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КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ 
СІЛЬСЬКОЮ МАЛОКОМПЛЕКТНОЮ ШКОЛОЮ 

На етапі реформування освіти значно зросли вимоги до управління 
школою, що вимагає відмови від сформованих стереотипів та врахування 
нових технологій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх 
навчальних закладах різних типів та структур. 

Внутрішньошкільне управління сільською школою, що здійснюється не 
завжди у сприятливих умовах, вимагає не тільки переосмислення, але й 
створення принципово нових, науково обґрунтованих форм та методів 
управління, застосування яких давало б змогу досягти бажаних кінцевих 
результатів. 

Керівництво школою – це діяльність керівника, що спрямована на 
виконання завдань, які випливають із соціального замовлення суспільства 
школі. Переважна більшість учених визначає процес управління як 
сукупність загальних функцій: планування, організація, координація і 
регулювання, активізація і стимулювання, облік, контроль, аналіз, оцінка 
результатів. Слід зазначити, що єдиної думки щодо кількості функцій 
управління немає. Їх кількість визначається від 3 до 10, а в окремих джерелах 
до 30 [10; 8]. Поряд з класичними функціями існують нові, модернізовані, які 
органічно доповнюють загальновизнані. 

Сучасному керівникові необхідно володіти не тільки професійною, але 
й стратегічною, соціальною та функціональною компетентністю, вміло вести 
за собою й надихати всіх учасників процесу навчання й виховання на 
творчість, активно співпрацювати з громадськістю, батьками, підлеглими, 
визначати способи досягнення поставленої мети. 

Найважливіша функція керівника сільської школи полягає у 
забезпеченні належного рівня навчання і виховання дітей сільського 
населеного пункту. Здійснювати ефективне управління малокомплектними 
школами в сучасних умовах надто складно, адже соціально-економічні 
перетворення та перехід до ринкових відносин в аграрному секторі не 
врахували всіх освітніх проблем у сільській місцевості. Проте зрозуміло, що 
створення національної школи вимагає формування нового типу керівника, 
який би відзначався високою професійною компетентністю, ініціативою, 
комунікативністю. Керівникові сільської малокомплектної школи доводиться 
не стільки розпоряджатися, скільки творчо співпрацювати на принципах 
взаємоповаги, позитивної мотивації, бути компетентним у різних питаннях 
людських взаємин. 

В Україні функціонує біля 3 тис. автономних початкових шкіл, які 
різняться як за умовами функціонування, наповненістю класів, так і за 
структурою, тобто є одно-, дво-, трикомплектними. В таких навчальних 
закладах посилюється роль самоконтролю, що здійснюється учителем. За 



таких умов важливо співставити реальний стан справ, виявити якість спільної 
діяльності учителя та учнів, визначити результативність навчальної та 
виховної роботи в цілому. 

Зокрема, на Черкащині із 552 сільських шкіл, 45 – школи І ступеня, 60% 
– це малокомплектні, де налічується біля 5 тис. класів-комплектів, у яких 
навчається 12,3 тис. учнів. 

В останнє десятиріччя постала гостра потреба у переорієнтації 
керівників на нові умови функціонування та розвитку сільської школи. 
Наприкінці 90-х років виникла потреба розробки орієнтовних моделей 
компетентності керівника освітнього закладу, де визначається зміст 
професійної підготовки керівника, кваліфікаційні вимоги з основ 
загальнокультурної підготовки, психології, педагогіки, основ управління 
закладами освіти, методів педагогічного керівництва, поєднання 
вчительських та адміністративних функцій; основні професійні вміння з 
управління навчально-виховним процесом виконання діагностико-
прогностичних, організаційно-регулятивних, контрольно-коригуючих 
функцій та ін. 

Важливе місце у системі управління загальноосвітнім навчальним 
закладом належить функції контролю. Контроль − це процес отримання та 
опрацювання інформації про хід та результати навчально-виховного процесу 
для прийняття на цій основі обґрунтованого управлінського рішення. 

Зважаючи на те, що контроль є компонентом цілісного процесу 
управління, а це означає, що йому притаманна певна закономірність: 
системність, регулярність, своєчасність, об’єктивність, економність, 
дійовість, повнота та ін. Вивчаючи особливість управління навчальним 
процесом в малокомплектній школі, звернемося до етимології поняття 
“контроль”. 

Слово “контроль”, що в перекладі з французької означає поєднання слів 
contre (протилежний, зустрічний) і role (список), або “зіставлення”[2] . Аналіз 
різних теоретичних джерел стосовно “контролю” в педагогічній діяльності 
дає підстави визначати контролюючу діяльність керівника як цілісну 
динамічну систему взаємодії керівника – учителів – учнів, зіставлення 
наявних навчальних досягнень останнього та приведення їх у відповідність 
до запланованих. У цілому сутність контролю полягає у реалізації суб’єктом 
циклу послідовних дій: 

- визначення мети контролю, моделювання завдань досягнення 
поставленої мети; 

- організація контролю, підготовка алгоритму дій, визначення критеріїв 
тощо; 

- виявлення невідповідності між параметрами моделі і фактичним 
станом; 

- забезпечення регулюючих впливів з метою вироблення додаткових 
заходів для мінімізації виявлених розходжень; 

- визначення ступеня досягнення мети контролю шляхом аналізу та 
оброблення отриманої інформації. 



У результаті дослідження з’ясовано, що ефективність управління 
залежить від уміння керівника володіти технологією контролю та 
дотримуватись науково обґрунтованих педагогічних вимог до здійснення 
цього процесу . 

Досліджуючи проблему управління школою, нерідко переконувалися, 
що здійснюючи контроль, керівникові малокомплектної школи доводиться 
зустрічатися з певними труднощами. Про що свідчать відповіді 130 опитаних 
керівників шкіл, серед яких “відчувають значні труднощі” відповіли 62%, зі 
стажем керівної роботи більше 10 років та 75,4% до 5 років стажу. 

Такий стан, на наш погляд, пояснюється кількома чинниками: 
по-перше – нестандартністю проведення навчального процесу (умовах 

класу-комплекту), на що вказали 28 % опитаних; 
по-друге-відсутністю розроблених науково-методичних рекомендацій 

щодо здійснення контролю за навчальним процесом – 25%; 
по-третє – відсутністю постійно діючих курсів підвищення кваліфікації 

керівників малокомплектних шкіл – 75,5%; 
по-четверте – недосконалістю нормативно-правового забезпечення 

(визначення статусу керівника малокомплектної школи, відсутність 
положення про малокомплектну школу та ін.) – 62,5%; 

по-п’яте – відсутністю вивченого та узагальненого передового досвіду з 
проблем управління малокомплектними школами – 68%. 

Більшість керівників вважають, що контроль є ефективним тільки тоді, 
коли він є системним, об’єктивним і своєчасним, на що вказали більше 
половини респондентів. 

Досліджуючи особливості контролю у системі управління навчальним 
процесом у малокомплектних школах, нами з’ясовано важливість та 
дійовість видів контролю. Відповідаючи на запитання: “Яким видам 
контролю ви віддаєте перевагу?” – 78% керівників шкіл назвали поточний 
контроль; 75,5% – підсумковий, 58,5% – тематичний і 5,6% – періодичний. 
Це свідчить про те, що в процесі контролю керівниками використовуються 
різні види залежно від мети та поставлених завдань. 

У значній частині сільських шкіл контроль за навчальним процесом 
здійснює директор, оскільки в штатному розписі відсутні посади заступників 
директора школи, що зумовлено нечисленним учнівським та педагогічним 
колективами. Контроль як засіб управління навчально-виховним процесом, 
включає: спостереження, вивчення, аналіз і оцінку ефективності діяльності 
учасників навчального та виховного процесу, а також визначення рівня їхньої 
готовності до виконання поставлених завдань. 

Внутрішньошкільний контроль, що здійснюється в умовах 
малокомплектної школи розглядаємо як систематичне отримання інформації 
про результати навчально-виховного процесу шляхом аналізу та самоаналізу, 
що вимагає функціональної готовності та управлінських здібностей 
керівника. 

Принагідно зазначу, що представники американської школи (М.Вудкок 
та Д.Френсіс) [1.с.22] за результатами дослідження у галузі управління 



вказали на важливість таких здібностей, що вважаються визначальними у 
діяльності керівника : 

· планувати та організовувати діяльність навчального закладу; 
· управляти колективом на рівні сучасних вимог; 
· ефективно спілкуватися з людьми; 
· спонукати працівників до результативної діяльності, відзначати, 

оцінювати кожне досягнення; 
· знаходити оптимальне рішення у різних ситуаціях, при цьому бути 

об’єктивним; 
· систематично контролювати прийняті рішення 
· дотримуватися субординації; 
Узагальнюючи зазначені підходи щодо готовності керівника 

здійснювати сучасне управління школою, слід розуміти такий рівень 
професійної, інтелектуальної, психологічної підготовки, що дозволяє 
виконувати поставлені завдання гуманним, економічним і раціональним 
шляхом. 

Поняття “готовність” є предметом дослідження як психологів так і 
педагогів. На думку авторів С.Д.Максименко і О.М.Пелех готовність до того 
чи іншого виду діяльності визначається як цілеспрямоване вираження 
особистості, що включає її переконання, погляди, відношення, мотиви, 
почуття, вольові та інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, установки 
[ 3.c. 70]. 

За визначенням В.І.Завіна поняття “готовність” виражається в єдності 
різноманітних властивостей і відносин, і характеризує готовність як 
інтегроване системою утворення особистості, її вибіркову активність при 
підготовці та включенні до діяльності [4.с. 76]. 

Компонентами готовності вчені розглядають як ставлення до діяльності, 
мотиви, знання про предмет і способи діяльності, вміння та навички їх 
практичного втілення. 

Готовність керівника до здійснення контролю в умовах малокомплектної 
початкової школи конкретизується таким змістом: 

- усвідомлення вагомості та значущості контролюючої діяльності; 
- мотивація удосконалення процесу контролю; 
- наявність відповідних знань стосовно організації та здійснення 

контролю за навчанням та вихованням в класах-комплектах; 
- володіння технологією контролю за педагогічним процесом в 

малочисельних учнівських колективах. 
Діяльність керівника малокомплектної школи визначається 

особливостями циклічно-обов’язкової діяльності, що обмежується 
виконанням обов’язкових функцій, пов’язаних з діяльністю навчального 
закладу і не вимагає особливої творчості чи ініціативи, пошуку 
нестандартних рішень. 

Проте, здійснення успішного керівництва педагогічним колективом, 
хоча і нечисленним, вимагає передусім ділових якостей та вмінь 



адаптуватися до умов сільського середовища, налагодити стосунки, що 
базуються на співпраці, яка об’єднує вчителів на досягнення поставленої 
мети. 

За визначенням В.М. Лізінського, управління діяльністю учителя, як 
правило, здійснюється на кількох рівнях: ієрархічне управління через наказ, 
розпорядження, вимогу, режим роботи школи та інших нормативів чи 
обмежень, що випливають із документів про освіту; паритетне управління, 
що передбачає демократичну, рівноправну, зацікавлену для всіх участь в 
діяльності навчального закладу, де домінують партнерські взаємостосунки; 
латентне управління, яке дозволяє учителеві серед множини можливостей 
(інформацій) вибрати самостійно найоптимальніше рішення, в цьому 
випадку роль керівника полягає у стимулюванні пошуку шляхів вирішення 
проблеми [13, с.96]. 

Усі перелічені рівні можуть бути успішно використані в умовах 
малокомплектної школи, що дозволить оптимально поєднати різні форми 
управлінського спілкування: монологічне, діалогічне, колективне. 

Ми ставили завдання визначити рівень володіння керівниками методами 
та засобами контролю, їх переваг у здійсненні керівництва навчально-
виховним процесом у малокомплектних початкових школах. На запитання: 
“Які методи контролю за процесом навчання, на ваш погляд, є найбільш 
доцільними та ефективними?”. Узагальнюючи відповіді, ми отримали такі 
результати. (табл.) 

Таблиця 

 п/п
Методи контролю Показник 

застосування методу (у %)

І. 
Вербальні: 
- індивідуальні бесіди; 
- діалог; 
- інструктаж; 
- консультація 

 
72,5 
58,5 
20,2 
48,5 

ІІ. 
Ілюстративно-показникові: 
- графіки 
- порівняльні таблиці 
- контрольні картки 
- програмовий контроль 

 
11,5 
22,5 
15 
7,5 

ІІІ.
Техніко-технологічні: 
- комп’ютер; 
- відео, аудіо (засоби) 

 
0 
0 

ІV.
Практичні: 
- проведення зрізів навчальних досягнень;
- тестування; 
- контрольні роботи 

 
42,5 
21,5 
57,5 

 



Порівнюючи одержані результати в експериментальних школах, ми 
бачимо, що керівники малокомплектних шкіл активніше використовують 
вербальні методи контролю, менше ілюстративно-показникові і взагалі 
відсутні техніко-технологічні. Це свідчить про недостатню готовність 
директорів сільських шкіл до застосовування нових методів контролю, у 
зв’язку з відсутністю технічного оснащення, що є найголовнішою 
перешкодою щодо його використання. 

Контроль у системі управління навчально-виховним процесом вимагає 
кваліфікованого володіння “технологією контролю”. Поняття “технологія” 
використовується в різних аспектах, зокрема як сукупність виробничих 
процесів у певній галузі виробництва та науковий опис способів виробництва 
[2, с. 208]. У педагогічній теорії поняття “технологія” розглядається як: 

·  сукупність знань, відомостей про послідовність виконання певних 
операцій; 

·  здійснення запланованих операцій в певній послідовності; 
·  сукупність визначених способів та прийомів, що використовуються у 

виробничому (педагогічному) процесі; 
·  технологічний процес. 
Hауковці розглядають “педагогічну технологію”, що є близькою до 

контролюючої діяльності керівника. Під педагогічною технологією 
розуміють сукупність певних послідовних операцій, що здійснюються 
працівником і утворюють технологічний процес [5, с.30]. 

В.П.Беcпалько використовує поняття “педагогічної технології” у 
значенні “систематичного і послідовного втілення на практиці заздалегідь 
спроектованого педагогічного процесу” [6, с.5]. 

Тлумачення поняття “педагогічна технологія” Ю.П.Азоров розглядає у 
двох аспектах: а) як сукупність матеріалізованих умов (планування, режим, 
розклад, організація занять); б) як послідовність чітко зафіксованих 
алгоритмів дій: педагогічні прийоми, їх сполучення, методи аналізу і 
діагностики, педагогічна техніка та інші елементи педагогічної діяльності [7, 
с.14 ]. 

Системний контроль за процесом навчання можна забезпечити за умов 
точного відтворення наперед спроектованої педагогічної технології, де чітко 
поставлені завдання розв’язуються за адекватно розробленою технологією. 
На нашу думку, технологія контролю за процесом навчання може включати 
різні його аспекти. Одним із таких є визначення рівня навчальних досягнень 
учнів школи, що служить інформацією для подальших дій керівника. 

Завдання контролю випливають із визначених стратегічних цілей, які 
ставляться перед усім колективом. Забезпечення досягнення поставлених 
цілей здійснюється через вибір певного виду контролю, які розрізняють як: 
попередній, діагностичний, поточний, тематичний, узагальнюючий, 
вибірковий, підсумковий; визначаються функції контролю: навчальна, 
контролююча, діагностична, орієнтуюча, розвивальна. Практичне здійснення 
контролю за навчально-виховним процесом у малокомплектній школі 
вимагає вибору доцільних методів та засобів контролю, якими можуть 



слугувати: усне опитування, письмові роботи, тестування, спостереження, 
бесіди діалоги та ін, визначають засоби здійснення контролю: пам’ятки, 
дидактичні картки, перфокарти, анкети, схеми, тести тощо. 

На першому етапі контролю формують мету та завдання, прогнозують 
його результати. Наприклад, при вивченні рівня навчальних здібностей учнів, 
дії керівника набувають певної послідовності: 

- розроблення структурної схеми чи плану перевірки; 
- збір та обробка інформації про стан проблеми, що вивчаються; 
- оформлення основних висновків за результатами контролю; 
- підготовка управлінських рішень, розроблення заходів щодо 

удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення рівня навчальних 
досягнень ; 

- визначення термінів наступного контролю. 
У процесі контролю можуть вивчатися і інші питання, що безпосередньо 

стосуються діяльності вчителя, а саме: 
- виконання державних навчальних програм з предметів державного 

стандарту; 
- дотримання та виконання санітарно-гігієнічних вимог та режиму 

роботи школи; 
- використання дидактичного забезпечення у процесі навчання та ін. 
У малокомплектних школах до здійснення контролю доцільно залучати 

досвідчених учителів базових шкіл, керівників методичних об’єднань, 
працівників районних методичних кабінетів, які добре обізнані з проблемою, 
що запланована для вивчення. 

Як уже зазначалося важливим етапом технології контролю є відбір виду 
контролю, що значною мірою залежить від об’єкта, мети та завдань. 
Зупинимось детальніше на їхній характеристиці. У практиці роботи 
керівників малокомплектних шкіл, здебільшого, використовується 
персональний контроль, який дає змогу досконало вивчити роботу учителя, 
що тривалий час працює з класом-комплектом. Використовуючи системно-
цільовий підхід до контролю, керівник отримує різнобічний матеріал для 
оцінки роботи учителя. У свою чергу персональний контроль може 
поділятися на тематичний чи фронтальний. Такий вид контролю 
найприятніший у початковий школі. 

В основній та старшій школі (5-12 кл.) частіше практикується 
предметно-узагальнюючий контроль, яким передбачається вивчення якості 
викладання та ефективність навчання з окремого предмета. 

За обсягом охоплення об’єктів – контроль розподіляється на 
фронтальний, тематичний, оглядовий вибірковий [10с.59] Всі перелічені 
види контролю можуть бути використані при вивченні стану викладання 
окремих предметів у різних класах та школах. 

Фронтальний контроль в більшості проводиться для глибокого і 
всебічного вивчення різнобічних проблем навчання. Такий вид контролю 
може здійснюватися при розгляді проблеми на засіданні педагогічної ради чи 
для узагальнення досвіду роботи школи з даної проблеми. 



Тематичний контроль у системі управління навчальним процесом 
передбачає глибоке вивчення більш вузького питання навчальної діяльності 
учителя та учня. 

Мета тематичного контролю в малокомплектній школі може 
передбачати: 

· формування навичок самостійної роботи учня ; 
· вивчення рівня знань, умінь та навичок; 
· ефективність роботи учителя з окремого предмету; 
· володіння учителем сучасною методикою викладання предметів в 

малочисельних групах; 
· усвідомлення місця педагогіки співробітництва в умовах класу-

комплекту; 
· визначення рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін. 
Тематичний контроль якісно відрізняється від фронтального тим, що він 

спрямований на конкретну, більш вузьку проблему, але дає змогу керівникові 
проникнути в сутність питання, яке вивчається, дати конкретні поради чи 
розробити відповідні рекомендації. Шляхом тематичного контролю в умовах 
малокомплектної школи можуть вивчатися є такі питання: 

· виявлення рівня знань учня з української мови (чи інших предметів); 
· способи діяльності учнів на етапі самостійної роботи на уроках 

математики; 
· уміння застосовувати набуті знання при самостійному опрацюванні 

певної теми і ін. 
Оглядовий контроль використовується, як правило, для вивчення 

конкретного вузького питання, частіше новопризначеним керівником для 
отримання інформації, ознайомлення з роботою учителя. Такий вид 
контролю не передбачає глибокого вивчення стану навчально-виховного 
процесу. Найчастіше оглядовий контроль здійснюється на початку 
навчального року та в кінці для оператативного розгляду питань, над яким 
працював учитель. 

Вибірковий контроль здійснюється в разі виявлення конкретних 
недоліків в роботі учителя. За термінами та характером проведення контроль 
розрізняють оперативний та плановий. 

Оперативний контроль проводиться у стислі терміни та у формі 
одноденних відвідувань занять чи уроків. Кожне з відвідувань має 
заплановану мету і передбачає, хоч оглядово проте вчасно вивчити питання, 
яке вимагає оперативного втручання чи певної корекції. Оперативний 
контроль здебільшого проводиться для виявлення окремих недоліків, 
незначних прогалин у процесі навчання чи виховання. Метою такого 
контролю у більшості випадків є отримання термінової інформації з цієї 
проблеми. 

Плановий контроль заздалегідь передбачається шкільною 
документацією (планом внутрішньошкільного контролю, рішенням 
педагогічної ради, ухвалою методичного об’єднання та ін.). 



Об’єкти для такого контролю визначаються за результатами аналізу 
попереднього стану справ. Плановий контроль передбачає глибоке вивчення 
питання, йому передує відповідна підготовка. Такий вид контролю може 
поєднувати і інші (тематичний, оглядовий) та охоплювати більше процесів та 
сторін діяльності вчителя, наприклад: 

· вивчення рівня співпраці учителя з колективом базової школи; 
· вивчення рівня самостійної роботи учнів на уроках у класах-

комплектах; 
· вивчення індивідуальних особливостей учнів на основі діагностики, 

врахування рівня готовності, інтересів, здібностей у процесі навчання . 
Поширеною формою контролю за навчальною діяльністю учнів є 

спостереження. Спостереження за процесом навчанням вимагає врахування 
специфіки організації навчання у класах-комплектах. Важливо підходити до 
спостереження диференційовано, спиратися на науково обґрунтовані вимоги. 
Важливо пам’ятати про те, що в процесі контролю керівник отримує 
достовірну інформацію про діяльність учителя і учнів. Готуючись до 
відвідування та спостереження за навчанням під час уроку, керівник, 
проводить бесіди з учителями, батьками, учнями, аналізує відповідну 
документацію. 

Під час спостереження за проведенням занять у класі – комплекті 
враховуються найважливіші його аспекти : 

· тип уроку, специфіка предмета, різновіковий склад учнів об’єднаних у 
комплект; 

· вибір теми, формування мети, визначення та постановка завдань 
заняття, мотивація навчально-пізнавальної діяльності; 

· зміст заняття (вибір навчального матеріалу, реалізація дидактичних 
принципів забезпечення зв’язку з матеріалом, який вивчався, коригування 
знань, розвиток творчого мислення учнів; 

· роль та місце самостійної роботи на уроці; рівень навчальних 
досягнень учнів; 

· формулювання висновків та пропозицій. 
У кінцевому випадку можливі і письмові контрольні роботи чи 

тестування з певної завершеної теми. Контроль за рівнем сформованості 
умінь та навичок учнів здійснюється, як правило, за допомогою письмового 
опитування та шляхом зіставлення результатів контрольних та поточних. З 
цією метою керівником аналізується не лише результат спільної діяльності 
учителя та учня, а весь процес, завдяки якому досягнуто навчальні та виховні 
результати. На завершальному етапі контролю аналізуються зібрана 
інформація , розробляються і приймаються відповідні управлінські рішення. 

За твердженням Ю.К.Бабанського, об’єктивний аналіз результатів 
контролю за навчальною діяльністю учнів є для вчителя та керівника школи 
основою визначення стану навчально-виховної роботи та розробки заходів 
щодо її вдосконалення [12]. Отже, застосування технології контролю в 
управлінській діяльності значно оптимізує роботу керівника, що позитивно 



позначається на результатах співпраці всіх учасників навчально-виховного 
процесу. 

 
Список використаних джерел 

1.Актуальні проблеми управління закладами освіти: Збірник матеріалів / 
Упорядник Л.І. Келембет та ін. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2002 Актуальні 
проблеми управління закладами освіти: Збірник матеріалів / Упорядник Л.І. 
Келембет та ін. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2002. 

2.Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энцикло-педия, 
1983. 

3. Максименко С.Д., Пелех О.М. Фахівця треба моделювати // Рідна 
школа. – 1994. – №3-4. – С.68-72. 

4.Завіна В.І. Технологія контролюючої діяльності вчителя початкових 
класів: Методичні рекомендації. – Кіровогорад, 1996. 

5. Поташник М.М. Мойсеев А. И. Управление современной школой в 
вопросах и ответах. – М.: Новая школа, 1997. 

6. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: 
Педагогика, 1989. 

7. Азаров Ю. П. Искусство воспитывать. – М.: Наука, 1995. 
8. Хариков Є.М. Особливості внутрішкільного управління в сучасних 

умовах // Освіта і управління. – Т.3. – ч І. – К., 1999. 
9. Нова педагогічна думка // Науково-методичний журнал Редкол. – 

Рівне, 2002. 
10. Калініна Л.М. Сучасні функції керівника школи // Педагогічні 

інновації: ідеї, реалії, перспективи. – Суми, 1998. – С.111-113. 
11. Онищук Л.А. Гуманізація управління загальоосвітньою школою 

першого ступеня: теорія і практика. Науково – методичний посібник. – К.: 
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2001. 

12. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанського – М. Просвещение. – 1983. 
С.253. 

13. Лизинский В.М. Работа администрации школы с учителем / М.: 
Центр „Педагогический поиск”, 2000. 
 
 
 


	Мелешко В.В.
	КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ
	СІЛЬСЬКОЮ МАЛОКОМПЛЕКТНОЮ ШКОЛОЮ
	На етапі реформування освіти значно зросли вимоги до управління школою, що вимагає відмови від сформованих стереотипів та врахування нових технологій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладах різних типів та структур.
	На етапі реформування освіти значно зросли вимоги до управління школою, що вимагає відмови від сформованих стереотипів та врахування нових технологій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладах різних типів та структур.
	Внутрішньошкільне управління сільською школою, що здійснюється не завжди у сприятливих умовах, вимагає не тільки переосмислення, але й створення принципово нових, науково обґрунтованих форм та методів управління, застосування яких давало б змогу досягти бажаних кінцевих результатів.

	Керівництво школою – це діяльність керівника, що спрямована на виконання завдань, які випливають із соціального замовлення суспільства школі. Переважна більшість учених визначає процес управління як сукупність загальних функцій: планування, організація, координація і регулювання, активізація і стимулювання, облік, контроль, аналіз, оцінка результатів. Слід зазначити, що єдиної думки щодо кількості функцій управління немає. Їх кількість визначається від 3 до 10, а в окремих джерелах до 30 [10; 8]. Поряд з класичними функціями існують нові, модернізовані, які органічно доповнюють загальновизнані.
	Показник застосування методу (у %)


