 2.
Місце проведення: Час проведення:
1.
Доповідь "Робота з розвитку оптимальної швидкості читання у
початкових класах".
Директор початкової школи.
2.
Обмін досвідом роботи з таких питань:
а) умови ефективного використання у 1 класі серії таблиць для
формування швидкості читання;
б)
особливості використання зорових диктантів у навчанні учнів
швидкому читанню;
в)
розвиток усного зв'язного мовлення учнів початкових класів.
3. Практичне заняття: моделювання уроків: а) читання з метою показу
способів формування в учнів швидкості читання; б) української мови з метою
показу роботи з розвитку зв'язного мовлення учнів.
Заняття 3.
Місце проведення: Час проведення:
1. Доповідь "Формування особистості школяра в умовах початкової
школи".
Директор початкової школи.
2. Спостереження та аналіз нестандартних та однотемних уроків у класахкомплектах.
3. Спостереження та аналіз позакласних заходів з відродження
національних традицій.
4. Обмін досвідом роботи з питань керівництва позакласною виховною
роботою щодо відродження національних свят, традицій.
Заняття 4.
Місце проведення: Час проведення:
1. Доповідь "Екологічне виховання молодших школярів".
Директор початкової школи.

2. Спостереження та аналіз уроків природознавства, трудового навчання,
читання. Мета спостереження: ознайомлення з екологічним вихованням учнів.
3. Обмін досвідом роботи з таких питань:
а) ігри екологічного спрямування для молодших школярів;
б) використання диференційованих завдань на уроках природознавства.
4. Практичне заняття: моделювання уроку з природознавства на тему:
"Вивчення природи рідного краю".
Диференційованого підходу вимагає і організація підвищення
кваліфікації вчителів початкових класів, що працюють в умовах
малокомплектноі школи, а також директорів початкових шкіл. Найбільш
доцільно проВодити курси для них у період літніх канікул. У навчальних планах
курсів відображаються особливості організації навчально-виховного процесу в
умовах малокомплектноі школи, здійснення керівництва роботою початкової
школи.
2.5. Організація методичної роботи на діагностичній основі
Педагогічне діагностування дає можливість виявити кращий досвід, а
також недоліки в організації навчально-виховної діяльності і на цій основі
спланувати методичну роботу з учителями. Розглянемо суть організації
методичної роботи з учителями на діагностичній основі (за методикою
Я.С.Турбовського).
На першому етапі діагностування проводиться на внутрішньо-шкільному
рівні. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи проводить
інструктаж, у ході якого розкриває ідею діагностування, Звертає увагу на
необхідність ретельного самоаналізу своєї роботи, після чого роздає анкети
вчителям і пояснює, як їх потрібно заповнити. їїа заповнення анкет відводиться
кілька днів.
Анкета складається з 4-х сторінок. Учителям пропонується заповнити
тільки три перших сторінки, тобто відповісти на питання: що у навчальновиховній роботі вдається найкраще, добре, а що тільки задовільно; які
відчуваєте труднощі, які у вас стосунки з учнями: дуже добрі, добрі, задовільні,
конфліктні; з батьками: дуже добрі, добрі, задовільні, конфліктні.
1 (титульна) сторінка. Діагностична анкета
Назва (номер) школи ------------------------------ __----------------------- __— -------------Прізвище -——------------- .—- Ім'я ___________________ По батькові --------------Який
предмет
викладаєте?.
Стаж роботи ___________________________
2 сторінка
1. Що у навчальній роботі Вам вдається найкраще і з чим зі свого
досвіду Ви вважаєте доцільним поділитися з колегами?
2. Що у навчальній роботі Вам вдається добре?
3. У чому в навчальній роботі у Вас виникають труднощі із яким
досвідом навчальної роботи Ви хотіли б ознайомитися?
3
сторінка.
1.
Що у виховній роботі Вам вдається найкраще і чим зі свого досві
ду виховної роботи Ви вважаєте доцільним поділитися з колегами?
2.
Що у виховній роботі Вам вдається добре?

3.
Які труднощі є у Вашій виховній роботі і з яким досвідом виховної
роботи Ви хотіли б ознайомитися?
4.
Які у Вас стосунки з учнями: дуже добрі, добрі, задовільні, кон
фліктні (потрібне підкреслити).
5.
Які у Вас стосунки з батьками учнів: дуже добрі, добрі, задовільні,
конфліктні (потрібне підкреслити).
4. сторінка.
Додаткові корегуючі характеристики: ___________________ ;
Голова методоб'єднання _______________________________
Заступник директора школи з виховної роботи Директор школи
Таке педагогічне діагностування дозволяє організувати методичну
роботу, всебічно враховуючи індивідуальні особливості, рівень професійної
підготовки кожного педагога.
Другий етап діагностування —це діагностування на районному
(міському) рівні. Діагностичні карти шкіл подають у відділ освіти районної
(Міської) держадміністрації. Працівники відділу освіти, методкабінету вносять
до них відповідні корективи і складають єдину діагностичну карту району
(міста), на основі якої визначаються форми методичної роботи для кожної
категорії педагогічних працівників. Робота рай(міськ)методкабінетів
спрямована на задоволення виявлених потреб вчителів, які не можуть бути
вирішені в межах школи.
Один примірник діагностичної карти району (міста) направляється в
обласний інститут післядипломної освіти. Це — третій етап діагностування. На
основі аналізу діагностичних карт району і міста обласний інститут
післядипломної освіти планує проблемні курси, семінари, науково-практичні
конференції.
Організація методичної роботи на діагностичній основі сприяє
узгодженню планів методичних служб школи, рай(міськ)методкабінету,
обласного інституту післядипломної освіти.
Четверту сторінку заповнюють керівник методоб'єднання, заступник
директора з виховної роботи, директор школи. Вони вносять відповідні
корективи до змісту відповідей на запитання.
Зібрані анкети заступник директора з навчально-виховної роботи
класифікує і розподіляє за предметами, результати діагностування заносить на
діагностичну карту школи.
У діагностичній карті школи досвід, який заслуговує на впровадження,
заступник директора школи відмічає червоним кольором, проблеми, які вчитель
розв'язує добре,—зеленим, а ті, що викликають труднощі, — жовтим кольором.
На основі результатів аналізу діагностичної карти керівництво школи визначає
шляхи, спрямовані на подолання виявлених недоліків: використання
передового педагогічного досвіду вчителів, проведення індивідуальних
консультацій,
опрацювання
відповідної
психологічної,
педагогічної,
методичної літератури, журнальних статей, визначення форм підвищення
кваліфікації, залучення до роботи у школі передового педагогічного досвіду
тощо.

Діагностична карта вчителів
_*_ __________________________ школи на 200
____________________________ - 200_ навчальний рік

Умовні позначення:

1.

2.

3.
4.

5.

Ж—дуже добре вдасться; 3 — вдається; Ч — вдається,
але потрібна допомога.
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ВНУГРІШНЬОШКІЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО
3.1. Функціональні обов'язки директора загальноосвітнього
навчального закладу, його заступників
Керівниками загальноосвітніх навчальних закладів можуть бути тільки
громадяни України, ерудовані, авторитетні, які мають організаторські здібності,
вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної
роботи не менше 3 років, успішно пройшли атестацію керівних кадрів освіти у
порядку, встановленому Міністерством освіти і науки. Прекрасним прикладом
керівника навчального закладу був директор Павлиської школи
В.О.Сухомлинський. У книзі "Розмова з молодим директором школи" він
писав, що "учителем учителів — а тільки вчитель учителів і є справжнім
керівником, якому вірять і якого поважають, — можна стати.лише тоді, коли з
кожним днем усе більше заглиблюєшся у деталі, в тонкощі педагогічного
процесу, коли перед тобою відкриваються все нові й нові грані того, що можна
назвати мистецтвом впливу на душу людини".1
Керівник загальноосвітнього навчального закладу — це, перш за все,
вихователь педагогічного колективу. Він повинен бути прикладом для
педагогічних працівників, добре знати свій предмет, методику його
викладання, вміти науково аналізувати роботу кожного педагогічного
працівника, колективу в цілому, постійно вдосконалювати свою педагогічну
майстерність, прагнути до наукової роботи.
Директор середнього загальноосвітнього навчального закладу державної та
комунальної форм власності призначається на посаду і звільняється з посади
завідуючим відділом освіти районної (міської) державної адміністрації, а
приватної форми власності - засновником (власником) за погодженням з
відповідним органом управління освітою.
У "Положенні про середній загальноосвітній навчальний заклад" визначено
такі функціональні обов'язки директора загальноосвітнього навчального
закладу:
"здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує
раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для
підвищення ■ фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю
знань, умінь та навичок учнів;
^відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої
освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній
роботі, проведення виховної роботи;
і забезпечує дотримання вимог охоронидитинства, санітарно-гігієнічних та
протипожежних норм, техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та
виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної
роботи педагогів;
дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, ■.
драдівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному
цроцесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами;
забезпечує права учнів та захист їх від будь-яких форм фізичного або ^:
л психологічного насильства;
вживає заходів для запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;
і розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із
загальноосвітнього навчального закладу і за наявності підстав вирішує
разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх
подальше навчання;
контролює організацію харчування і медичного обслуговування.
Заступник директора з навчально-виховної роботи. Заступника директора
призначає і звільняє директор навчального закладу. До функціональних
обов'язків заступника директора входить правильна організація навчальновиховного процесу (складання розкладу навчальних занять, гурткова робота,
чергування по школі), контроль за виконанням навчальних планів і програм,
станом викладання окремих навчальних предметів, якістю знань, умінь і
навичок учнів, за їх поведінкою; він складає звіти про стан навчально-виховної
роботи в закладі.
Якщо у навчальному закладі два і більше заступники, то обов'язки між
ними розподіляє директор. Наприклад, один із заступників може відповідати за
організацію навчально-виховного процесу в початкових класах, роботу груп
продовженого дня, викладання якогось предмета, методичну роботу з
учителями початкових класів, збереження і використання навчальних
посібників.
Заступник директора школи з виховної роботи. Його призначають з числа
досвідчених педагогічних працівників, які мають нахил до організації та
проведення виховної роботи.
Заступник директора з виховної роботи організовує вивчення інтересів,
запитів учнів, їх зайнятості в гуртках» секціях, виявляє учнів, схильних до
правопорушень; вивчає можливості залучення батьків до співпраці зі шкшою,
взаємодіє з інспекціями у справах неповнолітніх, прокуратурою, медичними та
наркологічними службами; вивчає стан матеріально-технічної бази закладу
для здійснення виховної роботи із школярами.
Він забезпечує підбір і розстановку класних керівників, планування
гурткової, клубної роботи, загальношкільних заходів, узгоджує і координує
позаурочну діяльність учнів школи з йозашкільними виховними закладами,
організовує методичну роботу з питань виховання.

Заступник директора з виховної роботи організовує діяльність класних
керівників, вихователів, керівників гуртків, клубів, педагогів-органі-загорів з
метою формування в учнів загальнолюдських цінностей та моралі,
відро^ркення національних звичаїв, обрядів, традицій, забезпечення літнього
відпочинку дітей у канікулярний час, контролює позаурочну виховну роботу з
учнями, аналізує її результативність, при потребі надає допомогу
педагогічним працівникам у її проведенні.
Помічник директора по господарській частині відповідає за матеріальнотехнічне забезпечення навчального процесу, своєчасну підгодавку навчального закладу до нового навчального року, збереження Шкільного
обладнання, розподіляє обов'язки між технічним персоналом школи.
3.2. Планування роботи загальноосвітнього
навчального закладу
Єдиним документом у плануванні роботи загальноосвітнього навчального
закладу є річний план. Він складається за участю всього педагогічного
колективу закладу. До складання річного плану приступають у кінці
навчального року. На серпневому засіданні педагогічної ради обговорюється і
затверджується річний план роботи навчального закладу. Форма складання
річного плану роботи навчального закладу довільна. Розділи річного плану
доцільно привести у відповідність до структури Закону України "Про загальну
середню освіту". У плані дається аналіз навчально-виховної роботи за минулий
і визначаються основні завдання на новий навчальний рік.
У річному плані передбачаються заходи щодо підготовки навчально-ЇЙ закладу
до нового навчального року (формування перших класів, підготовка
документації: розклад уроків, робота Гуртків, секцій, клубів, плани ота
Методичних об'єднань; упорядкування особових справ учнів), охоплення дітей
шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи, зв'язковим навчанням, а
також організація індивідуального навчання хворих дітей вдома; переведення
учнів у-наступний клас, допуск учнів екзаменів, випуск учнів зі школи, надання
матеріальної допомоги уч-м закладу, звільнення учнів із малозабезпечених
сімей від оплати за чергування.
Річним планом передбачається тематика засідань педагогічної ради
навчального закладу, семінари для класних керівників, проведення нарад, а
також загальношкільних батьківських зборів.
У річному плані відображаються питання роботи адміністрації з
педагогічними кадрами: організація стажування молодих спеціалістів,
проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
організація методичної роботи, творчі звіти вчителів, тижні творчих уроків
молодих учителів, атестація учителів.
У річному плані планується організація внутрішньошкільного контролю:
перевірка виконання рішень уряду в галузі освіти, наказів та розпоряджень
Міністерства освіти і науки України, місцевих органів освіти, нормативних
документів про школу, власних наказів і рішень; перевірка стану викладання
окремих навчальних предметів, стану виховної роботи, рівня знань, умінь і
навичок учнів, їх вихованості, проведення директорських контрольних робіт (з
української мови, математики, хімії, фізики, в початкових класах); перевірка
техніки читання (1-4 кл., І5-7 кл.), перевірка документації (ведення класних

журналів, учнівських зошитів, щоденників учнів, календарного планування
навчального матеріалу), вивчення результативності проходження курсів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, виконання навчальних
програм, методрчне забезпечення навчальних кабінетів, стан техніки безпеки і
охорони праці, пожежної безпеки, попередження дитячого травматизму.
У річному плані роботи навчального закладу визначаються заходи щодо
зміцнення навчально-матеріальної бази: поповнення і обладнання кабінетів,
майстерень,
бібліотеки
навчально-наочними
посібниками,
ТЗН,
інструментами, книгами, підручниками, забезпечення навчальних приміщень
меблями, розширення і обладнання спортивного комплексу; заходи для
зміцнення здоров'я дітей, попередження травматизму і нещасних випадків:
організація медичних оглядів та профілактика захворювань дітей, санітарногігієнічна пропаганда серед батьків; проведення спортивно-одцоровчих
заходів; роз'яснення учням правил дотримання техніки безпеки у навчальних
кабінетах, майстернях, спортивних залах, правил безпечної поведінки на
вулицях і дорогах, під час екскурсій і походів, на воді і льоду, в разі виявлення
вибухонебезпечних речовин.
Складає розклад занять заступник директора школи з навчально-виховної
роботи. Він повинен добре вивчити навчальний план, за яким працює школа,
знати відомості про навчальне навантаження вчителів.
Розглянемо, як приклад, розклад занять для комплекту І -3 і 1 -2-3 класи,
навчаються за таким навчальним планом:
Навчальний предмет

Іклас

2 клас

Зклас

4 клас

Інваріантна складова
1. Українська мова

8

7

7

7

2. Іноземна мова

—

1

2

2

3. Математика
4. Я і Україна

3
1

4
1

4
2

4
2

і

5. Фізична культура

2

2

2

2

і

6. Охорона життя і здоров'я дітей

1

1

1

1

7. Музика

1

1

1

1

8. Образотворче мистецтво

1

1

1

9. Трудове навчання

2

1

1

19

19

21

Разом
Курси за вибором:

Варіативна складова

1
1
21

Християнська етика
Всього

1

1

1

1

20

20

22

22

Розклад занять для комплекту 1-3 класи
п/п

Тривалість
занять (хв)

1 клас

3 клас

Понеділок
1

ЗО

Українське читання

—

2

ЗО

Українська мова

—

3

40

Образотворче мистецтво

Математика

4

40

Охорона життя і здоров'я
дітей

Українське читання

5

ЗО

6

30

--- „
■;

■

Українська мова
Я і Україна

Вівторок
1

30

Українське читання

■—

2

30

Математика

3

40

Трудове навчання

Українське читання

4

40

Фізкультура

Фізкультура

5

30

6

ЗО

—

Іноземна мова

7

30

—.

Образотворче мистецтво

—

.. —

Математика

Середа
1

30

Українське читання

2

30

Математика

3

40

Українська мова

Українська мова

4

40

Музика

Музика

-----

5

30

—

Математика

6

30

----- :

Українська мова

7

30

-----

Християнська етика

Четвер
1

ЗО

Українське читання

—

2

ЗО

Українська мова

■—__

3

40

Трудове навчання

Математика

40

Фізкультура

Фізкультура

4

*

5

ЗО

—

Я і Україна

6

ЗО

—

Трудове навчання

П’ятниця
1

зо

Я і Україна

2

зо

Математика

3

40

Українська мова

Українське читання

4

40

Християнська етика

Українська мова

5

30

6

30

—
. ■.

—

Іноземна мова

-

Охорона життя і здоров'я
дітей

-

Розклад занять для комплекту 1-2-3 класи
п/п Триваліст
ь занять
(хв)

1 клас

2 клас

3 клас

;

Понеділок

1

30

Українське читання

2

30

Українська мова

Українське читання

3

40

Трудове навчання

Іноземна мова

4

40

Музика

Музика

Образотворче
мистецтво
Музика

5

30

Математика

Математика

-

'—
1

6

зо

----

—

Українське читання

Вівторок
1

зо

Українське
читання

2

зо

Математика

Математика

3

40

Українська мова

Українська мова

Українське читання

4

40

Фізкультура

Фізкультура

Фізкультура

5

30

Українська мова

Я і Україна

6

за

7

зо

. -- ~

-

,. _

—_..
.— . .

Математика
Іноземна мова

Середа
1

ЗО

Математика

2

зо

Українська мова

Українська мова

3

40

Образотворче
мистецтво

Математика

4

40

Я і Україна

Українське читання Українська мова

5

ЗО

—

6

ЗО

—

—

Трудове навчання

7

ЗО

—

—

Охорона життя і
здоров'я дітей

—

Образотворче
мистецтво

Математика

Українське чи- і
тання

Четвер
1

ЗО

Українське читання

2

зо

Українська мова

3
4

40
40

5

ЗО

Фізкультура
Трудове навчання
—

—
Українське
читання
Фізкультура
Я і Україна
Охорона життя і
здоров'я дітей

—
--;
Фізкультура
Українське
■; читання
\Українська мова

ЗО

6

——

—

іноземна мова

1

П'ятниця
1

ЗО

Українське
читання

2
3

ЗО
40

Математика
Охорона життя і
здоров'я дітей

Математика
Українська мова

-—■ ■
Християнська
\
етика
І

4

40

Християнська
етика

Християнська
етика

Українська мова

5
6

ЗО

Трудове навчання
:
—-

Математика
Я і Україна

—
—

—

—
-.

.

зо
Міністерством освіти і науки України визначено такий перелік ділової
документації1, яка є обов'язковою у загальноосвітньому навчальному закладі:
1. Ліцензія на право проведення освітньої діяльності (тільки для при
ватних навчальних закладів).
2. Ліцензія на запровадження освітньої діяльності, пов'язаної з надан
ням професії.
3. Матеріали державної атестації навчального закладу.
4. Свідоцтво про державну атестацію.
5. Матеріали державної підсумкової атестації учнів (вихованців).
6. Статут загальноосвітнього навчального закладу.
7. Книга наказів з основної діяльності.
8. Книга наказів з кадрових питань.
9. Книга обліку руху учнів.
10.
11.
12.
13.
14.

Алфавітна книга запису учнів.
Журнал обліку вхідного та вихідного листування.
Книга протоколів засідань педагогічної ради.
Книга обліку педагогічних працівників.
Книга обліку трудових книжок.

15. Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню
освіту.
16. Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню
освіту.
17. Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот.
18. Книга обліку наслідків внутрішньошкільного контролю.
19. Книга протоколів загальних зборів (конференції) колективу загально
освітнього навчального закладу.
20. Книга протоколів ради загальноосвітнього навчального закладу.
21. Книга протоколів піклувальної ради, батьківського комітету.
22. Класні журнали.
23. Журнали груп продовженого дня,

24. Журнали обліку пропущених і замінених уроків,
25. Журнали обліку роботи гуртків, факультативів, секцій тощо,
26. Журнали обліку звернень та заяв громадян.
27. Контрольно-візитаційна книга.
28. Особові справи та медичні картки учнів.
29. Особові справи педагогічних працівників.
30. Табелі успішності учнів.
31. План роботи на поточний навчальний рік.
32. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази,
кадрового забезпечення навчально-виховного процесу.
33. Навчальні плани та навчальні програми.
34. Атестаційні матеріали педагогічних працівників.
35. Списки первинного обліку дітей, які піддягають навчанню.
36. Учнівські квитки для учнів 1-4, 5-9 та 10-12 класів.
37. Статистична звітність (форми № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, № 83-РВК
та інші).
38. Нормативно-правова документація з питань охорони праці та тех
ніки безпеки,
39. Конституція України, Закони України "Про освіту", "Про загальну
середню освіту".
40. Нормативно-правова документація Міністерства освіти і науки та
місцевих органів управління освітою.
41. Акти прийому-передачі загальноосвітнього навчального закладу.
42. Акти державного інспектування загальноосвітнього навчального
закладу.
43. Трудові книжки працівників навчального закладу.
44. Розклад уроків для учнів 1-4 класів та 5-12 класів.
45. Графік роботи гуртків, секцій, об'єднань тощо.
46. Графік проведення позакласних заходів.
47. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників держав
них навчально-виховних закладів.
48. Наочність з правил техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.
У разі необхідності Міністерство освіти і науки України, місцеві органи
управління освітою можуть встановлювати додаткову відомчу звітність,
інформацію.
Розглянемо характеристику окремих документів.
Алфавітна книга запису учнів ведеться в кожному загальноосвітньому
навчальному закладі. У ній записуються всі учні навчального закладу в
алфавітному порядку, незалежно від класу, в якому вони навчаються. Щорічно
до неї заносяться відомості про учнів нового прийому. Для кожної літери
відводяться окремі сторінки. Номер запису учня у книзі є одночасно номером
його особової справи.
Вибуття учня (закінчення ним навчального закладу) оформляється наказом
директора із зазначенням причин вибуття. У алфавітній книзі записується

номер і дата наказу, вказується причина вибуття. Якщо учень, який раніше
вибув, знову повернувся у даний навчальний заклад, то дані про нього
записуються як про такого, що прибув вперше.
Після використання усіх сторінок алфавітної книжки на ту чи іншу літеру
продовження записів здійснюється у новій книзі в порядку наступних номерів.
Виправлення у книзі підтверджуються підписом директора закладу і
скріплюються печаткою.
Термін зберігання алфавітної книги — 50 років.
Особова справа учня заводиться з моменту вступу його в навчальний
заклад. До неї заносяться такі дані: загальні відомості про учня, підсумкові
оцінки успішності за кожен клас, записи про нагороди (похвальні листи,
похвальні грамоти, золота або срібна медаль).
Особові справи учнів МУ класів ведуть учителі початкових класів, У-ХІІ
класів — класні керівники. Особова справа має номер, що відповідає номеру в
алфавітній книзі (наприклад, № В/128 означає, що учень записаний в
алфавітній книзі на літеру В під № 128).
У разі вибуття учня з навчального закладу особова справа видається на
підставі письмової заяви батькам або особам, що їх заміняють.
Після закінчення учнем навчального закладу його особова справа
зберігається 5 років.
Класний журнал ведеться в кожному навчальному закладі за формою,
затвердженою Міністерством освіти і науки. Встановлені такі види класних
журналів: для 1 -4,5-9,10-12 класів. Відповідні записи в них роблять вчителі
початкових класів, класні керівники, вчителі-предметники.
Журнал планування та обліку роботи гуртка розрахований на один
навчальний рік і ведеться керівником гуртка.
Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту. Книга
повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена підписами
завідуючого відділом освіти районної держадміністрації, інспектора та
гербовою печаткою.
У книзі зазначається кількість отриманих і виданих атестатів про повну
загальну середню освіту (із зазначенням їх номерів). Решта чистих і зіпсованих
бланків здається у відділ освіти районної держадміністрації, про що в книзі
робиться відповідний запис і розписується завідуючий відділом освіти чи
інспектор.
Атестати про повну загальну середню освіту видаються на основі рішення
педагогічної ради навчального закладу. В книзі записується дата і номер
протоколу.
Журнал групи продовженого дня ведеться в усіх загальноосвітніх
навчальних закладах, де є групи продовженого дня. Журнал групи
продовженого дня розрахований на один навчальний рік. Ведення відповідних
записів у даному журналі є обов'язковим для кожного вихователя. Правильність
ведення журналу перевіряє директор навчального закладу і заступник
директора з навчально-виховної роботи.
Наведемо, як приклад, фрагмент записів у журналі групи продовженого
дня.

Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту ведеться
аналогічно до книги обліку і видачі атестатів про повну загальну середню
освіту.
Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот ведеться у
кожному загальноосвітньому навчальному закладі. Облік Похвальних листів
"За відмінні успіхи у навчанні", Похвальних грамот "За особливі успіхи у
вивченні окремих предметів" у книзі ведеться окремо.
У книзі обліку педагогічних працівників, яка ведеться в усіх загальноосвітніх
навчальних закладах, записуються усі педагогічні працівники закладу,
відмічаються результати атестації вчителів (вказується дата і номер рішення
атестаційної комісії).
Книги обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв
про базову загальну середню освіту зберігаються у справах навчального
закладу 75 років.
Книга протоколів засідань педагогічної ради. Вона ведеться в усіх
навчальних закладах, де є педагогічна рада, У ній фіксуються всі питання, які
розглядаються на засіданні педагогічної ради, а також прийняті рішення.
Книга протоколів засідань педагогічної ради навчального закладу
зберігається 25 років.
Книга протоколів ради загальноосвітнього навчального закладу ведеться
аналогічно до книги протоколів педагогічної ради .
Книга обліку трудових книжок працівників загальноосвітнього навчального
закладу ведеться у всіх закладах. Трудові книжки зберігаються у директора
закладу. Зберігається дана книга у справах закладу 50 років.
Журнал обліку пропущених і замінених уроків вчителями (зберігається 5
років) ведеться заступником директора загальноосвітнього навчального
закладу з навчально-виховної роботи.
Книга наказів ведеться у тих загальноосвітніх навчальних закладах, де є не
менше 3-х працівників. У ній записуються накази і розпорядження з питань
навчально-виховного процесу (про вивчення стану викладання навчальних
дисциплін, якість знань, умінь і навичок учнів, виконання нормативних
документів про освіту тощо), про розподіл посадових обов'язків між
керівництвом закладу, педагогічного навантаження вчителів, класного
керівництва, стимулювання їх праці.
Наказами по навчальному закладу оформляються рішення педагогічної
ради навчального закладу про переведення в наступний клас, допуск учнів до
екзаменів, про закінчення учнями навчального закладу, нагородження їх
золотими, срібними медалями, Похвальними листами, грамотами.
Книга наказів зберігається у справах закладу 50 років. '
У контрольно-візитаційну книгу (зберігається 10 років) заносяться
зауваження і пропозиції осіб, що перевіряли роботу загальноосвітнього
навчального закладу. У записах вказуються їх прізвища та ініціалиу посада,
дата.
Відповідає за ведення діловодства в загальноосвітньому навчальноішховному закладі його директор і відповідальний працівник згідно З
штатним розписом та функціональними обов'язками. Правильність ведення
діловодства контролюють відповідні органи управління освітою.

3.4. Атестація педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників проводиться з метою активізації
творчої професійної діяльності, стимулювання фахової та загальної освіти
педагогічних працівників, посилення мотивації якісної праці, підвищення
професійної відповідальності за результати навчання і виховання.
Атестації підлягають педагогічні працівники з вищою освітою, а також із
середньою спеціальною та загальною середньою освітою. Не підлягають
атестації молоді спеціалісти, стаж роботи яких менший З років, педагогічні
працівники, які працюють у даній освітній установі менше 1 року, перебувають
на тривалому лікуванні, жінки, що перебувають у відпустці по вагітності,
пологах і доглядом за дитиною. Спеціалісти, які навчаються заочно, можуть
атестуватися за бажанням.
Періодичність проведення чергової атестації — один раз у 5 років. У
випадку відмови педагогічного працівника проходити чергову атестацію йому
встановлюється кваліфікаційна категорія на ступінь нижча від попередньої.
Для педагогічних працівників, які вирішили підвищити кваліфікаційну
категорію, проводиться йозачергова атестація (але не раніше, як через рік від
попередньої). Вона може проводитися і на подання адміністрації або ради
навчального закладу для тих осіб, які знизили рівень своєї професійної
діяльності.
Проведенню атестації педагогічного працівника передує проходження ним
одної із форм підвищення кваліфікації. Педагогічні працівники з науковим
ступенем, вченим званням при проходженні чергової атестації мають право на
підтвердження чи присвоєння кваліфікаційної категорії, педагогічного звання
без проходження курсового підвищення кваліфікації.
Атестація педагогічних працівників проводиться атестаційними комісіями,
які створюються при загальноосвітніх навчальних закладах, відділах та
управліннях освіти. Педагогічні працівники малокомплектних початкових
шкіл проходять атестацію при базовій школі або при відділі освіти районної
держадміністрації.
Атестаційна комісія складається з голови (керівника закладу, органу
освіти), його заступника (члена профспілки), секретаря, членів комісії
(найбільш досвідчені педагоги, заступник керівника навчального закла-ду,
органу освіти).
Порядок проведення атестації такий. У вересні керівник навчального
закладу, органу освіти визначає педагогічних працівників, які в поточно-йу
році будуть проходити атестацію. До ЗО вересня утворюється атестаційна
комісія, яка розглядає заяви від педагогічних працівників про бажання пройти
атестацію та подання адміністрації установи, органу освіти про позачергову
атестацію педагогічних працівників, що знизили рівень навчально-виховної
роботи, і затверджує графік проведення атесУ випадку, коли педагогічні працівники, які атестуються, не аретен-!
дукяь на підвищення кваліфікаційної категорії і з боку адміністрації установи
не мають претензій до своєї роботи, атестаційна комісія може підтвердити
встановлену їм кваліфікаційну категорію.

Протягом навчального року керівники установи вивчають педагогічну,
методичну роботу педагогічних працівників, які атестуються, рівень Ц
теоретичної і професійної компетентності, авторитет серед колег, учнів,
батьків і на підставі цього складають на них атестаційні листи. Педагогічних
працівників завчасно знайомлять з їх атестаційними матеріалами. ,
У квітні атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає атестаційні
матеріали і приймає рішення:
1) відповідає посаді, яку обіймає;
2) відповідає посаді, яку обіймає, за умови виконання певних рекомен
дацій;
3) не відповідає посаді, яку обіймає;
4) підтверджує (не підтверджує) відповідну кваліфікаційну категорію;
5) присвоює відповідне звання, категорію, вносить інші пропозиції щодо
задючення педагогічних працівників.
За
рішенням
атестаційної
комісії
педагогічним
працівникам
встановлюються такі кваліфікаційні категорії: "спеціаліст вищої категорії",
"спеціаліст І категорії", "спеціаліст II категорії*", "спеціаліст"; можуть
присвоюватися педагогічні звщшя: "старший вчитель", "вчитель-методист",
*івнхователь-ме'годист", "педагог-організаґор-метрдист" та інші. Вимоги до
кваліфікаційних категорій та педагогічних звань наведено у "Типово-\. му
положенні про атестацію педагогічних працівників України".
У випадку незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної
комісії він може оскаржити його у 10-денний термін в атестаційній комісії
вищого рівня.
3.5. Навчально-матеріальна база школи
Однією з умов підвищення рівня навчання і виховання учнів є наявність
необхідної навчально-матеріальної бази школи.
Для проведення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах
обладнують навчальні кабінети для учнів І-ІУ класів, робочі кабінети для
початкових класів, кабінети з кожного предмета або суміщені кабінети,
майстерні по металу і дереву, кабінети обслуговуючої праці.
Кабінети для занять учнів І-ІУ класів забезпечують відповідними
Меблями, наочними посібниками, технічними засобами навчання, навчальним
обладнанням, приладами, необхідними для навчання і виховання учнів.
Якщо кількість У-ХІ класів у школі велика, то можуть обладнуватися по
кілька кабінетів з кожного навчального предмета — в такому випадку кожний з
них відводиться для певних класів. При кабінетах фізики, хімії, біології
Створюють лаборантські.
Кабінети навчальних предметів повинні бути забезпечені необхідним
навчальним обладнанням, комплектом необхідних технічних засобів навчання,
в них потрібно створити фільмотеки, діатеки, фототеки, відеотеки. У кабінетах
фізики необхідно обладнати метеорологічний куток, а біології—ботанічні і
зоологічні кутки.

Робочі місця для учнів обладнуються двомісними партами або учнівськими
столами і кріслами з урахуванням антропометричних особливостей учнів, з
дотриманням правил техніки безпеки, а також вимог естетики.
Відстань від класної дошки до першого ряду парт (столій) повинна бути
160-200 см, а між першим рядом і столом учителя — 50 см. Від-сїайь між
останнім рядом і задньою стіною, між партами (столами) і зовнішньою
стіною— 50-60 См, мізк рядами парт — 60-70 см. Площа
нк>е ЗОм2(по 1,25 м2 на учня), висота — 3-3,5 м, а об'єм—150-175 м\ У
випадку використання телепередач відстань між першим рядом і екраном
повинна бути від 2 до 5,5 м, а у разі розшсду діафільму — 1,8-2,4 м, а
останнього ряду— 4-6 м (причому, ширина екрана становить 1,2-1,4 м).
Класна дошка повинна бути темно-зеленого або темно-коричневого
кольору, відстань від підлоги до нижнього краю дошки повинна бути 70-80 см
для учнів початкових класів, 80-90 см — для У-ХІІ класів.
Колір стін, стелі, підлоги, вікон, дверей класної кімнати значною мірою
впливає на працездатність учнів. Підлога повинна бути не дуже темною,
матовою. Стелю білять вапном. У білий колір фарбують двері, вікна,
підвіконня. Стіни фарбують у теплі тони (світло-жовтий, оранжевий), якщо
вікна класної кімнати виходять на північ, і в холодні (світло-аелений, світлошлубий, світло-сірий), якщо вікна виходять на південь.
У тих класних кімнатах, вікна яких виходять на південь і південний захід,
для захисту від яскравих сонячних променів доцільно використовувати світлі
штори. Не рекомендується ставити на підвіконня кімнатні квіти, захаращувати
класну кімнату стендами.
На робочому місці у класній кімнаті повинна бути забезпечена нормальна
освітленість: 48 Вт/м2 від лампи розжарювання, 20 Вт/м2 від люмінесцентних
ламп.
У класних кімнатах для учнів І-ІУ класів, а також у навчальних кабінетах
розміщують умивальники.
Вішалки для верхнього одягу учнів розміщують у спеціальному
приміщенні, а для учнів початкових класів можуть обладнувати шафи для
одягу в класних кімнатах.
Для організації навчально-виховиого процесу в школі можна
використовувати актовий зал як лекційну аудиторію для паралельних класів, і
як кінозал.
У школі утворюються навчальні майстерні для обробки металу і деревини,
а якщо число класів-комплектів менше 20, то може бути і одна комбінована
майстерня.
У майстернях обладнуються робочі місця учнів і вчителя. Для учнів
обладнуються робочі місця індивідуального користування (столярні, слюсарні
і комбіновані верстаки), а також загального користування (верстати, муфельна
піч, прес для штампування, пристрої для гнуття та ін.). Робочі місця
оснащуються комплектом відповідних інструментів.
Робоче місце вчителя обладнується верстаком, столом, класною дошкою з
набором креслярських інструментів, дидактичних матеріалів, електричним
розподільним щитом для подачі електроенергії.
Для зберігання інструментів, дидактичних матеріалів, учнівських ро-

біт навчальні майстерні обладнуються пристінними і вбудованими шафами.
У навчальних майстернях встановлюються умивальники, електрорушники,
аптечки для надання першої медичної допомоги, смітники та інвентар для
прибирання приміщень.
Шкільні бібліотеки розміщують в ізольованих приміщеннях, що
відповідають санітарно-гігієнічним умовам. До складу бібліотечних приміщень
належать книгосховище, абонемент, читальний зал. Вони оснащуються
типовим бібліотечним обладнанням і предметами бібліотечної техніки.
Книжковий фонд бібліотеки комплектується навчальною, педагогічною,
методичною, науково-популярною і довідковою літературою. За зберігання
книжкових фондів відповідають бібліотекар і директор школи.
До навчально-матеріальної бази школи входять навчально-спортивні,
медичні, допоміжні, службові та господарські приміщення, шкільна садиба.
ВНУГРІШНЬОШКІЛЬНИИ КОНТРОЛЬ
4.1. Зміст внутрішньошкільного контролю,
вимоги до нього
Внутрішньошкільний контроль — це глибоке, всестороннє вивчення і аналіз
навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі та
координація на основі цього всіх відносин у колективі.
Внутрішньошкільний контроль невіддільний від внутрішньошкільного
керівництва. У зміст внутрішньошкільного контролю входять: контроль за
виконанням всеобучу, станом викладання навчальних предметів, якістю знань,
умінь і навичок учнів, виконанням навчальних планів і програм, позакласною і
позашкільною виховною роботою, організацією методичної роботи, веденням
шкільної документації, виконанням наказів, розпоряджень, доручень.
Результативність внутрішньошкільного контролю значною мірою залежить
від дотримання певних вимог Це — плановість, систематичність і
оперативність, диференційований підхід у ході контролю, об'єктивність,
дієвість контролю, гласність його результатів.
Знаючи зміст внутрішньошкільного контролю і вимоги до нього,
керівництво загальноосвітнім навчальним закладом повинно визначити, які
види і методи внутрішньошкільного контролю доцільно використати у ході
перевірки того чи іншого об'єкта.
4.2. Види і методи внутрішньошкільного контролю
Єдиної класифікації видів внутрішньошкільного контролю немає. У
практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів найбільш поширеними є
такі види контролю: оглядовий, попередній, персональний, тематичний,
фронтальний, класно-узагальнюючий. У цій класифікації немає єдиної основи,
тому що оглядовий і попередній — класифікація за часом проведення,
тематичний і фронтальний — за змістом, класно-узагальнюючий — за об'єктом
і за змістом.
Оглядовий контроль передбачає ознайомлення за короткий період зі станом
справ у навчальному закладі (з професійним рівнем учителів,
З роботою над загальноосвітньою проблемою та ін.). Він використовується на
початку та в кінці навчального року. Завдання оглядового контролю полягає у

виявленні нового, передового в практиці роботи вчителів, а також тих
труднощів, з якими зустрічаються окремі педагоги, і вироблення заходів для
надання їм практичної допомоги.
Попередній контроль спрямований на попередження можливих помилок
учителя в підготовці та проведенні уроку, виховного заходу, занять гурггка,
вивченні окремих тем, розділів навчальної програми.
Ця форма контролю використовується в роботі з молодими та малодосвідченими вчителями. Наприклад, окремим вчителям важко прави* йьно
спланувати урок (доцільно вибрати тип уроку, форми і методи роботи з
учнями, засоби навчання тощо). Директор закладу або його заступник з
навчально-виховної роботи проводять з такими вчителями бесіду, під час якої
дають рекомендації щодо планування уроку.
Перед вивченням складної теми керівник навчального закладу рекомендує
молодим учителям або вчителям, які вперше викладають дану тему,
попередньо поурочно розробити її, підготувати роботи контрольного
характеру і обговорити їх з керівником методичного об'єднання. Це допоможе
уникнути помилок у роботі вчителів, позитивно вплине на результативність
навчання.
Персональний контроль застосовується для надання допомоги окремим
педагогам, зокрема молодим і малодосвідченим вчителям, а також вчителям,
які одержали рекомендації за наслідками атестації.
Такий вид контролю дає можливість виявити недоліки в роботі вчителя
{наприклад, в активізації пізнавальної діяльності учнів, в організації
індивідуальних занять, виховної роботи з учнями, в дотриманні вимог єдиного
мовного режиму, у використанні засобів навчання Ющо) і надати йому
необхідну методичну допомогу.
Тематичний контроль — це контроль за розв'язанням окремих
педагогічних проблем. Він може переслідувати різну мету: контроль за станом
викладання окремих навчальних предметів, за формуванням національної
свідомості учнів, розвитком пізнавальної самостійності школярів, за
організацією фронтальної, групової та індивідуальної роботи на
уроці, здійсненням диференційованого підходу до учнів на уроках, за
організацією перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів, формування в них
інтересу до навчання, за організацією навчально-виховного процесу в групі
продовженого дня, за використанням міжпредметних зв'язків у процесі
вивчення навчальних дисциплін тощо.
Це можуть бути такі, наприклад, теми: "Здійснення диференційованого
підходу до учнів на уроці", "Виконання вимог єдиного мовного режиму",
"Організація індивідуальної роботи з учнями", "Використання засобів навчання
і навчальної техніки у процесі вивчення навчальних дисциплін", "Стан
викладання інформатики в школі", "Про роботу зі здібними і обдарованими
учнями", "Організація гурткової роботи в школі, роботи факультативів, клубів,
студій, секцій", "Забезпечення наступності у навчанні і вихованні при переході
учнів із початкової в неповну загальноосвітню школу" та ін.
Тематичний контроль передбачений в річному плані роботи
загальноосвітнього навчального закладу. Результати цього контролю

обговорюються на педагогічній раді закладу або узагальнюються в наказах
директора.
Фронтальний контроль використовується для перевірки в повному обсязі
всієї системи роботи вчителя, групи вчителів. Він охоплює перевірку таких
питань, як планування навчального матеріалу (календарне і поурочне),
виховної роботи з класом, роботи гуртка, проведення уроків, позакласних
заходів, участь у роботі методичного об'єднання вчителів, в інших формах
методичної роботи, ведення шкільної документації (клас-нйх журналів,
особових справ учнів, журналів роботи груп продовженого дня, гуртка тощо),
організацію роботи з батьками учнів, обладнання класу-кабінету.
Тривалість фронтального контролю—2-3 тижні. Аналіз його результатів
може проводитися у вигляді бесіди з учителем, розглядатися на засіданні
предметного методичного об'єднання учителів.
Класно-узагальнюючий контроль передбачає вивчення впливу різних
учителів на учнів одного класу. Керівник закладу освіти або його
заступник з навчально-виховної роботи протягом кількох днів відвідує всі
уроки в одному класі.
Методи внутрішньошкільного контролю
Усна перевірка. Це найпоширеніший метод перевірки знань учнів. У ході її є
можливість виявити не тільки знання учнів з того чи іншого предмета, теми,
але і самостійність мислення і т.д.
Усна перевірка знань учнів дає можливість одразу ж бачити якість
засвоєння учнями навчального матеріалу Разом з тим, вона має і свої недоліки:
1) не сприяє виявленню вмінь і навичок учнів; 2) під час усного
індивідуального опитування немає можливості виявити знання усіх учнів класу,
а тільки окремих (5 — 6 учнів). Тому усну перевірку потрібно поєднувати з
іншими методами.
Метод письмової перевірки дає можливість за один урок або частину уроку
перевірити якість знань, умінь і навичок всіх учнів класу. Цей метод більш
об'єктивний у порівнянні з усною перевіркою, оскільки дає можливість бачити
кожну неточність.
Проте, письмова перевірка має і свої недоліки: відсутність живого контакту
з учнем у процесі перевірки, перевіряючі не можуть простежити за розвитком
зв'язного мовлення учня, логікою міркування.
Методи спостереження навчальних і виховних занять. Вони дають змогу
виявити стан викладання вчителем навчального матеріалу, правильність
вибору типу уроку, форм і методів роботи на уроці, способів перевірки і
оцінки знань, умінь і навичок учнів тощо, вміння організувати і провести
виховні заходи, а також побачити їх вплив на формування поглядів і
переконань учнів.
В організації внутрішньошкільного контролю використовуються і такі
методи, як анкетування, бесіда з педагогічними працівниками, вивчення
письмової документації вчителя (планування навчальної і виховної роботи,
записи в класному журналі, перевірка зошитів учнів тощо), навчальноматеріальної бази та її використання вчителем у навчально-виховному
процесі.

43. Організація внутрішньошкільного контролю в
загальноосвітньому навчальному закладі
Структура організації внутрішньошкільного контролю складається з таких
етапів: 1) визначення мети і об'єкта контролю; 2) складання плану перевірки;
3) вибір видів і методів контролю; 4) констатування фактичного стану справ;
5) об'єктивна оцінка цього стану; 6) висновки, що випливають з оцінки даного
стану; 7) рекомендації щодо підвищення ефективності навчально-виховного
процесу або ліквідації недоліків; 8) повторний контроль за виконанням
рекомендацій.
Поняття про передовий педагогічний досвід
Під поняттям педагогічний досвід розуміють сукупність знань, умінь і
навичок, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи.1
На важливу роль педагогічного досвіду вказували К.Д.Ушинський,
А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський. К.Д.Ушинський, зокрема, виділяє таке
поняття, як педагогічна досвідченість, під якою він розуміє факти виховання,
пережиті вчителем. Ці факти "повинні зробити вплив на розум вихователя,
класифікуватися в ньому за своїми характерними особливостями,
узагальнюватися, стати думкою, і вже ця думка, а не сам факт, зробиться
правилом виховної діяльності вчителя".2
А.С.Макаренко розкрив діалектичну природу педагогічного досвіду,
вказавши на важливість індукції та дедукції в ньому.
На творчий підхід у використанні чужого досвіду вказував
В.О.Сухомлинський: "Досвід уявляється мені садом квітучих троянд. Ось нам
треба пересадити цей квітучий кущ із саду на своє поле. Що для цього треба
зробити? Насамперед, вивчити ґрунт свого поля, додати те, чого в ньому не
вистачає. Підготувати цей ґрунт, потім уже пересаджувати. Але як? Разом з
ґрунтом, не оголюючи коренів".3
Науковці поділяють педагогічний досвід на різні групи: передовий,
масовий (позитивний), недостатній. Масовий досвід є характерним для
широкого загалу педагогічних працівників. Недостатній досвід—це досвід
помилковий або застарілий, досвід роботи молодих учителів.
Передовий педагогічний досвід — це досвід, який забезпечує високу
результативність як на основі сумлінного виконання обов'язків, так і
новаторства.
Проблема передового педагогічного досвіду висвітлювалася в роботах
Ю.К,Ба6анського, Е.І.Монозсона, М.М.Скаткіна, М.М.Поташника,
Я.СЛурбовського, а на Україні — у працях М.Д.Ярмаченка, О.Я.Сав-ченко,
В.І.Бондаря, М.Ю. Красовицького та ін.
Передовий педагогічний досвід залежно від обсягу теми поділяють на
комплексний і локальний, а за кількістю авторів — на індивідуальний та
колективний. Комплексний досвід охоплює значну кількість питань роботи
вчителя чи педагогічного колективу (наприклад, система роботи вчителя з
розвитку зв'язного мовлення учнів, система роботи педколек-тиву навчального
закладу щодо формування національної свідомості учнів). Локальний досвід
охоплює окреме питання чи кілька взаємозв'язаних питань (наприклад, досвід

роботи вчителя математики з проблеми диференціації навчання школярів,
досвід педколективу з питань оігги-мізації навчально-виховного процесу).
Індивідуальний досвід — це конкретний педагогічний досвід. Колективний
досвід — це досвід педколективу навчального закладу, творчого об'єднання
учителів тощо.
Передовий педагогічний досвід поділяють на новаторський і зразковий}
Новаторський досвід виділяється певною оригінальністю, новизною. Новизна
досвіду може мати об'єктивний або суб'єктивний характер. Якщо новизна
досвіду об'єктивна і пошуки педагога-новатора носять експериментальний
характер, то такий досвід називають дослідницьким.
Новаторський досвід може відрізнятися певною оригінальністю,
вдосконаленням форм, методів, засобів навчання і виховання на основі
творчого їх використання. Такий досвід називають раціоналізаторським.
Зразковий досвід — це досвід роботи сумлінних вчителів, які
використовують досягнення педагогічної науки і практики, Методичні
рекомендації, розроблені вченими, методистами, і педагогічна діяльність яких
служить зразком для інших.
5.2. Критерії оцінки передового педагогічного досвіду
Передовий педагогічний досвід виростає з-поміж маси позитивного. Для
його виявлення користуються системою критеріїв. У педагогічній літе-ратурі
автори (Ю.К.Бабанський, М.М.Таланчук, ВД.Бондар, М.Ю.Красовицький та
ін.) використовують різну кількість критеріїв—5-7.
З метою комплексної оцінки педагогічного досвіду як передового доцільно
використовувати оптимальну кількість критеріїв, тому що на основі одного
критерію оцінити таке складне явище неможливо, а надмір
на їх кількість утруднить даний процес. Оптимальною кількістю таких
критеріїв є 5. Це — актуальність, новизна, результативність, стабільність,
перспективність.
Актуальним вважається такий досвід, який спрямований на розв'язання
найважливіших проблем навчання і виховання школярів, поставлених урядом
перед школою. Наприклад, на сьогодні актуальними є проблеми
вдосконалення форм, методів навчання і виховання учнів, здійснення
диференційованого навчання, формування національної свідомості школярів
тощо.
Новизна досвіду — це такий критерій, який дозволяє виділити передовий
досвід з-поміж маси позитивного.
У педагогічній літературі виділяють такі показники, що характеризують
новизну досвіду: "І) відкриття нових форм, методів, способів педагогічної
діяльності, вихід за межі відомого в науці і масовій практиці; 2) творча
реалізація в досвіді нових теоретичних концепцій, ідей; 3) творче
впровадження нових форм, методів, способів педагогічної діяльності з
урахуванням місцевих умов; 4) раціоналізація окремих сторін педагогічної
діяльності; 5) використання методичних рекомендацій, розроблених вченими,
методистами, кращими вчителями; 6) оптимальна організація педагогічної
діяльності, яка служить зразком для оточуючої практики".1
Показники 1-4 характеризують новаторський досвід, причому перші два із
них — дослідницький, а показники 3 і 4 — раціоналізаторський досвід.

Дослідницьким є досвід роботи А.С.Макаренка, В.О.Сухом-линського, а також
педагогів-новаторів В.Ф.Шаталова, С.МЛисенкової, М.П.Гузика та ін.
В. Ф.Шаталов вивчення теоретичних знань проводить великими блоками
(його опорні сигнали містять матеріал 2-3 і більше параграфів підручника). За
його методикою вивчення нового матеріалу здійснюється $а такими етапами:
.? 1) пояснення вчителем нового матеріалу; 2) стислий виклад навчального
матеріалу за опорними сигналами, записаними на плакаті, пояснення закодованих слів, символів, логічних взаємозв'язків між основними
поняттями, явищами, процесами; 3) вивчення учнями опорних сигналів; 4)
вивчення навчального матеріалу за підручником і опорними сигналами в
домашніх умовах; 5) письмове відтворення опорних сигналів на наступному
уроці; 6) письмові й усні відповіді учнів за опорними сигналами; 7) постійне
відтворення раніше вивченого матеріалу.1
Таким чином, засвоєння теоретичних знань відбувається на основі
багаторазового різноваріантного повторення.
Час, заощаджений завдяки концентрованому вивченню теорії,
використовується для збільшення кількості завдань, які учні розв'язують на
окремих уроках. У класі дається еталон розв'язання типової задачі та
вказуються номери завдань, що відносяться до даного типу. Ці завдання учні
розв'язують самостійно, причому кожен із них вибирає посильні для себе
завдання. Для сильніших учнів пропонуються завдання підвищеної складності.
Облік виконаних завдань учні ведуть у спеціальному зошиті. Контроль за
правильністю їх розв'язання здійснює вчитель.
Основним принципом системи учителя-новатора з м.Одеси МЛТу зика є
подача нового матеріалу "великими порціями". Тому планування ним кожної
навчальної теми з хімії передбачає таку систему уроків: 1) уроки-лекції; 2)
уроки-семінарські заняття; 3) уроки узагальнення і систематизації знань; 4)
уроки захисту творчих завдань; 5) уроки-практикуми.
Така система вивчення навчального матеріалу докорінно відрізняється від
практики роботи наших шкіл, коли на кожний урок учитель виносить
вивчення якогось питання, а на наступний урок вже опитує школярів з цього
матеріалу.
Урок-лекція складається з трьох частин. Спочатку коротко (без
деталізації) іде виклад навчального матеріалу (до 7 хв). Після цього —
головна частина (до ЗО хв), у якій вчитель вже вдруге і більш детально
пояснює той самий матеріал, дає інструктаж щодо індивідуального його
вивчення кожним учнем. У заключній частині (5-8 хв) вчитель втретє
повертається до нового матеріалу, підводячи підсумки та вказуючи на
необхідну літературу для опрацювання.
Головним завданням уроку-семінарського заняття є самостійне вивчення
учнями навчального матеріалу на різному рівні складності, що забезпечується
трьома програмами (програма А — на рівні творчого використання; програма В
— відтворення отриманих знань на репродуктивному рівні, вміння
застосовувати їх за аналогією; програма С — репродуктивне відтворення знань,
застосування їх за зразком). Ці програми учні обирають самостійно. На уроці
використовується групова форма роботи. Для виконання завдань учні
користуються підручником, власними конспектами лекцій, у разі необхідності

звертаються за консультацією до вчителя. У кінці уроку-семінару вчитель
проводить самостійну роботу.
На уроці-заліку узагальнюється і систематизується засвоєний матеріал.
Міжпредметне узагальнення і систематизація знань здійснюється ца уроці
захисту творчих завдань. Такі уроки проводяться після вивчення великих
розділів з хімії, біології, фізики, географії та інших суміжних дисциплін.
Тематичні творчі завдання до цих уроків учні отримують заздалегідь. Над їх
вирішенням працюють групами. На уроці із повідомленням про виконану
роботу виступає керівник групи. Учитель підсумовує обговорення даного
варіанту розв'язання завдання.
Уроки-практикуми проводяться за традиційною методикою.
Розроблена М.П.Гузиком система організації навчального процесу сприяє
багаторазовій роботі учнів над засвоєнням навчального матеріалу, а розроблена
система завдань сприяє розвитку кожного учня в міру його можливостей,
здібностей, інтересів.
Раціоналізаторським є досвід роботи вчительки початкових класів
С.П.Логачевської. Суть досвіду її роботи полягає в тому, що, використавши ідеї
педагогічної науки з питань диференціації навчання, вона зуміла творчо їх
реалізувати в процесі практичної роботи. На основі розроблених структурнологічних схем вона здійснює диференційований підхід до учнів на всіх етапах
засвоєння навчального матеріалу. З цією метою С.П.Логачевська використовує
диференційовані завдання. Диференціацію завдань учителька здійснює за
ступенем складності і ступенем самостійності.
Для диференціації за ступенем складності вчителька добирає завдання, що
вимагають різної глибини узагальнення і висновків, завдання на різний рівень
теоретичного обґрунтування, завдання репродуктивного і творчого характеру.
Наведемо приклади нарощування складності завдань з розвитку мовлення
молодших школярів1.
1. Переказати зміст оповідання за малюнком.
2. Скласти оповідання за динамічним малюнковим планом. (На фланелографі поступово виставляються окремі деталі малюнка. Одночас
но учні складають речення, пов'язуючи їх у зв'язну розповідь).
3. Розмістити у певному порядку сюжетні малюнки і скласти за ними
оповідання.
4. Скласти оповідання за опорними словами (за аналогією).
5. Скласти оповідання за планом.
6. Користуючись малюнком, домислити, що було до і після зображе
них подій.
7. Скласти оповідання з власного життя (на основі спостережень).
Диференціацію за ступенем самостійності вчителька проводить так:
всім учням пропонує завдання однакової складності, диференціюючи міру
допомоги, інформації різним групам учнів.
Диференційовані завдання за ступенем самостійності С.П. Логачевська
поділяє на три групи2:
1) інструкційні:

- із вказівкою на зразок способу дії;
-пам'ятки;
- з теоретичними довідками;
2) з елементами допомоги:
- з додатковою конкретизацією;
- з репродуктивними запитаннями;
- з допоміжними вправами;
- з допоміжними вказівками і порадами;
- з виконанням певної частини;
3) з елементами осмисленого застосування знань:
- з допоміжними запитаннями, які вимагають: порівняння, встанов
лення причинно-наслідкових зв'язків, узагальнень і доведень;
- із застосуванням вибору рішення;
- із застосуванням класифікації.
Наприклад, зразок способу дії може бути поданий у вигляді тексту
43-2 =
Міркуй так:
Запишемо множене 43 у вигляді суми розрядних доданків 40 і 3; кожний
доданок 43 • 2 = (40 + 3) • 2 - 40 • 2 + 3 • 2 = помножимо на 2; 40 на 2, буде
=80 + 6 = 86. 80; 3 на 2, буде 6; до 80 додамо 6, отримаємо 86.
Міркуючи так само, розв'яжи приклади:
45-226-3=
54*2 =
На основі вивчення рівня підготовленості та розвитку кожного учня, його
індивідуальних особливостей, учителька умовно ділить клас на три групи.
Диференціація навчальної роботи, наприклад, на етапі закріплення навчального
матеріалу, здійснюється у такій послідовності. На І етапі сильні учні виконують
основне завдання, середнім надається певна допомога (вказівка на зразок
способу дії, пам'ятки, додаткова конкретизація, допоміжні запитання та ін.), а
слабші працюють з учителем. На И етапі сильні учні виконують творче
завдання, середні — основне, слабші — завдання з певною мірою допомоги. На
III етапі сильні учні працюють над виконанням цікавого завдання, середні —
творчого завдання, а слабші учні виконують основне завдання. На IV етапі всі
учні виконують спільне завдання.

Схема поетапної диференціації навчальної роботи на етапі закріплення
навчального матеріалу
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Стабільність досвіду. Цей критерій передбачає функціонування досвіду
не менше 3-4 ррків, а також перевірку досвіду в практиці роботи педагогічних
пр&цвішків.Тимчасові позитивні результати не дають підстав говорити про
досвід як передовий.
Перспективність досвіду вказує на можливість його творчого наслідування
іншими педагогами. А для цього потрібно виділити в досвіді типове, суттєве,
доступне для наслідування іншими та вказати педагогічні умови, за яких таке
наслідування можливе (у звичайних умовах, в умовах обладнаєш класукабінету тощо).
5.3. Виявлення та вивчення передового педагогічного
досвіду
Передовий педагогічний досвід виявляється найчастіше на основі
8нуіріщщ>ошкшьного контролю, опитування, діагностування вчителів,
вивчення документації, під час фронтальних перевірок, педагогічних чигань,
конференцій.

Для того, щоб передовий педагогічний досвід став надбанням масової
практики, потрібно його вивчите та узагальнити. Особливої уваги Потребує
вивчення новаторського педагогічного досвіду. Це своєрідне педагогічне
дослідження, результатом якого є обґрунтовані методичні рекомендації щодо
вдосконалення окремих ланок навчально-виховного процесу.
Вивчення передового педагогічного досвіду здійснюють у такій
послідовності:
1. Визначення педагогічної проблеми та об'єкта для вивчення
досвіду.
На цьому етапі потрібно сформулювати тему досвіду, обґрунтувати його
актуальність. В анотації до опису досвіду вказати конкретні шляхи, засоби,
методи досягнення високих результатів у процесі навчання та виховання учнів.
Слід сформувати робочу групу для вивчення досвіду. Залежно від теми досвіду
та його новизни, до складу робочої групи можуть входити науковці,
представники Міністерства освіти і науки, працівники управління освіти і
науки обласної держадміністрації обласного інсппугу післядюшомної освіти,
методкабінету, голови методоб'єднань, директори або заступники директорів
шкіл.
2. Попереднє вивчення досвіду.
На другому етапі проводиться попереднє знайомство з об'єктом досвіду.
Внаслідок першої серії відвідування навчальних занять, бесід з педагогами,
попереднього вивчення навчальної д§кумеі#ації визначаються основні ідеї
Передового досвіду, уточнюються методи його йивчєйня.
3. Теоретична підготовка.
Під час вивчення передового педагогічного досвіду ми маємо справу з уже
відомими, традиційно установленими фбрмами та методами навчальновиховної роботи, а також з тими, Що еприякйь підвищенню ефективності
навчально-виховноіго їфеїцесу; дакль змогу забьзпечиги високу його
результативність. Тому особи, що вивчають досвід роботи, повинні бути
обізнані 5 тими теоретичними та методичними положеннями з даної
проблеми* які іяее є розроблені в педагогічній науці та практиці. Це дасть
змогу визначити новизну даного досвіду, а також конкретизувати його тему,
з'ясувати ті педагогічні умови, що забезпечуюсь високі (>езультати.
4. Основне вивчення досвіду.
У ході основного вивчення досвіду збирається емпіричний матеріал,
вивчаються окремі ланки навчально-виховного процесу, проводяться
контрольні зрізи. Коли обсяг зібраного матеріалу про об'єкт досвіду достатній,
то його класифікують на типовий і випадковий» після цього матеріал
систематизують та узагальнюють.
Протягом всього періоду вивчення та узагальнення передового
педагогічного досвіду здійснюється його самокорекція. Носій досвіду враховує
побажання та рекомендації, висловлені особами, що вивчали та узагальнювали
досвід його роботи, і на основі цього аналізує свою навчально-виховну роботу
5. Визначення провідних педагогічних ідей досвіду.
Вихідні теоретичні положення досвіду формулюються уже на етапі
теоретичної підготовки, проте вони ще недостатньо аргументовані, підкріплені

емпіричним матеріалом. У процесі систематизації та узагальнення досвіду
саме вихідні теоретичні положення є наріжними при визначенні провідних
ідей досвіду, вироблення методичних рекомендацій щодо розв'язання
досліджуваної проблеми. Дається оцінка перспективності даного досвіду.
Залежно від підготовки осіб, що вивчають і узагальнюють передовий
педагогічний досвід, виділяють три рівні узагальнення. ВХБондар і
М.Ю.Красовицький визначають їх таким чином: науковий, методичний,
практичний.1
Для наукового рівня характерним є теоретичний аналіз матеріалів досвіду,
виявлення його суті, розкриття взаємозв'язків між основними елементами.
Узагальнюють досвід на даному рівні наукові працівники та добре
підготовлені в теоретичному плані методисти.
Методичний рівень зв'язаний з описом педагогічних дій авторів дос
віду: виділення основної педагогічної ідеї, показ конкретної методики
вирішення даної проблеми, обґрунтування форм, методів, прийомів ро
боти, що забезпечують високу результативність досвіду. Важливою особ
ливістю узагальнення досвіду на методичному рівні є наявність мето
дичних рекомендацій щодо його використання. Узагальнюють досвід на
даному рівні методисти обласних інститутів пісяядипломної освіта, ме
тодкабінетів.
На практичному рівні узагальнюють досвід директори навчальних закладів,
їх заступники, вчителі. Узагальнення досвіду на даному рівні включає опис
конкретних педагогічних дій, за допомогою яких досягається висока
результативність, показ переваг перед масовою педагогічною практикою та
розкриття оптимальних умов його використання.
5.4. Впровадження у практику досягнень передового педагогічного
досвіду та педагогічної науки
Успішне вирішення завдань, поставлених суспільством перед школою,
потребує використання вчителями, педагогічними колективами, органами
управління освітою здобутків передового педагогічного досвіду та досягнень
психолого-педагогічної науки. Впровадження передового педагогічного
досвіду передбачає такі етапи: 1) вивчення змісту передового досвіду; 2)
виділення у ньому головного; 3) реалізація передових ідей досвіду в
педагогічну практику.
У
процесі
впровадження
передового
педагогічного
досвіду
використовуються такі форми роботи: школи передового педагогічного досвіду,
опорні школи, науково-практичні конференції і семінари, педагогічні читання,
курси підвищення кваліфікації, захист передового педагогічного досвіду на
засіданні педагогічної ради школи, Шкільні, міжшкільні методичні об'єднання з
предметів, тижні педагогічної майстерності, наставництво, відкриті уроки.
Найпоширенішими із методів впровадження передового педагогічного
досвіду є розповідь, бесіда, лекція, перегляд діа- і кодопозити-вів, кінофільмів,
відеозаписів уроків, плакатів, буклетів, опрацювання статей, книг, ділові і
рольові ігри, семінари, розв'язання педагогічних завдань і ситуаційта ін.
Важливе значення у пропаганді передового педагогічного досвіду
відводиться методичному кабінету школи, де зібрані адреси передового
педагогічного досвіду вчителів країни, області, району, школи, списки

літератури з описом досвіду роботи передових учителів, методичні
рекомендації щодо впровадження того чи іншого передового досвіду,
оформлено стенд "Впроваджуй передовий педагогічний досвід".
З метою підвищення якості навчально-виховної роботи процес вивчення і
пропаганду передового педагогічного досвіду потрібно поєднувати з
впровадженням у практику роботи шкіл досягнень педагогічної науки.
Це так зване вирощування або формування педагогічного досвіду на основі
передових ідей педагогічної науки.
Втілювати ідеї педагогічної науки в практику своєї діяльності може як одна
особа, так і група осіб, цілий педагогічний колекгав. Процес вирощування
досвіду передбачає такі основні етапи:
1) глибоке вивчення і аналіз результатів сучасних наукових досліджень,
ідей, рекомендацій науки з даної проблеми; нормативних документів,
а також матеріалів про наданий досвід роботи, що стосується даної проб
леми;
2) розробка шляхів, способів вирішення даної проблеми в педагогіч
ній діяльності, створення моделі даного досвіду. Модель — це орієнтов
на система форм, методів, засобів діяльності. Вона аж ніяк не обмежує
творчість учителя. Зрозуміло, що неможливо передбачити все деталь
но. Однак у моделі повинна знайти своє відображення структура педа
гогічної практики;
3) драктична реалізація розробленої моделі, власне процес створення
досвіду. Учасники досвіду апробують різні шляхи, способи, методи досягнєіаня поставленої мети, тобто різні варіанти реалізації досвіду, привносять в нього дещо своє, суб'єктивне. У процесі вирощування досвіду
здійснюється корегування педагогічної діяльності його учасників, при
потребі їм надається необхідна допомога в подоланні тих чи інших труд
нощів. На цьому етапі робиться і експертна оцінка вирощеного досвіду,
тобто вивчення його ефективності і готовності до масового впровад
ження;
4) підготовка рекомендацій щодо ^користання досвіду у масовій пе
дагогічній практиці. В описі досвіду розкривається його актуальність,
теоретична основа, провідна педагогічна ідея, шдяхи та засоби її реалі
зації, перевага даного досвіду перед існуючою педагогічною практикою,
його перспективність.
ІНСПЕКТУВАННЯ ШКІЛ
6.1. Структура шкільної інспекції
Інспектування — це система державного контролю за виконанням освітніми
закладами будь-яких форм власності постанов і законів Верховної Ради, указів і
розпоряджень Президента України, рішень уряду в галузі освіти, директивних і
нормативних документів інших керівних органів з одночасним наданням їм
необхідної допомоги.
Державний контроль за виконанням загальноосвітніми навчальними
закладами й органами освіти рішень у галузі освіти здійснює інспектор шкіл.
Шкільний інспектор не тільки контролює, а й надає кваліфіковану методичну

допомогу вчителеві, вихователеві, класному керівникові, керівникам
предметних гуртків, дитячих клубів* керівникові закладу
освіти.
Структура шкільної інспекції така: інспектори відділів освіти районної
державної адміністрації, інспектори управління освіти і науки обласної
державної адміністрації, інспектори Міністерства освіти і науки України.
Інспекторський контроль районної ланки спрямований на діяльність
керівників загальноосвітніх навчальних закладів та інших закладів освіти,
управління освіти і науки обласної держадміністрації—на діяльність відділів
освіти районної держадміністрації, а через них на керівників навчальних
закладів, Міністерства освіти і науки—на діяльність управління освіти і науки
обласної держадміністрації, а через них на районні
відділи.
Інспектори відділів, управлінь освіти призначаються з числа найбільш
досвідчених педагогів, які мають організаторські здібності, вищу освіту і
відповідний стаж роботи. Неодмінними якостями інспектора повинні бути
висока вимогливість, об'єктивність, знання справи, повага та доброзичливість
у ставленні до працівників підвідомчих установ.
Інспектори відділу освіти районної держадміністрації призначаються і
звільняються завідуючим відділом, інспектори управління освіти і науки
обласної держадміністрації — начальником управління, Міністерства освіти і
науки України—міністром освіти.
Функціональні обов'язки інспектора шкіл визначає керівник відділу освіти.
До функціональних обов'язків інспектора шкіл відділу освіти найчастіше
входять такі:
- вивчення стану внутршіньошкільного керівництва і контролю закріп
лених за ним шкіл;
- вивчення організації навчально-виховного процесу, якості знань, умінь
і навичок учнів, їх вихованості;
- перевірка стану шкільних приміщень, організації харчування учнів;
- контроль за дотриманням вимог правил техніки безпеки, правил про
типожежної безпеки;
- вивчення ефективності позакласної та позашкільної роботи, системи
виховної роботи з дітьми в мікрорайоні школи;
- перевірка дотримання санітарно-гігієнічного режиму;
- планування розвитку мережі загальноосвітніх навчальних
закладів;
- підготовка та забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів
екзаменаційною документацією і ін.
Інспектор, виявивши недоліки в організації навчально-виховного процесу в
загальноосвітньому навчальному закладі, повинен дати рекомендації
педагогічним працівникам, керівництву закладу освіти щодо поліпшення їхньої
роботи.
6.2. Зміст роботи шкільної інспекції

У своїй роботі шкільна інспекція керується постановами і законами
Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та
нормативними документами Міністерства освіти і науки України, управління
освіти і науки обласної держадміністрації, відділу освіти районної
держадміністрації.
У зміст роботи шкільної інспекції входить контроль за:
- забезпеченням закладів освіти кадрами;
- виконанням загальноосвітніми навчальними та іншими закладами
і
освіти постанов, наказів, директивних та нормативних документів;
- станові викладання та якістю знань, умінь і навичок учнів, їх вихова
ністю; }
- виконанням завдання щодо охоплення обов 'язковим навчанням всіх
дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи;
- за роботою адміністрації закладу освіти щодо підвищення кваліфі
кації педагогічних працівників;
- вивченням і впровадженням передового педагогічного досвіду, до
сягнень психолого-педагогічної науки;
- вивченням морально-психологічного клімату в колективі.
Основні умови ефективного інспектування — це плановість,
систематичність, усебічність, глибина педагогічного аналізу стану справ,
об'єктивність в оцінці роботи, вимогливість, тактовність інспекторського
персоналу.
Інспектування поділяють на фронтальне і тематичне. Фронтальне
інспектування передбачає перевірку всіх сторін діяльності загальноосвітнього
навчального закладу. Тематичне інспектування дає можливість глибоко і
всебічно вивчити лише одне питання роботи школи чи групи шкіл (наприклад,
"Стан викладання та якість знань учнів з математики", "Активізація
пізнавальної діяльності учнів на уроці", "Диференціація навчання школярів",
"Організація позашкільної та позакласної виховної роботи").
6.3. Особливості організації та проведення інспектування
Тематика, термін та перелік освітніх закладів, що підлягають
інспектуванню, визначені в річних планах роботи відділу, управління,
Міністерства освіти і науки. Проведенню інспекторської перевірки передує
підготовча робота. У ході підготовчої роботи опрацьовуються керівні і
нормативні документи і матеріали, пов'язані з темою перевірки, визначаються
і аналізуються наявні матеріали і показники роботи загальноосвітнього
навчального закладу, матеріали попередніх перевірок. Підбирається бригада
та розподіляються обов'язки між її членами. До складу бригади відділу освіти
райдержадміністрації можуть входити працівники відділу освіти, методисти
райметодкабінетів, працівники позашкільних установ, голови районних
методичних об'єднань вчителів-предмет-ників, вчителів початкових класів,
керівники загальноосвітніх навчальнихзакладів.

Для проведення перевірки складається пам'ятка, готуються тексти
контрольних робіт, запитання до усного опитування, завдання ,іщя
практичних робіт, тексти для анкетування учнів. Проводиться інструктаж з
членами бригада.
Перелік питань, які включають в пам'ятку, залежить від виду і теми |
перевірки. Наприклад, пам'ятка для фронтальної перевірки загальноосвітнього
навчального закладу може бути такою:
1.
Статут навчального закладу: відповідність його вимогам Типово
го статуту.
2.
Навчальні плани і програми: відповідність їх базовим планам і про
грамам Міністерства освіти і науки, розподіл годин шкільного компонедаа, доцільність цього розподілу; авторські навчальні плани і програми,
Погодженість їх з Головним управлінням Міністерства освіти і науки
3.
Система планування діяльності закладу
4.
Стан викладання навчальних предметів, якість знань, умінь і на
вичок учнів.
5.
Система виховної роботи.
6.
Позакласна, позашкільна, гурткова робота.
7.
Зв'язок школи, сім'ї, громадських організацій у вихованні дітей.
8.
Стан фізичної підготовки та допризовної підготовки юнаків.
9.
Групи продовженого дня.
10. Робота шкільної бібліотеки.
11. Вивчення і впровадження у практику роботи досягнень психолор>-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду.
12. Експериментальна робота закладу (актуальність теми, стан екс
перименту).
13. Стан внугрішньошюльного контролю.
14. Методична робота.
14. Навчально-матеріальна база закладу (стан навчальних, спальних
і господарських приміщень; забезпеченість навчально-наочними посіб
никами, ТЗН, обладаанням, інструментами, матеріалами, меблями
навчальних кабінетів, шкільних майстерень; база з фізичної культури та
допризовної підготовки юнаків: спортивні майданчики, спортзали, сірілюві тири тощо, їх обладнання).
15. Стан ведення шкільної документації.
я. 17. Морально-психологічний клімату колективі. * 18. Робота ради
навчального закладу.
Максимальна тривалість фронтальної перевірки загальноосвітнього
навчального закладу освіти — 2 тижні. У ході перевірки члени бригади
спостерігають і аналізують навчальні заняття, проводять контрольні
роботи, усне опитування учнів, бесіди з учнями, вчителями, керівниками
школи, відвідують позакласні заходи, перевіряють стан внутрішньошкільного керівництва і контролю, організацію методичної роботи,
ведення шкільної документації і інше.

У разі виявлення недоліків досліджуються і розкриваються їхні причини,
надається практична допомога: методичні рекомендації, зразки планів, наочних
посібників, різні матеріали з досвіду робота вчителів тощо. Підсумки перевірки
проводяться як в ході самого інспектування (кожний перевіряючий в ході
аналізу навчального заняття, позакласного виховного заходу, вивчення
шкільної документації та ін. дає оцінку роботи того чи іншого педагогічного
працівника), так і після його завершення. Кінцеві підсумки інспектування
проводяться на педагогічній раді за-гальноосвітнього навчального закладу
(якщо це фронтальна перевірка, яка проводиться відділом освіти) або на нараді
керівників закладів освіти (якщо це тематична перевірка, яка проводиться
управлінням освіти і науки, Міністерством освіти і науки). Керівник перевірки
виступає із доповіддю, у якій дається аргументований аналіз діяльності
педагогічного колективу, вказується на його досягнення і недоліки,
розкриваються причини цих недоліків та шляхи їх подолання.
Результати інспекторської перевірки оформляються у вигляді акту,
доповідної записки або довідки. Зауваження та пропозиції заносяться до
контрольно-візитащйної книги.
Закладу освіти не пізніше, ніж через два тижні, надсилається копія
доповідної записки чи іншого підсумкового документа за наслідками
перевірки.
Перевірка виконання інспекторських пропозицій здійснюється самим
інспектором відділу, управління Міністерства освіти і науки (або можуть
залучатися інші працівники). Вона може проводитися у формі повторної
перевірки, якщо в роботі закладу освіти виявлено істотні недоліки, бесіди з
керівником закладу освіти про вжиті заходи. Якщо пропозиції не виконані,
то з'ясовуються причини, надається допомога. Зауваження інспекторської
перевірки знімаються з контролю після повного їх виконання.
6.4. Ліцензування та атестація загальноосвітніх
навчальних закладів.
Загальноосвітні навчальні заклади можуть розпочинати свою діяльність
тільки за наявності ліцензій. Ліцензування — це підтвердження права
навчального закладу здійснювати діяльність з надання послуг для отримання
загальної середньої освіти на рівні державних стандартів. Мета ліцензування —
встановлення відповідності програми діяльності навчального закладу
заявленому статусу, створення рівних можливостей для суб'єктів
підприємництва на ринку освітніх послуг, забезпечення захисту прав і законних
інтересів держави та замовників цих послуг.
Для проведення ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів гіри
обласних державних адміністраціях створюється регіональна експертна рада.
На ліцензійну експертизу подаються такі матеріали: заява на ліцензування
освітньої діяльності, у якій вказується тип навчального закладу, загальний
напрям діяльності, обсяги прийому дітей. До заяви додаються дозвіл на
заснування закладу, свідоцтво про його державну реєстрацію, статут
навчального закладу, навчальйо-виховні плани, освітні вимоги до випускників,
відомості про соціальну інфраструктуру закладу освіта, матеріально-технічне
та навчально-методичне забезпечення.

Регіональні експертні ради у двомісячний термін проводять ліцензійну
експертизу і подають свій висновок до органу, який приймає рішення про
видачу ліцензій. Він, у свою чергу, в тримісячний термін повинен розглянути
подані матеріали і прийняти рішення про видачу ліцензії або відмову в її
видачі.
Ліцензія видається на термін, що відповідає тривалості навчання, але щр
менше, ніж на три роки. Контроль за дотриманням умов ліцензування складом
здійснює орган, що вдцав ліцензію на провадження освітньої деяльності
Усі заклади освіти, що отримали право на проведення освітньої діяльсті, вносяться до Державного реєстру закладів освіти України.
Ліцензований заклад освіти зобов'язаний пройти атестацію. Атестація .—
це підтвердження державою здатності закладу до проведення равчальновиховного процесу на рівні державних стандартів освіти. І^етою атестації є
перевірка вимог чинного законодавства щодо забезпечення конституційного
права на освіту і відповідності закладу освіти державним вимогам (стандартам
освіти). Періодичність проведення атестації — не рідше одного разу на 10
років. Позачергова атестація може проводитися з ініціативи закладу освіти або
органу державного
управління.
Проведення атестації закладів освіти покладається на Міністерство освіти і
науки, міністерства та відомства, що мають у своєму підпорядкуванні заклади
освіти, Державну інспекцію закладів освіти, управління освіти і науки
обласних державних адміністрацій.
Міністерство освіти і науки розробляє і затверджує перелік документів,
необхідних для організації та проведення атестації закладів освіти. Для
організації проведення атестаційної експертизи створюються регіональні
експертні ради або центри. Атестацію закладу освіти проводить експертна
комісія, до складу якої входять працівники органів державного управління та
Державної інспекції закладів освіти, висококваліфіковані педагогічні та
науково-педагогічні працівники, а також можуть залучатися представники
зацікавлених організацій, підприємств і установ, професійних і творчих
спілок.
Заклад освіти, що атестується, подає до регіональної експертної ради
матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що включають аналіз стану
навчально-матеріальної
бази,
кадрового
і
навчально-методичного
забезпечення, копії навчальних планів і програм тощо. Експертна комісія
працює в закладі освіти не більше двох тижнів.
За підсумками роботи експертна комісія складає акт атестаційної
експертизи закладу освіти, у якому містяться рекомендації щодо визнання
закладу освіти атестованим або неатестованим, і передає його регіональній
експертній раді та керівництву закладу освіти.
У випадку незгоди закладу освіти з рекомендаціями експертної комісії
він має право подати апеляцію до органу державного управління освітою,
на який покладається проведення атестації. Якщо апеляція визнається
правомірною, то призначається новий склад експертної комісії,
висновки якої є остаточними.

Регіональна експертна рада на основі розгляду матеріалів агестацій-ної
експертизи готує вмотивований висновок щодо атестації закладу освіти та
подає його до органу державного управління освітою, на який по-. кладено
проведення атестації. Він приймає рішення про атестацію цього закладу.
Заклад освіти визнається атестованим, якщо результати його діяШіоеті
відповідають йетагіовленим державним вимогам. Атестованому закладові
освіти видається свідоцтво про державну атестацію і надається право видачі
документа про освіту державного зразка.
Неатестований заклад освіти позбавляється ліцензії про проведШня
освітньої діяльності.

