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 Што такое кантроль? Якое месца займае кантроль у кіраванні 

ўстановай адукацыі і цэласнай кіраўніцкай дзейнасці?  З гэтых пытанняў 

пачынае сваю работу кожны кіраўнік установы адукацыі і тым больш той, 

хто, адпаведна функцыянальным абавязкам, непасрэдна адказвае за яго змест 

і арганізацыю, - намеснік дырэктара. 

 Кантроль – від кіраўніцкай дзейнасці, задачамі якога з’яўляюцца 

колькасная і якасная ацэнка і ўлік вынікаў работы ўстановы. 

  У нашай установе адукацыі распрацаваны лакальны нарматыўны 

дакумент, які рэгламентуе кантрольна-аналітычную дзейнасць, – гэта 

Палажэнне аб самакантролі. 

 Кіраўнік установы адукацыі  вызначае парадак і перыядычнасць 

правядзення самакантролю за забеспячэннем якасці адукацыі. Якасць 

адукацыйнага працэсу ва ўстанове залежыць ад граматнага састаўлення і 

рэалізацыі гадавога плана, які з’яўляецца  вынікам Плана мерапрыемстваў па 

развіцці ўстановы адукацыі (далей – План мерапрыемстваў). 

Cпынюся на тэхналогіі распрацоўкі праекта гадавога плана і на 

вызначэнні пытанняў для самакантролю, зыходзячы са свайго практычнага 

вопыту. 

 Распрацоўка гадавога плана – калектыўная, крэатыўная справа. Таму  

штогод ў канцы навучальнага года, у маі, ва ўстанове выдаецца загад  “Аб 

распрацоўцы праекта гадавога плана на новы   навучальны год”. У 

адпаведнасці з загадам, да работы па падрыхтоўцы матэрыялаў для напісання 

праекта гадавога плана прыцягваюцца намеснік дырэктара, кіраўнікі 

школьных метадычных фарміраванняў, педагог сацыяльны, педагог-

арганізатар, бібліятэкар, старшыня прафсаюзнага камітэта, загадчык 

гаспадарчай часткай. Мэта распрацоўкі гадавога плана - стварэнне ўмоў 

суб’ектам адукацыйнага працэсу для дасягнення прагназуемых вынікаў 

сродкамі калектыўнай мыслядзейнасці. 



Аналіз дзейнасці за папярэдні перыяд і выяўленыя праблемы 

становяцца накірункамі дзейнасці ўстановы. Мэта і задачы на новы 

навучальны год павінны быць вынікам усебаковага аналізу дзейнасці за 

папярэдні перыяд, выканання Плана мерапрыемстваў.  

Найбольш значныя накірункі дзейнасці ўстановы, што выцякаюць з 

мэты і задач разглядаюцца на педагагічных саветах.  Педсаветы з’яўляюцца  

неад’емнай, абавязковай часткай жыцця кіраўніка і ўсяго педагагічнага 

калектыву. 

 Як мы выходзім на канкрэтную тэму педагагічнага савета? Тэма 

педагагічнага савета выцякае  з праблем  адукацыйнага працэсу, якія 

звычайна фармулююцца ў выглядзе кароткага тэзісу, а праблемы, як вядома, 

мы асвятляем у аналізе вынікаў дзейнасці ўстановы за той ці іншы  

навучальны год.  

 Напрыклад,  на адным з  педагагічных саветаў у  2019/2020 

навучальным годзе разглядалася пытанне  аб рабоце педагагічнага калектыву 

па фарміраванні асноў  чытацкай граматнасці вучняў на вучэбных і 

факультатыўных занятках.  Пацвярджэннем таго, што менавіта такая 

праблема з’яўляецца актуальнай для педкалектыву,  служаць даведкі, 

інфармацыі па выніках  самакантролю.  Многія настаўнікі памылкова 

лічаць, што развіццё чытацкай граматнасці вучняў, – гэта задача настаўнікаў 

мовы і літаратуры. А ці заўсёды настаўнікамі работа па развіцці чытацкай 

граматнасці праводзіцца сістэматычна і мэтанакіравана?  Адказ на гэта 

пытанне ў аналітычных матэрыялах па самакантролі, дзе мы  назіраем 

адносную  сістэмнасць у вырашэнні абазначанай праблемы на ўроках многіх 

педагогаў. А  развіваць і падтрымліваць інтарэс да чытання, развіваць 

чытацкую граматнасць можна і абавязкова патрэбна на ўсіх уроках, 

факультатывах, не з’яўляюцца выключэннем урокі фізічнай культуры і 

здароўя, працоўнага навучання і музыкі.  Кожны педагог атрымаў асабіста 

рэкамендацыі педагагічнага савета па фарміраванні чытацкай граматнасці 

вучняў. 

 Акрамя праблем, якія выцякаюць з аналізу дзейнасці ўстановы 

адукацыі за той ці іншы навучальны год, адной з падстаў (крыніц) для 

разгляду таго ці іншага канкрэтнага пытання на педагагічным савеце 

з’яўляюцца актуальныя праблемы  рэгіянальнай сістэмы адукацыі.            

Актуальнасць рэгіянальнай (раённай) сістэмы адукацыі абумоўлена 

патрабаваннямі соцыума ў падрыхтоўцы выпускнікоў устаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі да ўсвядомленага выбару прафесіі, якая павінна 

ажыццяўляцца з улікам сучаснай сітуацыі на рынку працы: забяспечыць 

неабходнасць  рэгіёну ў запатрабаваных на дадзены момант спецыялістах.  

Для нашага раёна (мясцовай гаспадаркі) гэта неабходнасць у спецыялістах 

сельскай гаспадаркі. Таму ў 2020/2021 навучальным годзе актуальным для 

разгляду на педагагічным савеце стала пытанне  аб рабоце педагагічнага 

калектыву па прафесіянальным самавызначэнні вучняў як фактары іх 

паспяховай сацыялізацыі.  



Яшчэ адной падставай для  разгляду дадзенага пытання  на 

педагагічным савеце з’яўляецца той факт, што  з 1 верасня 2019 года  наша 

ўстанова адукацыі пачала рэалізацыю інавацыйнага праекта па тэме 

"Укараненне мадэлі рэгіянальнага адукацыйнага кластара  як умова 

прафесійнага самавызначэння вучняў па запатрабаваных прафесіях і 

спецыяльнасцях”. 

У 2020/2021 навучальным годзе ў план работы з педагагічнымі кадрамі 

былі ўключаны мерапрыемствы (семінары-практыкумы па арганізацыі  

дзейнасці вучняў у камунікатыўнай калектыўна-размеркавальнай форме, 

узаеманаведванне урокаў), накіраваныя на авалоданне  ведамі па арганізацыі 

вучэбнай дзейнасці вучняў ва ўмовах інклюзіўнай адукацыі, таму што на 

сённяшні дзень мы павінны разумець, што інклюзіўная адукацыя датычыцца 

не толькі вучняў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. У 2021/2022 

навучальным годзе пытанне аб рабоце педагагічнага калектыву па рэалізацыі 

спосабаў арганізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў ва ўмовах інклюзіўнай 

адукацыі было ўключана ў графік самакантролю і    разгледжана на 

педагагічным савеце. Педагогі прыйшлі да высновы, што інклюзіўная 

адукацыя будзе больш эфектыўнай, калі вучэбную дзейнасць вучняў 

арганізаваць у камунікатыўнай калектыўна-размеркавальнай форме. 

 Акрамя асноўных пытанняў, на педагагічных саветах абмяркоўваюцца 

пытанні  аб стане выкладання вучэбных прадметаў і якасці ведаў вучняў. 

Вучэбныя прадметы выносяцца  на самакантроль  для далейшага разгляду на 

педагагічных саветах  у адпаведнасці з  дадаткам 1 “Вывучэнне стану 

выкладання вучэбных  прадметаў і якасці вучэбных дасягненняў вучняў” да 

Плана  мерапрыемстваў. Некаторыя  вучэбныя прадметы разглядаюцца на 

нарадах пры дырэктары. На працягу апошніх 5 гадоў ва ўстанове 

арганізуецца дзейнасць вучэбнай бізнэс-кампаніі і рэсурснага цэнтра па 

фарміраванні эканамічнай культуры вучняў. Таму штогод на самакантролі 

знаходзяцца пытанні аб эфектыўнасці работы вучэбнай бізнэс-кампаніі і 

рэсурснага цэнтра.  

Па выніках правядзення самакантролю выдаецца адпаведны загад, 

распараджэнне. Ад таго, наколькі прынятыя рашэнні аказваюцца 

своечасовымі і эфектыўнымі, падчас залежыць лёс самой установы адукацыі 

і, адпаведна, лёс суб’ектаў адукацыйнай дзейнасці. 

Кантроль за выкананем прынятых на педагагічных саветах  і нарадах 

пры дырэктары рашэнняў ажыццяўляецца з улікам тэрмінаў выканання.            

Традыцыйна   інфармацыю аб выкананні рашэнняў па асноўным пытанні  мы 

разглядаем на педагагічным савеце. Інфармацыю аб выкананні прынятых 

рашэнняў па выніках вывучэння стану выкладання некаторых вучэбных 

прадметаў  заслухоўваем на нарадах пры дырэктары. Пры тым, што 

інфармацыя па  выкананні рашэннў рыхтуецца кіраўніцтвам, мы 

прадастаўляем  магчымасць аб’ектам кантролю (педагогам) самім зрабіць 

дэталёвы аналіз выканання рашэнняў у частцы, што іх датычыцца. Гэтым мы 

ствараем спрыяльныя ўмовы для пабуджэння іх да самааналізу вынікаў 

асабістай дзейнасці.   



 Такім чынам, арганізаваная  і праведзеная кантрольна-аналітычная 

дзейнасць з захаваннем прынцыпаў  аб’ектыўнасці, калектывізму, 

дэмакратычнасці,  супрацоўніцтва дапаможа дырэктару і яго намеснікам,   і 

іншым  педагогам і работнікам, прыцягнутым да кантрольна-аналітычнай  

дзейнасці,  дабіцца лепшых вынікаў пры найменшых стратах; так як у 

працэсе сумеснай  работы ў партнёраў адбываецца выхаванне адказнасці і 

развіццё ўмення працаваць у камандзе, што заўсёды актуальна, а ў сучасны 

момант  актуальна асабліва. 

    


