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АНОТАЦІЯ

Марусіна Л. М. Механізми державного управління системою загальної 

середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі 

(регіональний аспект) -  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

281 “Публічне управління та адміністрування”. -  ДЗВО “Університет менеджменту 

освіти” НАПН України. Київ, 2020.

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовані механізми державного 

управління розвитком середньої освіти та надані практичні рекомендації щодо 

управління системою загальної середньої освіти (ЗСО) на регіональному рівні 

для створення безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу 

до повної загальної середньої освіти, захисту прав учасників освітнього процесу, 

підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення 

якості освіти, реалізації концепції “Нова українська школа”, формування 

державно-громадської моделі управління освітою в умовах децентралізації та 

реформування освітньої галузі в Україні.

Систематизовано теоретичні засади управління системою загальної 

середньої освіти як складової державного управління освітою, визначено 

особливості управління ЗСО на регіональному рівні, завдання органів 

управління загальною середньою освітою, уточнено категоріально-понятійний 

апарат дослідження, зокрема поняття “державне управління загальною 

середньою освітою”, “механізми державного управління загальною середньою 

освітою”, “державно-громадське управління регіональною системою освіти”.

Доведено, що децентралізація управління освітою в Україні має відбуватися 

на основі врахування особливостей регіонів, інтересів територіальних громад, 

громадян під час вибору моделей управління, реформування змісту освіти, 

способів її організації та фінансового забезпечення.

Виокремлено методологічні аспекти дослідження, зокрема обґрунтовано 

методологію дослідження державного управління системою загальної середньої
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освіти на основі системної динаміки, системного аналізу, синергетичного 

підходу, освіти як відкритої системи, системи загальної середньої освіти як 

соціоекономічної системи, розглянуто використання низки індикаторів для 

отримання достовірної та якісної інформації щодо перебігу та результативності 

освітніх реформ.

Удосконалено методологію дослідження управління загальною середньою 

освітою регіону на основі міждисциплінарного підходу, з використанням 

логічної схеми та системи показників.

Визначено, що в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі 

завданнями регіональних органів управління освітою мають стати: розробка і 

реалізація регіональних цільових програм і проектів; забезпечення фінансового 

наповнення державного стандарту освіти; створення міжмуніципальної освітньої 

інфраструктури; прогнозування розвитку загальної середньої освіти в регіоні, 

мережі закладів відповідно до освітніх потреб громадян; атестація 

загальноосвітніх закладів, їх комплектування педагогічними працівниками, у 

тому числі керівними кадрами.

Проаналізовано міжнародний досвід управління загальною середньою 

освітою на регіональному (локальному) рівні та визначено можливості 

імплементації в Україні таких практик як: підбір педагогічних кадрів за участі 

місцевої влади; фінансова автономія закладів освіти; поповнення шкільного 

бюджету через надання додаткових платних послуг, зменшення видатків на 

освіту шляхом залучення аутсорсингових компаній; мотивування 

висококваліфікованих вчителів до роботи у сільських закладах освіти.

Розглянуто нормативно-правову базу функціонування закладів загальної 

середньої освіти, визначено основні напрями її удосконалення шляхом 

унормування питань щодо функціонування освітніх округів та опорних шкіл; 

удосконалення регламентації діяльності органів управління освітою різних 

рівнів, щоб уникнути дублювання функцій; уточнення функцій та повноважень 

органів управління освітою в умовах нового адміністративно-територіального 

устрою України.



Проаналізовано фінансово-економічний стан закладів загальної середньої 

освіти в умовах децентралізації та запропоновано для реалізації принципу “гроші 

ходять за учнем” використовувати забезпечення обсягу освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі, необхідному для фактичних 

потреб кожного закладу освіти; фінансування додаткових послуг, потрібних для 

дітей з особливими освітніми потребами в процесі навчання, зокрема через надання 

спеціальних ваучерів для цієї групи осіб; створення на регіональному рівні фондів 

розвитку освіти.

Визначено, що організаційні заходи в системі управління загальною середньою 

освітою передбачають: прогнозування потреб населення у загальній середній освіті, 

планування та створення відповідної мережі освітніх закладів, створення умов для 

рівного доступу до них; захист прав учасників освітнього процесу; забезпечення 

якості освіти.

Для удосконалення організаційного механізму управління загальною 

середньою освітою запропоновано забезпечити чітке розмежування повноважень і 

відповідальності між органами влади за розвиток і функціонування освітніх округів, 

мережі опорних шкіл, інклюзивно-ресурсних центрів; здійснити трансформацію 

місцевих управлінь (відділів) освіти в сервісні центри; посилити роль місцевих 

органів самоуправління та громад у вирішенні актуальних питань функціонування 

мережі загальноосвітніх закладів; сприяти запровадженню в управлінні загальною 

середньою освітою електронного врядування.

Обґрунтовано перехід до формування державно-громадського управління 

закладами загальної середньої освіти на регіональному рівні як взаємодії державних 

і громадських органів управління освітою та органів місцевого самоврядування щодо 

моніторингу освітніх потреб населення регіону, ухвалення й реалізації спільних 

управлінських рішень щодо розвитку регіональної системи освіти, захисту прав 

здобувачів освіти, педагогів, впровадження освітніх інновацій, яка базується на 

мережевих взаємодіях державних і громадських структур; відкритості управлінських 

рішень щодо розвитку ЗСО; інтенсивності та розгалуженості інформаційних потоків 

у формі електронної державно-громадської взаємодії.
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Запропоновано шляхи організації науково-методичного супроводу реалізації 

Концепції “Нової української школи” на регіональному рівні у частині 

урізноманітнення організаційних і методичних форм надання шкільної освіти; 

підготовки закладів загальної середньої освіти до участі в міжнародних програмах 

оцінювання навчальних досягнень: PISA, TIMSS, PIRLS; впровадження нових 

форм підвищення кваліфікації та мотивації педагогічних працівників і керівників 

закладів освіти, забезпечення умов для професійного розвитку педагогічних 

працівників; створення мережі центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників; запровадження стимулюючої системи професійного зростання 

учителів; підготовки педагогів до швидкого реагування на зміни у навчальному 

процесі, корегування шкільного календаря та навчальної програми в особливих 

умовах; розвитку системи надання методичної допомоги з використанням 

дистанційних технологій.

Визначено необхідність вироблення стратегії розвитку регіональної системи 

загальної середньої освіти, об’єднання зусиль державних та місцевих органів 

влади, громадськості для створення безпечного, комфортного, інклюзивного 

освітнього середовища, використання програмно-цільового методу в управлінні 

системою загальної середньої освіти, автономізації загальноосвітніх закладів.

Доведено першочерговість вирішення проблем безпеки загальноосвітніх 

закладів, зокрема реалізації Декларації про безпеку шкіл і розробки конкретних 

механізмів моніторингу, системи раннього попередження нападів на заклади 

освіти і підготовки протоколів безпеки для шкіл.

Розглянуто роль органів управління освітою у створенні безпечного 

освітнього середовища щодо медичного супроводу шкіл, впровадження нового 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, проведення 

необхідних санітарно-гігієнічних заходів в умовах пандемії коронавірусу.

Визначено завдання органів управління загальною середньою освітою щодо 

оптимізації підвезення учнів і вчителів, що полягає як у наявності необхідної 

кількості транспортних засобів, так і в організації міжмуніципального 

співробітництва.

http://bit.ly/3nFx281


Визначено завдання органів управління загальною середньою освітою щодо 

забезпечення безбар’єрного доступу та умов для інклюзивного навчання зі 

створенням оптимальної мережі класів/закладів загальної середньої освіти з 

урахуванням демографічної ситуації та потреби в індивідуальній формі 

(педагогічний патронаж) і послуг інклюзивно-ресурсних центрів (для осіб з 

особливими освітніми потребами).

Визначено доцільність створення регіонального освітнього кластеру, 

цілями якого є інноваційний розвиток системи освіти; підвищення якості та 

доступності освітніх послуг; підвищення якості кадрового забезпечення. 

Формування багатокомпонентного регіонального освітнього кластера 

передбачає посилення ролі органів управління освітою в регіональному 

розвитку, забезпечує ефективне використання ресурсів, виключення дублювання 

функцій між місцевими і регіональним рівнями влади.

Розроблено комплексний механізм управління системою загальної 

середньої освіти на регіональному рівні, до якого зараховано: нормативно- 

правовий, організаційний, фінансово-економічний, інформаційний,

мотиваційний, інноваційний механізми, запропоновано практичні рекомендації 

щодо впровадження відкритої системи діяльності управлінських структур.

Ключові слова: державне управління середньою освітою, механізми державного 

управління середньою освітою, державно-громадське управління регіональною 

системою освіти, децентралізація, освітній округ, регіональний освітній кластер.

ABSTRACT
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The dissertation theoretically substantiates the mechanisms of state management 

of secondary education and provides practical recommendations for managing the 

system of secondary education at the regional level to create a safe educational 

environment, ensure equal access to full secondary education, protect the rights of 

participants in education, training and professional development of teachers, quality 

assurance of education, implementation of the concept of "New Ukrainian School", the 

formation of state-public model of education management in decentralization and 

reform of the educational sector in Ukraine.

The dissertation systematizes the theoretical principles of management of the 

secondary education system as a component of state education management. 

Peculiarities of secondary education management at the regional level are determined. 

The tasks of secondary education management bodies are formulated. The meaning of 

the terms “state management of secondary education”, “mechanisms of state 

management of secondary education”, “state-public management of the regional 

education system” has been clarified.

It is proved that decentralization of education management in Ukraine should take 

place on the basis of taking into account the peculiarities of regions, interests of 

territorial communities, citizens when choosing management models, reforming the 

content of education, ways of its organization and financial support.

The methodological aspects of the research are singled out, in particular the 

research methodology of state management of the secondary education system based 

on system dynamics, system analysis, synergetic approach, education as an open 

system, secondary education system as a socioeconomic system is substantiated, the 

usage of a number of indicators for reliable and qualitative information regarding the 

course and effectiveness of educational reforms is considered.

The methodology of research of secondary education management of the region 

on the basis of the interdisciplinary approach, with use of the logical scheme and 

system of indicators is improved.

It is determined that in the conditions of decentralization and reform of the 

educational sector the tasks of regional secondary education authorities should be:



development and implementation of regional target programs and projects; ensuring 

the financial content of the state standard of education; creation of inter-municipal 

educational infrastructure; the prediction of the development of secondary education 

in the region, the network of institutions in accordance with the educational needs of 

citizens; certification of educational institutions, their staffing with pedagogical 

workers, including managerial staff.

The international experience of secondary education management at the regional 

(local) level is analyzed and the possibilities of implementation of such practices in 

Ukraine as: selection of pedagogical staff with the participation of local authorities; 

financial autonomy of educational institutions; replenishment of the school budget 

through the provision of additional paid services, reducing the education expenditures 

by attracting outsourcing companies; motivating highly qualified teachers to work in 

the village educational institutions.

An analysis of the regulatory framework for the functioning of secondary 

education institutions. The main directions of its improvement have been identified, 

for which the following measures are needed: standardization of issues related to the 

functioning of educational districts and support schools; improving the regulation of 

education authorities at different levels to avoid duplication of functions; clarification 

of the functions and powers of education authorities in the new administrative- 

territorial structure of Ukraine.

Based on the analysis of financial and economic support of secondary education 

institutions in the context of decentralization, the implementation of the principle of 

"money follows the student" is proposed. To implement the principle requires the 

amount of educational subvention from the state budget to local budgets in the amount 

necessary for the actual needs of each educational institution; funding additional 

services needed for children with special educational needs in the learning process, in 

particular through the provision of special vouchers for this group of people; creation 

of educational development funds at the regional level.

It is determined that organizational measures in the management system of 

secondary education include: predicting the needs of the population in secondary

8



education, planning and creating an appropriate network of educational institutions, 

creating conditions for equal access to them; protection of the rights of participants in 

the educational process; ensuring the quality of education.

To improve the organizational mechanism of secondary education management, 

it is proposed to ensure a clear division of powers and responsibilities between the 

authorities for the development and functioning of educational districts, the network of 

support schools, inclusive resource centers; to transform local departments (divisions) 

of education into service centers; strengthen the role of local governments and 

communities in solution of topical issues of the network functioning of secondary 

schools; to promote the implementing of e-government in the secondary education 

management.

The paper substantiates the transition to the formation of state-public management 

of secondary education at the regional level. Such interaction of state- public education 

authorities and local self-government authorities monitors the educational needs of the 

region's population, adopts and implements joint management decisions on the 

development of the regional education system, protects the rights of students, teachers, 

and introduces educational innovations. Interaction is based on network connections of 

state and public structures; openness of management decisions, intensity and branching 

of information flows.

It is suggested the ways to organize scientific and methodological support for the 

implementation of the Concept of the “New Ukrainian School” at the regional level in 

terms of diversification of organizational and methodological forms of school 

education; preparation of secondary education institutions for participation in 

international programs of assessment of educational achievements: PISA, TIMSS, 

PIRLS; implementation of new forms of professional development and motivation of 

teachers and heads of educational institutions, providing conditions for professional 

development of teachers; creation of a network of centers for professional development 

of teachers; implementation of a stimulating system of professional growth of teachers; 

training teachers to respond quickly to changes in the educational process and adjust 

the school calendar and curriculum in special conditions; development of a system of
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methodological assistance using remote technologies.

To improve the development of secondary education requires the development of 

a strategy for the development of the regional system of secondary education, joint 

efforts of state and local authorities, the public to create a safe, comfortable, inclusive 

educational environment, use of program-targeted method in managing secondary 

education institutions, autonomy of secondary schools.

It has been proven that the security problems of secondary schools, in particular 

the implementation of the Declaration on School Safety, require the development of 

specific monitoring mechanisms, an early warning system for attacks on educational 

institutions and the preparation of safety protocols for schools.

The role of education authorities in creating a safe educational environment for 

medical care of schools, the introduction of new Sanitary Regulations for secondary 

education, the necessary sanitary and hygienic measures in a coronavirus pandemic 

was considered.

The tasks of secondary education authorities to optimize the transportation of 

students and teachers have been identified. They must ensure the availability of the 

required number of vehicles and organize inter-municipal cooperation.

The tasks of secondary education authorities to ensure barrier-free access and 

conditions for inclusive education are to create an optimal network of classes / 

institutions of secondary education, taking into account the demographic situation and 

the need for individual form (pedagogical patronage) and services of inclusive resource 

centers (for people with special educational needs).

It is proposed to create a regional educational cluster, the goals of which are the 

innovative development of the education system; improving the quality and 

accessibility of educational services; improving the quality of staffing. The formation 

of a multicomponent regional educational cluster involves strengthening the role of 

education authorities in regional development, ensures efficient use of resources, 

eliminating duplication of functions between local and regional levels of government.

A complex mechanism for managing the system of secondary education at the 

regional level has been developed, which includes: regulatory, organizational, financial
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and economic, informational, motivational, and innovative mechanisms.

The dissertation offers practical recommendations for the implementation of an 

open system of management structures.

Key words: state management of secondary education, mechanisms of state 

management of secondary education, state-public management of the regional 

education system, decentralization, educational district, regional educational cluster.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

БДДШ -  безпечна і дружня школа 

ВВП -  валовий внутрішній продукт 

ВШО - Всеукраїнська школа онлайн 

ДБ -  державний бюджет 

ДГУ -  державно-громадське управління

ДНУ “ІОА” -  державна наукова установа “Інститут освітньої аналітики” 

ДССУ, Держстат -  Державна служба статистики України 

ДСЯО -  Державна служба якості освіти

ДУ “УІРО” -  Державна установа “Український інститут розвитку освіти” 

ЕЦ -  екзаменаційний центр

ЄДЕБО -  Єдина державна електронна база з питань освіти

ЗСО -  загальна середня освіта

ЗЗСО -  заклади загальної середньої освіти

ІРЦ -  інклюзивно-ресурсний центр

КМУ -  Кабінет Міністрів України

МОН -  Міністерство освіти і науки України

НОЕП - Національна освітня електронна платформа

НУШ -  Нова українська школа

ОЕСР -  Організація економічного співробітництва та розвитку

ОМС -  органи місцевого самоврядування

ООП -  особливі освітні потреби

ОТГ -  об’єднана територіальна громада

ОШ -  опорна школа

РЦОЯО - регіональний центр оцінювання якості освіти 

УЦОЯО -  Український центр оцінювання якості освіти



ЮНІСЕФ -  дитячий фонд ООН (Організації об’єднаних націй) (United 

Nations Children’s Fund)

PISA -  Програма міжнародного оцінювання учнів (Program for International 

Students Assessment)

STEM -  наука, технології, інженерія, математика (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics)

TAP -  Міжнародний проєкт вивчення інституційного забезпечення та 

якості надання освітніх послуг (Training Assessment Project)
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ВСТУП

Актуальність теми. Процеси децентралізації та реформування освітньої 

галузі в Україні актуалізують процес удосконалення механізмів державного 

управління системою загальної середньої освіти (ЗСО) для створення безпечного 

освітнього середовища, забезпечення рівного доступу до повної загальної 

середньої освіти, захисту прав учасників освітнього процесу, підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення якості освіти.

Критичними проблемами у сфері загальної середньої освіти залишаються 

суттєві територіальні відмінності в якості освіти, потреба в розширенні автономії 

закладів ЗСО, недостатнє фінансування їх потреб у повному обсязі, низький 

соціальний статус педагогічних працівників, зниження мотивації педагогів та 

керівників закладів ЗСО до професійного розвитку, зростання кількості 

здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, для яких не створені 

сприятливі й рівні можливості для навчання.

Вирішення цих проблем потребує удосконалення законодавчої бази, 

оптимізації мережі та інфраструктури закладів загальної середньої освіти, 

розвитку організаційного, фінансово-економічного механізмів управління, 

реалізації концепції “Нова українська школа”, формування державно- 

громадської моделі управління загальною середньою освітою.

На регіональному рівні для підвищення ефективності державного 

управління діяльністю закладів загальної середньої освіти доцільно забезпечити 

розробку та реалізацію цільових регіональних програм і проєктів, організацію 

міжмуніципального співробітництва, розвиток освітніх округів, мережі опорних 

шкіл, удосконалення функцій управління.

Теоретичні засади розвитку вітчизняної освіти, її організаційна структура, 

механізми фінансування освітніх закладів, інші елементи цієї складної 

проблематики розглянуті у працях таких авторів як: В.Александров,

B. Андрущенко, В.Бочелюк, А.Василюк, Л. Гаєвська, Д. Дзвінчук, І. Зязюн,

C. Клепко, В. Кремень, С. Крисюк, О.Кудрейко, В. Олійник, Н. Протасова, 

А. Шевчук та ін.



Аналіз управління системою загальної середньої освіти в умовах 

децентралізації та реформування освітньої галузі здійснено в роботах І. Беззуб, 

Н. Волкової, В. Грабовського, Н. Діденко, О. Жабенко, Н. Карпеко, С. Книшик, 

Т. Лукіної, Г.Михайленко, К. Романенко, І. Лопушинського, В. Огаренка, 

Л. Паращенко, В.Сизон, В. Сиченка, Г. Тодосової, О. Тягушевої та ін.

Окремі аспекти управління закладами загальної середньої освіти розглянуті 

такими авторами як: Л. Гриневич, Г. Єльникова, Л. Калініна, В. Лунячек, 

О. Онаць, О. Ляшенко О. Пастовенський та ін.

Проте, незважаючи на значний науковий доробок у досліджуваній сфері, 

найбільшої уваги потребує питання підвищення ефективності управління 

системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування 

освітньої галузі на регіональному рівні, що зумовило об’єкт, предмет, мету і 

завдання дослідження.

Зв ’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до тематики досліджень ДЗВО “Університет 

менеджменту освіти” НАПН України “Науково-методичні засади підвищення 

ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах 

суспільної трансформації в Україні” (номер державної реєстрації 

РК № 0116Ш07183), у межах якої автором було проаналізовано управління 

загальною середньою освітою як складовою державного управління освітою; 

фінансово-економічний стан закладів загальної середньої освіти в умовах 

децентралізації; впровадження державно-громадського управління закладами 

загальної середньої освіти на регіональному (локальному) рівні; модернізація 

організаційних відносин в управлінні освітою в об’єднаній територіальній 

громаді.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 

науково-методичних засад розвитку механізмів державного управління системою 

загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої 

галузі на регіональному рівні та розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення діяльності органів управління загальною середньою освітою.
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Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:

-  систематизувати теоретичні засади управління системою загальної 

середньої освіти як складової державного управління освітою та визначити 

методологію дослідження державного управління ЗСО в умовах децентралізації 

та реформування освітньої галузі;

-  проаналізувати міжнародний досвід управління загальною середньою 

освітою на регіональному (локальному) рівні та визначити можливості його 

імплементації в Україні;

-  розглянути нормативно-правову базу функціонування закладів загальної 

середньої освіти та визначити основні напрями її удосконалення;

-  проаналізувати фінансово-економічний стан закладів загальної середньої 

освіти в умовах децентралізації та шляхи економічного стимулювання їхньої 

діяльності на основі принципу “гроші ходять за учнем”;

-  розкрити особливості організаційного механізму управління розвитком 

системи загальної середньої освіти в умовах децентралізації;

-  обґрунтувати перехід до формування державно-громадського управління 

закладами загальної середньої освіти на регіональному рівні;

-  запропонувати напрями організації науково-методичного супроводу 

реалізації Концепції “Нової української школи” на регіональному рівні;

-  розробити практичні рекомендації щодо впровадження відкритої системи 

діяльності управлінських структур для створення безпечного, комфортного, 

інклюзивного освітнього середовища в регіоні.

Об’єктом дослідження є публічне управління та адміністрування системою 

загальної середньої освіти.

Предметом дослідження є підвищення ефективності механізмів державного 

управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та 

реформування освітньої галузі на регіональному рівні.

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження 

складають праці вітчизняних і зарубіжних учених, які охоплюють широкий 

спектр питань щодо управління загальною середньою освітою, модернізації та
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реформування освітньої галузі, децентралізації публічної влади.

Для досягнення поставленої мети в роботі застосовано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів пізнання: логічного та порівняльного 

аналізу (для виявлення особливостей управління системою загальної середньої 

освіти в умовах децентралізації); системного аналізу (для формування цілісного 

уявлення про шляхи підвищення ефективності управління загальною середньою 

освітою на регіональному рівні); аналізу і синтезу (для розробки змісту 

управлінської діяльності); контент-аналізу (для вивчення масиву нормативно- 

правової документації); моделювання (для формалізації структуро- 

функціональної моделі управління ЗСО); узагальнення (для аналізу 

концептуальних підходів щодо розвитку загальної середньої освіти в умовах 

реформування освітньої галузі) та ін.

Інформаційною базою дослідження є нормативні документи міжнародних 

організацій, вітчизняних органів державної та регіональної влади, статистичні й 

соціологічні дані, наукові публікації, матеріали, опубліковані в періодичних 

виданнях і мережі Інтернет.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні науково- 

методичних засад розвитку механізмів державного управління системою 

загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої 

галузі на регіональному рівні та розробці практичних рекомендацій щодо 

удосконалення діяльності органів управління загальною середньою освітою.

Найбільш вагомими результатами, які характеризують наукову новизну 

дисертації, є такі:

уперше:
- обґрунтовано і теоретично описано комплексний механізм управління 

системою загальної середньої освіти на регіональному рівні в умовах 

децентралізації, до якого зараховано: нормативно-правовий, організаційний, 

фінансово-економічний, інформаційний, мотиваційний, інноваційний механізми 

з метою створення безпечного, комфортного, інклюзивного освітнього 

середовища, яке передбачає: запровадження змішаних моделей навчання, що



потребують оцифрованих навчальних програм, облаштування STEM- 

лабораторій, підключення закладів загальної середньої освіти до швидкісного 

Інтернету; безбар’єрний доступ та умови для інклюзивного навчання зі 

створенням оптимальної мережі класів/закладів загальної середньої освіти з 

урахуванням демографічної ситуації та потреби в індивідуальній формі 

(педагогічний патронаж) і послугах інклюзивно-ресурсних центрів (для осіб з 

особливими освітніми потребами); належне та безпечне підвезення учнів і 

вчителів до закладів ЗСО; соціально-психологічний та логопедичний супровід 

освітнього процесу; якісне медичне забезпечення;

удосконалено:
- фінансово-економічне забезпечення закладів ЗСО шляхом реалізації 

принципу “гроші ходять за учнем”, що передбачає виділення обсягу освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі, необхідному для 

фактичних потреб кожного закладу освіти; фінансування додаткових послуг, 

потрібних для дітей з особливими освітніми потребами в процесі навчання, 

зокрема через надання спеціальних ваучерів; створення на регіональному 

(місцевому) рівні фондів розвитку освіти;

-  організаційний механізм управління розвитком системи загальної 

середньої освіти в умовах децентралізації шляхом чіткого розмежування 

повноважень і відповідальності між органами влади за розвиток і 

функціонування освітніх округів, мережі опорних шкіл, інклюзивно-ресурсних 

центрів; трансформації місцевих управлінь (відділів) освіти в сервісні центри; 

залучення органів самоуправління та громад до вирішення актуальних питань 

функціонування загальноосвітніх закладів; сприяння розвитку електронного 

врядування в управлінні освітою;

-  підходи до формування державно-громадського управління регіональною 

системою загальної середньої освіти як взаємодії державних і громадських 

органів управління освітою та органів місцевого самоврядування у проведенні 

моніторингу освітніх потреб населення регіону, ухваленні й реалізації спільних 

управлінських рішень щодо розвитку регіональної системи освіти, захисті прав
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здобувачів освіти та педагогів, впровадженні освітніх інновацій;

-  організацію науково-методичного супроводу реалізації Концепції “Нової 

української школи” на регіональному рівні шляхом урізноманітнення 

організаційних і методичних форм надання шкільної освіти; підготовки учнів до 

участі в міжнародній програмі оцінювання навчальних досягнень PISA; 

забезпечення умов для професійного розвитку педагогічних працівників; 

розвитку нових форм надання методичної допомоги; удосконалення 

конкурсного відбору керівників закладів ЗСО та впровадження для оцінки їх 

роботи системи KPI;

набули подальшого розвитку:
- понятійно-категоріальний апарат галузі знань “публічне управління та 

адміністрування”, зокрема уточнено поняття “механізми державного управління 

загальною середньою освітою” як цільова, нормативно-правова, організаційна, 

економічна та інформаційна діяльність органів управління ЗСО у взаємодії з 

громадськістю з метою створення безпечного освітнього середовища, яка 

здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та 

інтелектуального розвитку учнів, їхніх особливих освітніх потреб, формування в 

учнів компетентностей, визначених державними стандартами, забезпечення 

рівного доступу до повної загальної середньої освіти, захисту прав учасників 

освітнього процесу, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, забезпечення якості повної загальної середньої освіти;

-  методологія дослідження державного управління системою загальної 

середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі на 

основі системної динаміки, системного аналізу, синергетичного підходу, освіти 

як відкритої системи;

-  імплементація в Україні таких міжнародних практик як підбір 

педагогічних кадрів за участі місцевої влади; фінансова автономія закладів 

освіти; зменшення видатків на освіту шляхом залучення аутсорсингових 

компаній; мотивування висококваліфікованих вчителів до роботи у сільських

закладах освіти.



Практичне значення одержаних результатів. Одержані наукові результати 

знайшли практичне впровадження у діяльності: Управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації (довідка № 875/02/11-03 від 

15.01.2021); Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області 

(довідка № 451/01-01-40 від 12.11.2020); Золотоніської районної ради Черкаської 

області (довідка № 78/01-13 від 15.01.2021); відділу освіти Золотоніської 

районної державної адміністрації (довідка № 613 від 22.09.2020); районного 

методичного кабінету відділу освіти Золотоніської районної державної 

адміністрації (довідка № 614 від 22.09.2020); Комунальної установи

«Золотоніський районний центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Золотоніської районної ради Черкаської області (довідка № 12 від 

23.09.2020); Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

Золотоніської районної ради Черкаської області (довідка № 13 від 04.11.2020); 

Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради (довідка № 209 від 05.10.2020); Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Західно-Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти» (довідка № 01-16/236 від 11.08.2020); Інституту 

обдарованої дитини НАПН України (довідка № 02-15/232 від 04.12.20); ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти (довідка № 01-01/472 від 12.10.2020).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею. Усі наукові результати та науково-практичні рекомендації, 

отримані під час дослідження та наведені в роботі, відображають авторський 

підхід до вирішення проблеми обґрунтування науково-методичних засад 

розвитку механізмів державного управління системою загальної середньої 

освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі на 

регіональному рівні. З наукових праць, що були опубліковані у співавторстві, в 

дисертаційному дослідженні використані лише ті ідеї, які є результатом 

особистої роботи автора. Особистий внесок автора деталізований у списку 

опублікованих праць.
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Апробація матеріалів дисертації. Основні результати і висновки дисертації 

обговорювались на таких науково-комунікативних заходах: Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Професійний розвиток та управління 

людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті 

трансформації освіти України» (2016 р., м. Київ), науково-практична 

конференція «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізацій них змін» 

(2017 р., м. Київ), Міжнародний семінар «Україна-Литва: соціальне партнерство 

в професійній освіті» (2017 р., Шяуляй, Республіка Литва), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення 

громадянської підтримки освітніх інновацій» (2017 р., м. Київ), V Всеукраїнська 

науково-практична Інтернет-конференція «Організаційно-правові аспекти 

публічного управління в Україні» (2018 р., м. Полтава), Круглий стіл 

«Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об'єднаних 

територіальних громадах» (2018 р., м. Київ), Науково-практична конференція 

«Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об'єднаних 

територіальних громадах» (2018 р., м. Київ), Міжнародна науково-практична 

конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та 

перспективи на національному та місцевому рівнях» (2018 р., м. Маріуполь), 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток науки 

нового тисячоліття» (2018 р., м. Чернівці), Міжнародна мультидисциплінарна 

конференція «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для 

України та Польщі» (2018 р., м. Стальова Воля, Республіка Польща), ІІІ 

Міжнародна наукова конференція «Perspectives of science and education» (2018 р., 

м. Нью Йорк, США), Науково-практична конференція за міжнародною участю 

«Методи підготовки висококваліфікованих фахівців на сучасному етапі: 

європейський досвід» (2018 р., Болгарія), Науково-практична конференція за 

міжнародною участю «Упровадження дуальної форми навчання у закладах 

професійно-технічної та вищої освіти України -  поєднання навчання з 

практикою -  підвищення якості освіти з урахуванням вимог роботодавців» 

(2018 р., м. Київ), Перша конференція «Безпека в сучасних закладах освіти: від
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учня до вчителя» (2018 р., м. Київ), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Соціалізація обдарованого учня в інтернет-середовищі: методичне 

забезпечення і супровід» (2018 р., м. Київ), III Міжнародна наукова конференція 

«Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» 

(2018 р., м. Штутгарт, Німеччина), Міжнародний освітній форум «NewEdu: Tech 

in Focus» (2018 р., 2019 р., м. Харків), Міжкафедральний науково-методологічний 

семінар «Позіционування навчального закладу на ринку освітніх послуг 

засобами традиційних та новітніх медіа» (2018 р., м. Київ), XII Міжнародна 

науково-практична конференція «Обдаровані діти -  інтелектуальний потенціал 

держави» (2019 р., м. Чорноморськ), І, ІІ International Scientific and Practikal 

Conference «Perspectives of world science and education» (2019 р., м. Осака, 

Японія), ІІ International Scientific and Practikal Conference «Topical issues of the 

development of modern science» (2019 р. м. Софія, Болгарія), Перший 

Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум «Інноваційні

трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (2019 р., м. Київ -  

Одеса), ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології 

навчання обдарованих дітей та молоді» (2019 р., м. Одеса), І Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Тенденції і проблеми розвитку сучасної 

хімічної освіти» (2019 р., м. Івано-Франківськ), науково-практичний семінар 

«Розроблення спеціальних освітніх програм для обдарованих дітей, схильних до 

дослідницької діяльності» (2019 р., м. Київ), Міжнародний науково-практичний 

семінар «Система ЛЮСТРА: методологія, технологія, впровадження» (2019 р., 

м. Київ), Міжнародний освітній форум «NewEdu: Tech in Focus» (2019 р., 

м. Харків), Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані 

діти -  скарб нації» (2020 р., м. Київ), онлайн-семінар «Професфйне 

самовизначення обдарованої особистості: проблеми і перспективи» (2020 р., 

м. Київ), вебінар «Умови ефективного онлайн-навчання та комунікації учнів під 

час карантину» (2020 р., м. Київ), науково-практичний онлайн-семінар 

«Адаптація обдарованих дітей у дослідницькій діяльності МАН» (2020 р., 

м. Київ), вебінар «Філософія для дітей -  нові горизонти дослідження» (2020 р.,

26



м. Київ), онлайн-тренінг «Підвищення мотивації до навчання засобами наукової 

освіти» (2020 р., м. Київ), вебінар «Навчання дітей майбутнього» (2020 р., м. Київ), 

XII Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Проєктування 

розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» 

(2020 р., м. Київ), круглий стіл «Наукова освіта: світовий та вітчизняний виміри» 

(2020 р., м. Київ), науково-практична конференція «Національна ідентичність як 

проблема науки й освіти» (2020 р., м. Київ).

Публікації. Основні положення та наукові результати дисертаційної роботи 

викладено в 18 наукових публікаціях, з них: 4 статті у наукових фахових 

виданнях з державного управління; 2 публікації у зарубіжних наукових 

виданнях; 1 розділ у зарубіжній монографії; 11 -  у матеріалах науково- 

комунікативних заходів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Матеріали 

дисертації вміщують 2 рисунки, 8 таблиць. Повний обсяг дисертації -  

257 сторінок (210 сторінок -  основний текст). Список використаних джерел -  

237 назв на 26 сторінках.
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РОЗДІЛ 1

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА 

РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1.1. Управління системою загальної середньої освіти як складова 

державного управління освітою

Система освіти в Україні, яка знаходиться в процесі реформування, 

зумовлює необхідність суттєвих змін в управлінні, що потребує наукового 

обґрунтування реформ та структурної і змістовної перебудови органів 

управління освітою. На найближчу перспективу стратегічними напрямами 

реформування системи освіти визначені наступні: удосконалення структури і 

змісту освіти відповідно сучасних вимог; розвиток інноваційних методик та 

технологій надання освітніх послуг; належне організаційне та фінансове 

забезпечення освітніх закладів; збереження та оновлення освітньої 

інфраструктури; підготовка та професійний розвиток висококваліфікованих 

педагогічних працівників; забезпечення якості освіти.

Отже, дослідження процесів управління загальною середньою освітою (далі 

-  ЗСО), яке є складовою державного управління освітою, має враховувати 

вищенаведені стратегічні напрми та загальну динаміку змін в системі освіти, 

зокрема потребує уточнення відповідного понятійно-категоріального апарату, 

оскільки категорія освіти має складний, міждисциплінарний, багатоаспектний 

характер.

Ми погоджуємося з визначенням поняття “державне управління освітою”, 

яке надали автори наукового видання “Реформування освіти в Україні: 

державно-управлінський аспект”, а саме: “державне управління освітою -  це 

окрема галузь державного управління, яка справляє планомірний вплив на 

освітню сферу, що ґрунтується на законах та інших нормативних актах, і 

спрямована на розвиток цієї цілісної системи” [179, с.9].
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Автори монографії наводять аргументи про те, що “державне управління 

освітою має владний характер, поширюється на всю систему освіти, реалізується 

ієрархічно побудованим апаратом, наділеним певними повноваженнями за 

допомогою численних управлінських впливів, характер і типологія яких 

визначається специфікою об’єктів” [179, с. 9-10].

Держане управління освітою може також розглядатися, на думку авторів, 

“як процес реалізації державної влади, її зовнішнє матеріалізоване вираження, 

що здійснюється як цілеспрямований вплив на систему освіти або її окремі ланки 

на підставі пізнання та використання властивих системі об’єктивних 

закономірностей і тенденцій в інтересах досягнення поставленої мети, або 

визначеної сукупності цілей, забезпечення її оптимального функціонування і 

розвитку” [179, с. 9-10].

Крім того, погоджуємося з авторами, що державне управління освітою “діє 

системно, з’єднує функціонування двох складних структур -  державного апарату 

та публічних інституцій суспільства і громадськості” [179, с. 9-10].

Таким чином, можна стверджувати, що державне управління освітою: 1) є 

системним процесом, 2) інституційно складається з органів управління, які 

виконують визначені функції, мають відповідні повноваження, 3) має об’єктами 

управління заклади освіти, учасників освітнього процесу, 4) містить систему 

управлінських зв’язків та ієрархій.

Державне управління освітою реалізує освітню політику та виступає 

інструментом забезпечення фундаментальних прав і свобод особистості, 

гуманізації суспільства, рівня культури громадян. Основними рисами 

державного управління освітою є, на нашу думку, комплексність, соціальність, 

демократичність, децентралізація владних повноважень.

Вважаємо, що процес реформування освітньої галузі слід розглядати як 

соціально детермінований, багатовимірний, динамічний, який здійснюється під 

впливом певної парадигми управління, що впливає на визначення стандартів, 

ціннісних критеріїв, світоглядних позицій, в рамках яких розвивається система 

освіти. Наразі, сучасна парадигма публічного управління базується на визнанні
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таких пріоритетів як гнучкість управління, його готовність до змін, підвищення 

результативності та ефективності, втілення нової організаційної культури, 

досягнення раціонального балансу політичних та адміністративних функцій.

Науковий аналіз сучасної парадигми публічного управління, наведений 

Н. Діденко, дозволяє виділити наступні парадигми в публічному управлінні:

-  парадигма інноваційного розвитку суспільства, до якої зараховано: 

системний, глобалізаційний, європеїзаційний, інформаційний, інноваційний, 

циклічно-генетичний, соціальний, ситуаційний підходи, синергетична концепція, 

комплексний механізм нововведень, державно-управлінські реформи та ін;

-  парадигма демократизації державного управління (як децентралізація і 

дебюрократизація), щоб розкрити можливості демократичних начал в управлінні;

-  синергетична концепція, яка дозволяє моделювати процеси на основі 

теорії систем, еволюції з акцентом на дослідження неврівноважених ситуацій, 

граничних точках розвитку у фазових переходах та визначає процеси 

самоорганізації у суспільстві, типи нелінійних законів управління цими 

процесами та умовами, досліджує випадки еволюційної стадії хаосу, можливості 

його позитивної ролі у деструктивному стані;

-  інтегрована практично орієнтована системна парадигма державного 

управління, як сукупність наукових знань, трансформованих у практику діяльності 

органів державної влади, які створюють структуровану єдність науки і практики 

державного управління суспільним виробництвом і розвитком держави [49].

Наявність різних парадигмальних підходів свідчить, як зазначає Н. Діденко, 

що в останні роки відбувається перехід до процесу публічного управління, в 

якому менше уваги приділяється дотриманню одного конкретного методу, а 

більше -  пошуку найкращого способу досягнення бажаного результату. Замість 

того, щоб покладатися на одну домінуючу парадигму, використовуються 

плюралістичні стратегії, які охоплюють різні аспекти та підходи до управління 

суспільним розвитком [49].

Таким чином, в якості парадигми державного управління освітою можемо 

розглядати управлінську парадигму, яка орієнтується на інтенсифікацію
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розвитку освіти, динаміку соціально-економічних процесів, побудову на цій 

основі управлінської моделі, яка прагне до балансу між централізацією та 

децентралізацією влади, критеріїв результативності, ефективності, 

інноваційності, демократичності та дебюрократизації.

Реалізація освітньої політики здійснюється за допомогою механізмів 

управління, щодо яких в науковому дискурсі існують різні підходи. Так, 

О. Федорчак вважає, що механізм державного управління -  це “складна 

система, призначена для практичного здійснення державного управління та 

досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, 

інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, 

нормативним та інформаційним забезпеченням” [200].

Ми погоджуємося з тим, що в якості головних елементів механізму 

виділяються, як зазначає О. Федорчак, методи, важелі, інструменти, політика, 

правове, нормативне та інформаційне забезпечення. При цьому, на її думку, 

“склад механізму державного управління певної сфери суспільного розвитку 

змінюватиметься, залежно від особливостей тієї чи іншої сфери” [200].

На відміну від О.Федорчак, Л. Приходченко вважає, що у механізмах 

державного управління присутні цільова, нормативно-правова, організаційна, 

економічна та інформаційна складові. При цьому відмінності між складовими 

можна, на думку Л.Приходченко, визначати наступним чином: цільову 

складову розглядати первинним елементом структури механізму, правову 

частину складової визначати як можливу сукупність режимів функціонування, 

нормативну як розпорядження та рішення місцевих органів влади, 

організаційну як права, обов’язки, компетенції та відповідальність в процесі 

формування і прийняття управлінських рішень, економічну - безпосередньо у 

вартісному оцінюванні результатів управлінського процесу, а інформаційна 

складова фактично має наскрізну дію [149].

Л.Приходченко вважає, що взаємозв’язок організаційної і нормативно- 

правової складових проявляється у тому, що правові документи стосовно 

розподілу компетенції встановлюють межі, але не визначають внутрішній
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зміст. Ми вважаємо слушною думку про те, що зміст діяльності органів влади 

можна визначити виключно в організаційному процесі [149].

Значну увагу дослідженню механізмів державного управління приділяла 

Л. Паращенко, яка зазначала, що “їх дослідження здійснюється за багатьма 

підставами: “структурний” і “системний” підходи, “аспектний підхід” 

(адміністративні, економічні, інформаційно-психологічні), і в різних наукових 

галузях -  у суспільствознавчих науках, у теорії управління організаційними 

системами (механізми функціонування, управління, управління проектами), в 

економічній теорії (механізм як стратегічна гра між суб’єктами і центром), в 

організаційному дизайні (координаційні механізми), в економіко-технічних 

дисциплінах (механізми управління як процедури прийняття управлінських 

рішень)” [135].

На її думку, на основі цих наукових галузей формуються “науково- 

методологічні та організаційно-правові основи формування і функціонування 

механізмів державного управління загальною середньою освітою, які потребують 

свого використання в практиці державного управління” [135].

Для застосування механізмів державного управління освітою потрібні цілі 

як системоутворюючі ознаки, які є об’єктивно обумовленими та 

обґрунтованими, відповідають об’єктивним закономірностям і тенденціям 

суспільного розвитку та діяльності людей, об’єктивній логіці функціонування 

того або іншого явища, є соціально вмотивованими, системно організованими. 

Конкретний механізм державного управління має конкретні цілі, відповідно до 

яких здійснюються функції органів управління освітою.

В рамках організаційно-функціональної структури державного управління 

освітою відбувається встановлення чітких взаємозв’язків між окремими органами 

управління освітою, їх підрозділами, розподіл між ними повноважень, обов’язків, 

відповідальності. Діюча організаційно-функціональна структура містить 

центральний орган управління освітою, органи виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та підпорядковані їм органи управління освітою, наділені певними 

повноваженнями з питань реалізації державної політики у сфері освіти.
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Оптимальною систему управління можна визнавати за умови, коли всі її 

складові характеризуються узгодженою взаємодією та функціонують як єдине 

ціле і з якомога більшою ефективністю. Такий ефект досягається за рахунок 

забезпечення кожної функції відповідною управлінською дією суб’єктів 

управління та розмежуванням компетенцій між ними. Цього можна досягти, 

дотримуючись кількох умов: органи управління освітою мають відповідати 

принципу територіальної приналежності; загальні функції управління на 

державному рівні мають бути уніфіковані; кожен рівень управління освітою 

(загальнодержавний, регіональний, місцевий) виконують свої функції.

Уперше аналіз функцій освітнього інституту здійснив Е. Дюркгейм. У 

розумінні Е. Дюркгейма освіта є соціальним інститутом і регулятором окремої 

сфери суспільного життя та людської діяльності, що має взаємозв’язок з певними 

сферами (економіка, ідеологія, політика, релігія). Згідно з Е. Дюркгеймом, кожен 

соціальний інститут виконує певні соціальні функції: закріплення і відтворення 

суспільних відносин; забезпечення стійкості соціальної структури суспільства; 

регулювання відносин між членами суспільства шляхом вироблення визначених 

зразків, еталонів, моделей; моделювання стандартизованої і передбачуваної 

поведінки; формування згуртованості, взаємозалежності та взаємовідповідності 

членів суспільства; упорядкування системи взаємодії членів суспільства [51, с. 108].

У розгляді специфіки освіти як соціального інституту окрема думка 

належить Т. Парсонсу, який вважав, що інститут освіти -  це система, яка не 

тільки формується, а ще й самоорганізовується. Т. Парсонс розглядав освіту як 

соціальний інститут з позицій впливу на стан суспільства в цілому, виділяючи 

чотири основні сфери, на які вона впливає: економічну, соціальну, правову, 

політичну [139, с. 105].

П. Сорокін вважав, що освіта здійснює передусім тестування здібностей 

індивіда, виявляючи серед них соціально та морально значущі. Це слугує підставою 

для відчуження від освіти тих індивідів, які не виявили очікуваних інтелектуальних 

і моральних якостей. У такий спосіб освіта забезпечує обдарованим індивідам рух 

соціальними сходами вгору, перекриваючи шляхи для нездібних [189].
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Виходячи з аналізу функцій освіти, у науковому дискурсі функцій 

управління освітою сформувалися різні класифікації: за рівнем управління 

(функції управління макрорівня, мезорівня, мікрорівня); тривалістю 

управлінської дії (дискретні й безперервні функції управління); місцем функцій 

у процесі управління (загальні та спеціальні функції управління) тощо.

Зокрема, у сучасних дослідженнях системи освіти (В. Александров, І. Бех, 

Н. Волкова, С. Клепко, В. Кремінь, І. Лопушинський, С. Сисоєва, та інші) 

основними функціями управління освітою прийнято називати наступні: 

діагностична, прогностична, консультативна, організаційна, регулятивна, 

інформаційна, соціальна, мотиваційна, інноваційна.

Вищенаведений аналіз механізмів та функцій державного управління 

освітою відноситься також до системи загальної середньої освіти. Ми 

погоджуємося з тим, що поняття “державне управління загальною середньою 

освітою”, як зазначають автори монографії “Реалізація державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти: “Нова українська школа”, можна 

розглядати як “організуючі, координуючі, регулюючі впливи на систему ЗСО з 

метою інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, що є 

основою для подальшого розвитку освіти і трудової діяльності” [174, с. 8].

Оскільки державна освітня політика розробляється й реалізується з 

урахуванням розвитку єдиного освітнього простору, з метою всебічного 

забезпечення освітніх прав і свобод особи, це зумовлює вироблення і реалізацію 

загальної стратегії розвитку системи загальної середньої освіти як гарантоване 

виконання державних освітніх стандартів, забезпечення конституційно 

встановленої доступності якісної середньої освіти.

Відповідна регіональна освітня політика в системі ЗСО має реалізовувати 

загальнодержавні цілі та створювати умови для формування регіонального 

освітнього простору, перетворення сфери освіти на чинник регіонального 

соціокультурного розвитку. Це свідчить про те, що реалізацію управлінських 

функцій у сфері ЗСО слід розглядати на чотирьох рівнях: загальнодержавному; 

регіональному або обласному; місцевому (районному, міському, ОТГ);
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локальному (управління навчальним закладом), що представлено у таблиці 1.1 

(див. табл. 1.1).

Таблиця 1.1
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Функції органів державного управління ЗСО

Рівні управління Суб’єкти управління Функції управління

Загальнодержавний
рівень

Верховна Рада України, 
Офіс Президента України, 
Кабінет Міністрів України, 
Міністерство освіти і науки 
України, інші органи 
центральної виконавчої 
влади

-  визначення стратегії 
розвитку;

-координація діяльності 
центральних органів 
управління освітою та 
управлінських структур 
усіх рівнів;

-  правове регулювання ЗСО, 
контроль за реалізацією 
державної політики у сфері 
ЗСО;

-визначення повноважень 
органів влади у сфері 
регулювання освітньої 
діяльності.

Регіональний
рівень

Місцеві органи виконавчої 
влади, органи влади АРК, 
органи місцевого 
самоврядування, 
Міністерство освіти і науки 
АРК, управління освіти і 
науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських 
державних адміністрацій

-  визначення стратегії 
розвитку освіти регіону;

-  координація діяльності 
місцевих органів 
управління освітою та 
освітніх закладів;

-  створення регіонального 
освітнього простору

Місцевий рівень Районні, міські органи 
управління освітою, органи 
управління освітою ОТГ

-  реалізація державної 
політики в галузі освіти з 
урахуванням особливостей 
соціально-культурного 
середовища району, міста, 
ОТГ,

-створення місцевого 
освітнього простору

Локальний
(інституційний)
рівень

управління закладом ЗСО -  організація діяльності 
закладу освіти,

-  забезпечення прав учасників 
освітнього процесу



Державне управління загальною середньою освітою розглядається нами як 

комплекс дій, спрямованих на прийняття, апробування, активне поширення і 

розвиток різноманітних підходів до організації діяльності в системі ЗСО як у 

складній соціоекономічній організації. Це передбачає сервісний підхід в 

управлінні освітою, що відповідає концепції сервісної держави, тобто 

функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування розглядається як 

діяльність щодо надання громадянам освітніх послуг для забезпечення реалізації 

їх прав та свобод в освітній сфері.

Концепція сервісизації державного управління розвитком ЗСО ґрунтується 

на таких засадах: 1) максимізація задоволеності учнів-клієнтів освітою, яку вони 

здобувають; 2) зменшення різниці між успішністю в навчанні учнів з різним 

соціально-економічним статусом і максимізація людського капіталу учнів та 

вчителів; 3) забезпечення якості освіти відповідно державних стандартів.

Надання загальної середньої освіти як освітньої послуги складається з 

послуг двох типів: освітніх і додаткових. Це передбачає нормативно-правове 

забезпечення послуги, у якому слід визначити перелік і вимоги до 

документального супроводження/звернення щодо надання послуги; процедуру 

замовлення послуги; процеси надання/отримування послуги в державному 

органі і освітньому закладі; форму та зміст результату, який надається споживачу 

послуги; терміни, що використовуються для опису та надання послуги.

Для надання освітніх послуг в системі ЗСО за принципами сервісної 

держави структура механізму управління ЗСО може розглядатися як сукупність 

наступних елементів:

-  цілепокладання -  визначення цілей, на реалізацію яких спрямована 

управлінська діяльність;

-  функціональна частина -  види управлінської діяльності, необхідні для: 

організації надання освітніх послуг: стратегічна, програмна, організаційна, 

регулятивна, координаційна;

-  методи -  адміністративні, організаційно-розпорядчі, інформаційні, 

мотиваційні;
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-  сукупність принципів, за якими потрібно здійснювати успішну 

управлінську діяльність: об’єктивності, законності, детермінованості, 

компетентності (професіоналізму), відкритості, системності, науковості, 

систематичності та зворотного зв’язку;

-  взаємозв’язки для забезпечення координації та взаємодії.

Відовідно до вищенаведеного, діяльність органів управління загальною 

середньою освітою наразі має спрямовуватися на надання таких освітніх послуг, 

які забезпечують створення безпечного освітнього середовища, що має 

відповідати вимогам вікових особливостей, фізичного, психічного та 

інтелектуального розвитку учнів, їхніх особливих освітніх потреб; формуванню 

в учнів відповідних компетентностей, визначених державними стандартами; 

гарантуванню рівного доступу до якісної середньої освіти та захисту прав 

учасників освітнього процесу.

Механізми державного управління ЗСО можна розглядати як системно- 

динамічне явище, у якому присутні: механізм розвитку педагогічних 

працівників; механізм розвитку освітнього середовища; механізм розвитку 

навчального контенту; механізм розвитку менеджменту та фінансування освіти; 

механізм розвитку оцінювання освіти; механізм державно-громадського 

управління ЗСО.

Використовуючи різноманітні механізми управління, органи управління 

загальною середньою освітою здатні забезпечувати:

-  реалізацію державної політики та державної стратегії у сфері освіти;

-  всебічний розвиток та підтримку системи освіти на всіх рівнях управління;

-  створення умов для реалізації рівних прав громадян на освіту, соціальний 

захист, здобуття повної загальної середньої освіти;

-  сприяння розвитку освітнього, інтелектуального потенціалу громадян з 

урахуванням місцевих демографічних, національно-культурних, соціальних, 

економічних факторів;

-  виконання закладами ЗСО державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу 

загальної середньої освіти;
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-  координацію діяльності закладів освіти, організацію роботи з 

матеріально-технічного, кадрового та науково-методичного забезпечення;

-  регулярний моніторинг освітньої діяльності.

Важливим чинником змін, які наразі відбуваються в системі державного 

управління ЗСО, є децентралізація. Концепція реформування місцевого 

самоврядування й територіальної організації влади (2014) створила перспективи 

для розбудови ефективної системи управління ЗСО на регіональному 

(локальному) рівні, оскільки освітні послуги мають надаватися якнайближче до 

споживачів.

Як слушно підкреслює Н. Волкова, інституціональна складова стає 

найважливішим елементом структури публічного управління освітою, 

виступаючи яскравою формою прояву її трансформації в умовах посилення ролі 

місцевого самоврядування як управлінського інституту. А “інституціоналізація 

місцевого самоврядування як суб’єкта управління освітою означає процес 

формування, організаційного оформлення та нормативного закріплення 

соціальних відносин, пов’язаних із здійсненням управління освітою в ринкових 

умовах з урахуванням змін її суспільних функцій та використанням державно- 

громадських підходів” [23].

Децентралізація державного управління є важливим фактором 

інституціоналізації нової моделі місцевого самоврядування, що впливає на 

визначення стратегічних завдань управління загальною середньою освітою. Ці 

завдання визначають новий рівень відповідальності за виконання функцій між 

центральними, регіональними і місцевими органами управління ЗСО; збільшення 

автономії освітніх закладів; забезпечення демократизації управління освітою.

Зокрема, як зазначає Н. Карпеко, під регіональною системою загальної 

середньої освіти можна розуміти ту “частину регіональної системи загальної 

середньої освіти, яка реалізує загальноосвітні програми. При цьому до неї входять 

як загальноосвітні установи, так і структурні підрозділи установ освіти, що беруть 

участь в їхній реалізації, наприклад, під час організації профільного навчання учнів 

або довузівської підготовки, а також органи управління освітою” [58, с.79].



Відповідно до децентралізаційних змін відбувається делегування 

повноважень і відповідальності з вищого рівня на нижчий та оптимізація 

організаційної структури управління ЗСО і процедур реалізації управлінських 

функцій. В цьому процесі актуальним стає врахування в системі управління ЗСО 

регіональних та місцевих особливостей та запитів на освітні послуги громадян, 

що проживають на цих територіях. Це дає нам підстави стверджувати про 

актуальність управління ЗСО на регіональному рівні у відповідності до 

пріоритетів розвитку регіону. Ми вважаємо, що саме регіональні особливості 

впливають на освітню систему в регіоні та роботу відповідних освітніх закладів. 

Але при цьому регіональна система освіти залишається складовою частиною 

державної системи освіти, а управління закладами ЗСО має управлінську 

вертикаль і здійснюється на основі субординації всіх рівнів управління 

(державного, регіонального, місцевого).

Це означає, що регіональні органи управління ЗСО розробляють стратегії 

розвитку регіональної системи загальної середньої освіти з урахуванням 

напрямів розвитку системи ЗСО України та цілей державної освітньої політики. 

Вони здійснюють координацію стратегій розвитку муніципальних (місцевих) 

освітніх систем, ухвалюють рішення про створення й закриття освітніх установ 

регіонального рівня та здійснюють координацію їхньої роботи, сприяють 

впровадженню освітніх інновацій та забезпечують неперервність здобуття освіти 

в рамках регіонального освітнього простору.

Виконання регіональної стратегії розвитку системи загальної середньої 

освіти реалізується на місцевому рівні, тому місцеві стратегії розвитку освіти 

розробляються з урахуванням основних напрямів регіональної освітньої 

політики. У зв’язку з децентралізацією наразі на місцевому рівні здійснюється 

координація діяльності освітніх установ, розташованих на території конкретних 

громад, ухвалюються рішення про створення й закриття освітніх установ, їх 

матеріально-технічне, фінансове та кадрове забезпечення.

Ми також вважаємо слушною думку Н. Карпеко про те, що, “враховуючи 

різнорідність регіонів, для розуміння складності й багатоаспектності проблем
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розвитку регіональних систем загальної середньої освіти слід також розглядати 

відмінності освітніх систем муніципальних утворень (як мінімум відмінність між 

міською та сільською місцевостями в регіонах країни” [58, с.80].

Ми погоджуємося з цією думкою та вважаємо, що регіональні відмінності 

можуть впливати на територіальні диспропорції щодо доступу до якісної освіти 

за різними ознаками, тому зростає потреба у посиленні ролі регіональних органів 

управління освітою та регіональної освітньої політики, що проводиться ними, у 

створенні оптимальної системи управління різними рівнями системи загальної 

середньої освіти і взаємодії між управлінськими підсистемами. При цьому 

особливої опіки за наданням освітніх послуг потребують депресивні регіони та 

регіони у зоні військового конфлікту (Донецька і Луганська області).

Для того, щоб децентралізація управління освітою мала позитивні 

результати та відбувалася на основі врахування особливостей регіонів, інтересів 

територіальних громад, слід приділити належну увагу вирішенню таких проблем 

як: подолання суттєвих територіальних відмінностей у якості освіти та 

результатах навчання випускників шкіл; оптимізація мережі шкіл відповідно 

демографічній ситуації та новому районуванню в результаті адміністративно- 

територіальної реформи в Україні,; укомплектування шкіл 

висококваліфікованим педагогічним персоналом, здатним швидко реагувати на 

зміни у навчальному процесі та відповідно до цього корегувати шкільний 

календар та навчальну програму (як це показали умови карантину); модернізація 

освітнього простору закладів загальної середньої освіти з забезпеченням 

безбар’єрного доступу та створенням умов для інклюзивної освіти тощо.

Необхідність вирішення цих проблем зумовлює в умовах децентралізації та 

реформування освітньої галузі визначати завданнями регіональних органів 

управління загальною середньою освітою наступні:

-  розробка і реалізація регіональних стратегій, цільових програм і проєктів;

-  забезпечення фінансового наповнення державного стандарту освіти та 

розвиток системи освітніх послуг;

-  створення міжмуніципальної освітньої інфраструктури та безпечного
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комфортного освітнього середовища у всіх закладах ЗСО;

-  прогнозування розвитку ЗСО, мережі закладів ЗСО відповідно до освітніх 

потреб громадян;

-  атестація закладів ЗСО та моніторинг їх освітньої діяльності;

-  комплектування системи ЗСО педагогічними працівниками, у тому числі 

керівними кадрами, створення регіональної системи професійного розвитку 

працівників закладів ЗСО.

1.2. Методологія дослідження державного управління системою 

загальної середньої освіти

Дослідження державного управління ЗСО передбачає визначення 

передумов (можливостей) для розвитку загальної середньої освіти, її 

динамічності та відповідності освітнім запитам споживачів освітніх послуг. 

Особливого значення при дослідженні державного управління системою загальної 

середньої освіти набуває встановлення методологічної одиниці, або “клітинки” 

загальної середньої освіти як об’єкта державного управління.

За дослідженнями Л. Паращенко, такою одиницею може бути відношення 

“учень-учитель (УУ)”, оскільки “саме відношення УУ є системним утворенням 

комунікацій між усіма суб’єктами системи освіти, яке зароджується, 

розвивається і зрештою зникає або залишає у свідомості учня чи вчителя певний 

слід” [136, с. 21-22].

Л.Паращенко вважає, що вибір відношення УУ як “одиниці” освіти надає 

можливість побачити управління в освіті на рівні навчального закладу як 

“регулювання тисячами таких “одиниць”, а система державного управління в 

масштабах країни тоді постає як управління мільйонами таких елементів системи 

ЗСО -  відношень УУ, яка призначена для кожного такого відношення: надати 

навчальні програми, матеріали і ресурси для навчання; створити навчальне 

середовище; розподілити ресурси на вказані процеси” [136, с. 21-22].

У нашому розумінні об’єктом державного управління ЗСО виступають



заклади ЗСО, учасники освітнього процесу, органи управління ЗСО, 

підпорядковані в рамках управлінської вертикалі.

Суб’єктами управління ЗСО є наразі органи державного управління, місцевого 

самоврядування, органи влади із забезпечення якості освіти, приватні особи як 

засновники приватних закладів ЗСО, суб’єкти державно-громадського управління 

освітою та громадського самоврядування. Долучення до суб’єктів управління ЗСО 

громадських структур суттєво змінює зміст, структуру, функції та стиль управління 

у цій сфері. Це означає, що взаємодія між об’єктами та суб’єктами управління ЗСО 

в сучасних умовах розглядається нами як процес впровадження нових, відкритих 

і демократичних моделей управління. Це зумовлює виконання суб’єктами 

управління організаційно-економічних, контрольно-аналітичних,

координаційно-регулятивних, експертних та інших функцій.

Науковий дискурс управління ЗСО та дослідження діяльності суб’єктів 

управління має здійснюватися, на нашу думку, відповідно до вимог системного 

підходу, який дозволяє встановити своєрідну стандартизацію процедур його 

здійснення, проаналізувати різні підходи і школи, що узагальнюються, у рамках 

трьох основних підходів системного мислення -  твердих систем, м’яких систем 

і критичних систем.

Як зазначає Б. Г ершунський, системність -  універсальна якісна характеристика 

освіти. Тому цілком обґрунтовано вживаються поняття: “загальносвітова система 

освіти”, “регіональна”, “державна”. В межах суспільства освітні системи 

визначають за територіальним, національно-етнічним принципом, характером 

(системи дошкільної, середньої, вищої освіти, професійно-технічної тощо). 

Системних якостей освіті надає наявність інваріативних якостей, що 

характеризують як систему в цілому, так і окремі компоненти, що її формують, 

незалежно від їх рівня та профілю. Це насамперед: гнучкість, динамічність, 

варіативність, адаптивність, стабільність, прогностичність, наступність, 

цілісність [26, 512 с].

В рамках системного аналізу про управління ЗСО можна говорити як про 

складне системне утворення для реалізації державної політики у сфері освіти,
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яке розглядається з урахуванням її динамічності, взаємодії, взаємозалежності, 

комплексності, цілісності, співпорядкованості. Оскільки в системі управління 

ЗСО задіяна множина управлінських структур та ресурсів, вважаємо, що тільки 

системність може придати управлінню необхідну узгодженість, координацію, 

субординацію, цілеспрямованість, раціональність, ефективність.

Зокрема, виходячи з того, що у науковому дискурсі розрізняють “твердий”, 

“м’який” та критичний варіанти системного підходу, може виникати дискусія, 

який з них найбільше характеризує особливості управління ЗСО на сучасному 

етапі.

Якщо досліджувати управління ЗСО з позицій системної динамікаи, яку 

використовував Дж. Форрестер, слід розуміти, що в основі системної динаміки 

лежить твердження, що структура системи зумовлює її поведінку, тому 

Дж.Форрестер підкреслює, що успіх безпосередньо залежить від правильного 

розуміння ролі моделювання соціальних процесів. Після того, як модель 

побудована, можна зробити симуляцію числових показників, яка у вигляді 

графіка або таблиці покаже поведінку системи. При цьому дуже важливим 

моментом є те, що модель не тільки повинна відтворювати поведінку системи в 

реальних умовах, але робити це на основі тих же причин, які існують в реальності 

[202].

Отже, системна динаміка своїми методами і інструментами дозволяє 

зрозуміти структуру і динаміку складних систем, врахувати основні 

взаємозв'язки між елементами системи і тимчасові затримки в динаміці її 

розвитку. Робота над такими моделями дає можливості детального дослідження 

сутності взаємозв’язків, виявлення основних рушіїв, що здатні продукувати 

поведінку, виявлення причин виникнення проблем всередині систем та оцінки 

наслідків здійснення заходів з регулювання системи для покращення стану її 

функціонування.

Для дослідження управлінських процесів в системі ЗСО як гнучкої, 

диверсифікованої системи доцільно використовувати “м’який” системний 

підхід, засновником якого є англійський учений Пітер Чекланд. Основою



“м’якого” системного підходу П.Чекланда є виділення в системі людської 

діяльності шести елементів (CATWOE), до яких зараховано:

-  процес трансформації (Т) як перетворення певних вихідних умов чи 

внесків у заданий результат;

-  власник (O -  ownership), що має владу як створити, так і “виключити” 

систему (право вето). Власником може бути держава, певна фірма чи організація, 

приватна особа тощо;

-  дійові особи (А -  actors), які перетворюють внески в результати і 

виконують певні дії в системі;

-  замовники (C -  customers), для яких функціонування системи важливе для 

одержання заданого результату;

-  обмеження з боку зовнішнього середовища (E -  environmental constraints): 

організаційні правила, правові та етичні;

-  позиція дослідника, його світоглядні принципи (W -  Weltanschauung), яка 

робить осмисленою процедуру ідентифікації системи і значущим процес 

перетворення у певному контексті [211].

Опираючись на вищенаведену структуру та основні позиції “м’якого” 

системного підходу П. Чекланда, слід розуміти, що, якщо система управління 

ЗСО стикається з “м’якими” проблемами, їх рішення лежить у площині 

збалансування інтересів та опирається на найбільш повний аналіз існуючої 

проблеми. Такий підхід передбачає можливість проаналізувати релевантні 

позиції для поліпшення даної проблемної ситуації, розробити альтернативні 

варіанти, а не лише одну модель, як це використовується при “твердому” 

варіанті системного підходу. Як наслідок, ми отримуємо трансформаційний 

процес, який приводить до заданих результатів, узгоджених між власником і 

замовником, з урахуванням зовнішніх обмежень [211].

“М’які” концептуальні моделі у П.Чекланда розглядаються як основа для 

дискусій із впровадження змін, тому їх відмінність від “твердого” системного 

підходу полягає у тому, що “твердий” варіант передбачає розробку конкретної 

системи або моделі, а “м’який” варіант -  погодження змін.
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Розуміючи, що на сучасному етапі реформування освітньої галузі ми маємо 

не лише заплановані зміни, але певні конфлікти інтересів, певний “суб’єктивізм” 

в управлінській діяльності, методологічні принципи П.Чекланда є актуальними 

для визначення найбільш прийнятних моделей управління.

Досліджуючи методологію П.Чекланда, Л. Паращенко приходить до 

висновку, що тоді як “тверда” методологія ґрунтується на парадигмі оптимізації, 

“м’яка” методологія охоплює парадигму навчання. Перша пов’язана з 

досягненням цілей і орієнтується на одержання генералізованих знань про 

закономірності поводження системних об’єктів. Друга намагається працювати з 

різними баченнями ситуації, впроваджуючи системний процес навчання, у якому 

обговорюються різні погляди для того, щоб визначити найбільш ефективний 

шлях організаційного розвитку” [137, с. 138].

На її думку, сучасна система ЗСО найбільш адекватно може бути описана як 

“м’яка система”. У системі ЗСО можна виділити і “власників”, і “акторів”, і 

“замовників” тощо. З переходом до ринкових відносин ЗСО має свого власника не 

тільки в особі держави, але й в особі певного підприємця, фірми і т. д. На її 

параметри ефективності функціонування та конкурентоспроможності, як правило, 

є певний замовник -  держава чи ефективний власник. Крім того, варто враховувати, 

що ЗСО вивчається різноманітними дослідниками, які в своїх працях виходили з 

певних інтересів, чи то власників, чи то замовників, чи третіх осіб, які хочуть мати 

“об’єктивний діагноз” системи та прогноз її розвитку [137, с. 138].

Л.Паращенко вважає, що, “шукаючи часову репрезентацію ЗСО, необхідно 

до історії українського шкільництва додати й сучасну дискусію про школу 

майбутнього. Якщо при системній реконструкції ЗСО обмежимося лише 

“сучасною школою”, то чи дістанемо ми її, зважуючи що школа зобов’язана 

встановити і встановлювати комунікації з випускниками минулих років та 

багатьма організаціями, які сприяють її діяльності. Але якщо навіть знехтувати 

цими часовими і просторовими репрезентаціями системи ЗСО і спробувати 

абстрагуватися від емпіричних уявлень про ЗСО у формі населення України, 

щорічних когорт випускників шкіл, приміщень і пришкільних ділянок з метою
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виокремлення сухого залишку діяльності системи ЗСО, і розглядати її як 

підсистему в системі освіти за схемою МСКО, то межі системи ЗСО також не 

стануть чіткішими” [137, с. 138].

Ми вважаємо доцільною думку про те, що слід використовувати підхід 

визначення меж системи на основі оцінки наявної можливості впливу на об’єкт 

управління (ресурсів та повноважень), що коротко зводиться до визначення 

Р.Аккофа -  “система перебуває на відстані моєї витягнутої руки”. Іншими 

словами, це означає, що суб’єкт управління визначає для себе межі об’єкта 

управління, зважаючи на можливість безпосереднього впливу на процеси, для 

яких вистачає ресурсів та повноважень, тобто лише “керування” [137, с. 138].

Відповідно до цілей освітньої політики постає питання про адекватність 

організаційно-функціональної структури управління ЗСО трансформаційним 

процесам та відповідності діяльності суб’єктів управління запитам та інтересам 

об’єкту управління ЗСО. Розглянуті вище варіанти системного підходу 

(“твердого”, “м’якого” та критичного) можуть бути використаними для того, 

щоб отримати об’єктивну картину щодо стану функціонування і розвитку ЗСО 

та реакції на управлінські процеси, які відбуваються у цій сфері.

Завдяки такому підходу можливо врахувати динаміку процесів та 

спрямувати управління до динамічного стійкого розвитку, що забезпечується за 

рахунок утворення внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків. Такі взаємозв’язки й 

взаємовідносини, реалізовані в інституційному полі, ресурсно та організаційно 

забезпечені, мають збалансовувати діяльність інститутів держави, місцевого 

самоврядування з інститутами освіти, громадянського суспільства, а також 

забезпечувати інституційний та інституціональний розвиток, дотримання 

інтересів зацікавлених у розвитку освіти суб’єктів.

Важливим методологічним підґрунтям для дослідження управління ЗСО є 

розуміння освіти як відкритої системи, яка має такі ознаки: складність, нелінійність, 

динамічність, конгруентність, зворотний зв'язок, здатність до самоорганізації.

За оцінкою С.Клепка, відкритість освіти можна роглядати як “здатність 

забезпечити відкритий простір для розвитку особистості, для освоєння нею
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відкритого світу, вільного від ідеологічних догм і купюр, від евфемізмів і 

недомовок. Це розгорнутість освітньої системи до інтересів і потреб, 

повсякденного життя особистості і суспільства, до співпраці учня і вчителя, 

суспільства і навчальних закладів”[61, с. 17].

Вважаємо справедливими його зауваження, що “відкритість освіти - це її 

готовність до зустрічі, діалог з іншими освітніми системами і педагогічними 

культурами, до усвідомлення їх спільності, їх глибинних гуманістичних 

цінностей і неподільності сучасного глобального світу освіти -  як зростаючої 

взаємозалежності його доль. І на цій основі -  готовність до інтеграції у світову 

освітню спільноту” [61, с. 17].

Ми обґрунтовуємо відкритість системи освіти в Україні, виходячи з того, 

що вона безперервно розвивається та володіє рядом властивостей, а саме:

1. Система освіти прагне відповідати часу і ґрунтується на стратегії 

розвитку суспільства і людини в ньому.

2. Система освіти орієнтована на майбутнє.

3. Система освіти постійно оновлюється метою, змістом, освітніми 

технологіями, організаційними формами, механізмами управління.

Освіта як “відкрита система” наразі визначає сучасний світогляд, впливає 

на ринок освітніх послуг, стає базовою формою самоосвіти. Відкритість системи 

освіти передбачає певні форми та стандарти, тому ми погоджуємося з 

Л.Паращенко, яка вважає, що “розуміння керованості системи ЗСО полягає у 

можливості регулювання її здатності адекватно визначати майбутнє суспільства 

і забезпечувати успішність у ньому її випускників. А міру успішності 

керованості визначатиме дистанція між реальним і необхідним. Найголовніші і 

найпроблемніші межі в системи ЗСО -  знаннєві. Яку сукупність знань 

опановують і повинні опанувати учні, як окреслюється їхнє коло знання 

(незнання)? Від встановлення знаннєвих меж ЗСО залежить, зрештою, контент 

освіти, а від нього -  її часові й просторові межі” [137, ^  139].

Система освіти може розглядатися також з позицій соціоекономічної 

системи яка, за визначенням С. Клепка, є “сукупністю навчальних закладів, що
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забезпечують здобуття рівня освіченості, який характеризується рівнем 

всебічного (тобто інтелектуального, соціального, фізичного і психічного) 

розвитку особистості, здобуття якого:

1) є обов’язковим (тобто державою вимагається здійснення особистістю 

цілеспрямованої пізнавальної і практичної діяльності з оволодіння 

систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та 

виробництво);

2) є необхідним для будь-якої постсередньої освіти або трудової діяльності 

в будь-якому обраному напрямку спеціалізації (тобто здатність випускника до 

виходу на ринок праці чи початку виконання ним обов’язків батька-матері);

3) забезпечує свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, 

вільне формування політичних і світоглядних переконань;

4) забезпечує здатність особистості до регенерації здобутих знань, тобто 

швидкого їх відновлення і розширення (здобуття компетентності навчатися 

протягом життя), та неможливість деградації цього рівня розвитку особистості;

5) забезпечує потенціал динамічного приведення рівня здобутої раніше ЗСО 

у відповідність до актуального сучасного чи майбутнього стану ЗСО, оскільки 

суспільні уявлення про вимоги до обсягу ЗСО швидко змінюються” [61].

Це дає можливість виділити в загальній середній освіті як соціоекономічній 

системі такі характеристики як: відповідність змісту та обсягу загальноосвітніх 

знань запитам сучасного суспільства та соціально-економічного розвитку 

держави; неперервність освіти та зв'язок між різними рівнями освіти; 

конкурентоспроможність закладів ЗСО та відповідність умов освітнього 

середовища сучасним вимогам; рівень цифровізації освіти як нагальна проблема 

подальшого розвитку та адаптації учнів до трудового життя; роль освіти в 

розвитку людського та інтелектуального капіталу тощо.

Як справедливо зазначає Л. Паращенко, “розвиток системи ЗСО як 

соціоекономічної організації постає категорією теорії державного управління, що 

інтегрує інші види розвитку в суспільстві -  соціальний розвиток, розвиток людини, 

інституційний розвиток. Розвиток освіти моделюється як багатоцільовий і
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багатокритеріальний процес, спрямованість якого обумовлена як метою розвитку 

людини, так і системою функціонуючих в суспільстві цінностей” [137, с. 140].

Загальним для всіх перелічених критеріїв є те, що вони конструюються і 

забезпечуються діями державних органів управління ЗСО залежно від структурно- 

функціональної моделі, стратегії розвитку освіти та визначених цілей.

Важливим методологічним висновком, який робить Л. Паращенко, є те, що 

“недооцінка інтерпретації ЗСО як об’єкта державного управління у формі 

“м’якої системи”, що найбільш повно відображає особливості функціонування і 

розвитку реальної системи освіти та надає потужний евристичний потенціал для 

вдосконалення розроблених та проєктування нових механізмів, технологій та 

інструментів державного управління та переважання розуміння ЗСО як “твердої” 

системи та вироблення відповідних “твердих” управлінських рішень, породжує 

низку сучасних проблемних недоліків як системи ЗСО в цілому, так і 

застосованих до неї механізмів державного управління”[137, с. 141].

На її думку, це приводить до “зниження рівня достовірності інформації, яка 

надходить про стан системи ЗСО, внаслідок цього керуюча підсистема в системі 

ЗСО все більше дистанціюється від системи ЗСО як мережі ЗНЗ, що 

підтверджують проблеми впливу на кадрову вертикаль системи ЗСО, нестачу 

фінансів, “косметичні” реформи без аналізу ефективності та віддачі від 

інвестицій у сферу освіти, відсутність налагодженого стратегічного і 

концептуального управління змінами. Окремі акти і навіть програми, прийняті 

поза загальним контекстом функціонування як виживання ЗНЗ, ще більше 

загострюють виникаюче протиріччя, що, в свою чергу, стає причиною проблем 

освітніх систем різного рівня загалом і ЗНЗ зокрема” [137, с. 141].

Одним з актуальних напрямів дослідження управління ЗСО стає 

синергетичний підхід та використання освітнього моніторингу, освітніх 

індикаторів. Перш за все, в синергетичній парадигмі управління ЗСО може 

розглядатися як процес саморозвитку, в якому виникають окремі дії, які виходять 

з власних форм, тенденцій, законів, тому так важливо, що наразі в управлінні ЗСО 

актуалізується її державно-громадський характер, ініціативність, автономність,
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стимулювання самоосвіти, самореалізації суб’єктів управління. Сутність такого 

управління ґрунтується на принципових положеннях: 1) управління системою 

має йти від майбутнього (можливого) стану системи, об’єкта; 2) для адекватного 

реагування на реальні і прогнозовані виклики важливо своєчасно структурно і 

функціонально перебудовуватися; 3) для реалізації цілей управління варто 

дотримуватися необхідної різноманітності та створювати простір для 

креативних дій, що сприятиме генезису нових систем управління і створює нові 

умови для їх функціонування. Відповідно до цього, управління може 

розглядатися як ініціююче збудження середовища суб’єктом управління і 

наступну самозбудову та самодобудову структури (системи) відповідно до 

внутрішніх потенцій середовища у напрямі одного з атракторів базисних 

макросоціальних станів. Зміни в такому разі означають перехід освітньої 

системи в якісно новий стан (структура, організація) під впливом взаємодії 

різних чинників (економічних, політичних, соціальних, культурних та ін.).

Якщо синергетичний підхід передбачає комплексне врахування зв’язків 

різних рівнів і форм між елементами системи, розвиток яких посилює їх 

цілісність та ефективність, можливість багатоваріантного розвитку з 

врахуванням законів і закономірностей, то логічно передбачити обов’язковість 

використання для отримання реальної картини стану та якості управління ЗСО 

на конкретних часових зрізах і в динаміці визначених критеріїв та індикаторів.

Сучасні освітні системи розвиваються в руслі програмно-цільового і 

проектно-ресурсного підходів до управління, що передбачає інституалізацію 

прогностичних і стратегічних досліджень в освіті як невід’ємних компонентів 

розвитку освіти. Вони потрібні для управління як на етапі вироблення нової 

стратегії, так і на стартовому етапі нового циклу розвитку, коли освітня система 

переорієнтовується на нові напрями, не втрачаючи своєї ідентичності й 

досягнутої ефективності.

Результати стратегічних досліджень спрямовуються не тільки на процеси 

відновлення освітніх систем, а й забезпечують наступність, безперервність та 

інноваційність в їхньому розвитку. В наукових дослідженнях останніх років
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активно розробляються методика інтегральної оцінки спроможності системи 

ЗСО до сталого розвитку, стратегії та програми трансформаційних змін, 

подолання опору персоналу організаційним змінам, що базуються на поширенні 

процесів самоорганізації тощо.

Наприклад, Л. Паращенко вважає, що для побудови моделі державного 

управління розвитком ЗСО необхідно використовувати чотири основних 

критерії:

1) ступінь організаційного проєктування інституційних змін; темп, оцінка 

динаміки організаційних змін у системі ЗСО відповідно до нових змісту освіти і 

процесу передавання знань;

2) людський розвиток (рівень і якість підготовки педагогічних кадрів, у 

тому числі загальний і професійний розвиток персоналу, величина його опору 

змінам), відповідний новому баченню процесу передавання знань;

3) упроваджуваний обсяг загальноосвітніх знань як компонент інноваційного 

розвитку суспільства (державні стандарти освіти, навчальні програми і контент 

(курикулум), оцінювання і моніторинг навчальних досягнень тощо);

4) широта локального охоплення системою ЗСО (рівний доступ громадян до 

якісної освіти), глибина історичного виміру в моделях освіти, які забезпечують 

розвиток ЗСО (наприклад масштаб упровадження технологій розвиваючого 

навчання, мережі шкіл майбутнього, інших сучасних освітніх моделей тощо) 

[135, с. 235-236].

За дослідженнями С. Заєць, відсутність цілісної системи моніторингу та 

оцінки освітніх реформ в Україні призвела до того, що не забезпечується 

системність і послідовність кроків у реформуванні системи освіти, не визначені 

орієнтири, успішні “освітні практики” та чинники, які перешкоджають 

ефективній реалізації реформ [54].

Разом з тим, зазначає С.Заяць, “результати реформ погано піддаються 

оцінюванню під час запуску та проведення реформ, вони багатовекторні і не всі 

проявляються відразу в момент їх впровадження, тому що курс на реформування 

освіти і науки не підкріплений розрахунками та прогнозними оцінками, не
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визначені основні цілі і завдання цього процесу, крім економії бюджетних 

коштів. Як наслідок, виникають процеси, що негативно впливають на стан 

освіти” [54].

Це актуалізує питання щодо системи критеріїв, показників та індикаторів 

розвитку ЗСО, яка відповідатиме вимогам актуальності і достовірності 

інформації. Серед основних досліджень у цій галузі варто відзначити діяльність 

Національної академії педагогічних наук України, яка узагальнює у відповідних 

документах результати аналітичних розвідок учених, що мають назву 

“Національна доповідь”.

Важливим кроком стало видання наказу МОН України від 19.09.2016 № 1116, 

яким затверджено Перелік національних освітніх індикаторів ефективності та 

якості загальної середньої освіти й методологію їх обрахунку [158].

Крім того, Інститут освітньої аналітики оприлюднює неповний перелік 

національних освітніх індикаторів системи загальної середньої освіти, 

розрахованих на основі даних з інформаційно-телекомунікаційної системи 

“Державна інформаційна система освіти”.

Позитивним моментом є участь України в реалізації Цілей сталого розвитку 

до 2030 року [54]. У цілях сталого розвитку до 2030 року в галузі освіти 

передбачені такі індикатори:

“4.1. Забезпечити доступність якісної шкільної освіти для всіх дітей та 

підлітків 4.1.1. Частка населення, задоволеного доступністю та якістю послуг 

шкільної освіти, % .

4.6. Ліквідувати гендерну нерівність серед шкільних учителів. 4.6.1. Частка 

чоловіків серед шкільних учителів, %.

4.7. Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на 

основі інноваційних підходів. 4.7.1. Частка сільських денних загальноосвітніх 

навчальних закладів, що мають доступ до Інтернету, %. 4.7.2. Частка сільських 

денних загальноосвітніх навчальних закладів, що мають комп’ютерні програмні 

засоби навчання, %. 4.7.3. Частка денних загальноосвітніх навчальних закладів, 

в яких організовано інклюзивне навчання, %” [54].
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Відстеження виконання цих індикаторів та перебігу реформ дозволить 

вимірювати ефективність управлінських рішень, зіставляти показники розвитку 

регіональних систем освіти з міжнародними та національними індикаторами, 

оцінювати тенденції розвитку та усвідомлено проектувати подальшу розбудову 

національної та регіональної освітньої системи.

Для отримання адекватної моделі державного управління ЗСО потрібно 

зібрати якомога вичерпну інформацію про його об’єкт. Евристичною для такого 

дослідження є, на наш погляд, схема-алгоритм аналізу впровадження реформ, 

яку використовувала програма PHARE і яка була спрямована на підготовку до 

вступу постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи до ЄС. Щодо 

аналізу розвитку системи ЗСО ця схема-алгоритм має такі виміри:

1. Законодавство: які регуляторні акти має бути змінено, запроваджено чи 

скасовано для поліпшення ЗСО?

2. Інституції: які зміни мають відбутися в міністерствах, інших органах 

влади, чи має бути створено нові органи, розформовано старі тощо?

3. Інфраструктура: які зміни обов’язкові в технічному забезпеченні ЗСО?

4. Фінансування: який кошторис витрат і джерела фінансування ЗСО?

5. Організаційне навчання: які кадрові ресурси та вміння обов’язкові для 

того, щоб заходи було втілено?

Перелічене вище описує “вхід” (“Input”) системи ЗСО. Цим терміном 

освітньої політики позначаються “вхідні” характеристики системи освіти, тобто 

державний бюджет, навчальні плани і програми, розпорядження для 

вчительського складу, програми іспитів тощо.

Інший термін освітньої політики -  “вихід” (“Output”) -  позначає “вихідні” 

характеристики системи освіти, тобто якість шкільної освіти, успішність шкіл, 

результати навчання учнів тощо. “Вихід” систем освіти охоплює, поряд з 

отриманням учнями атестатів та свідоцтв, найголовніше -  формування в учнів 

і випускників ключових компетентностей (знань, умінь, навичок та здатність 

їх застосовувати на практиці), структур знань, поглядів, переконань, цінностей 

-  ознак особистості учнів, що закладають основу для пожиттєвого навчання з
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метою особистого удосконалювання й суспільної участі.

В європейській практиці дослідження загальної середньої освіти успішно 

використовуються програми освітнього моніторингу, які здійснюють 

міжнародні організації: Інститут освіти ЮНЕСКО, Міжнародна асоціація з 

оцінювання шкільної успішності (ІЕА), Міжнародна асоціація з оцінювання 

якості освіти (ІАЕА), Міжнародний інститут планування освіти (МІРО), 

Організація економічної співпраці та розвитку (ОЕСD), Міжнародний дитячий 

фонд (ЮНИСЕФ), Інститут економічного розвитку Всесвітнього банку.

Активний моніторинг розвитку освіти у світовому вимірі здійснює 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка на основі 

відповідних індикаторів організовує міжнародне дослідження якості освіти 

PISA, щорічно публікує звіти про стан і тенденції розвитку освіти у світі у 

збірнику “Погляд на освіту”. Наприклад, у збірнику “Погляд на освіту 2018. 

Індикатори ОЕСР” зроблено огляд розвитку освіти за такими напрямами, як: 

доступ до освіти, освітні результати та їхній вплив на життя індивідуумів, 

ресурси, що вкладаються в освіту, організація навчального процесу, навчальне 

середовище, забезпечення вчителями [225].

Аналогічним, але в кордонах ЄС, є збірник “Ключові дані про освіту в 

Європі”, який публікується Європейською Комісією та Eurydice.

Наявність таких системних моніторингових досліджень має важливе 

значення для орієнтації розвитку освіти у відповідності до глобальних процесів 

та для порівняльного аналізу щодо оцінки національних систем освіти та 

управління ними.

Вважаємо, що для дослідження реформування освіти, в тому числі ЗСО, 

особливу роль мають стратегічні документи міжнародних освітніх організацій та 

форумів. На думку О.Локшиної, яка узагальнила роль глобальних міжнародних 

організацій у розбудові освіти, проголошення таких стратегічних орієнтирів як 

координація та інтеграція зусиль спільноти для подальшого розвитку освіти в 

умовах викликів сучасності, вплив на формування освітньої політики державами 

сприяє “формуванню спільного освітнього простору, відкритості організацій до
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змін, швидкому реагування на нові виклики і потреби шляхом модернізації 

проголошених стратегій” [87].

Серед найбільш важливих стратегічних документів виділимо Інчхонську 

декларацію, затверджену в 2015 р. на Всесвітньому форумі з освіти “Освіта -  

2030: забезпечення загальної інклюзивної і справедливої якісної освіти і 

навчання протягом життя”, яка закликає держави забезпечити інклюзивну якісну 

освіту для всіх, створити усім громадянам можливості для отримання освіти 

протягом життя [56].

Для визначення стратегічних цілей в національній освіті варто орієнтуватися 

на середньострокову стратегію ЮНЕСКО “Освітня стратегія 2014-2021” (2013), у 

якій до цілей освіти віднесено: “забезпечення доступу до безкоштовної 

обов’язкової початкової освіти високої якості усім дітям, включно з виходцями з 

національних меншин; ліквідація тендерної нерівності в початковій та середній 

освіті; покращення усіх аспектів якості освіти для всіх з метою сприяння 

досягненню валідних навчальних результатів, передусім з грамотності, лічби, 

оволодіння життєвими навичками” [87].

У баченні ЮНЕСКО світовий порядок денний після 2015 р. має будуватися 

під гаслом “Забезпечення рівноправної та інклюзивної якісної освіти протягом 

життя для всіх до 2030 р.”. Для цього ЮНЕСКО пропонує світовому 

співтовариству зосередитись на таких пріоритетах:

-  якісна базова освіта: забезпечити отримання дівчатами і хлопцями 

обов’язкової базової освіти на засадах гендерної рівності;

-  знання і навички для роботи і життя: набуття молоддю і дорослими 

відповідних навичок в системах професійно-технічної, середньої і подальшої освіти;

-  знання і навички для стійкого розвитку і мирних суспільств: набуття 

усіма учнями і слухачами навичок, цінностей, ставлень для розбудови мирних 

суспільств, у тому числі за допомогою освіти з глобального громадянства і освіти 

для стійкого розвитку;

-  вчителі: уряди країн мають гарантувати, щоб здобувачі освіти навчалися 

кваліфікованими, вмотивованими вчителями, які забезпечені усіма необхідними
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навчальними матеріалами;

-  фінансування: усі країни повинні виділяти на освіту мінімум 4-6% від 

ВВП або 15-20% бюджетних коштів [235, с. 26-27].

Подальша діяльність ЮНЕСКО спрямовується наразі на реалізацію 

вищенаведеної стратегії з розширення можливостей щодо отримання освіти для 

всіх за участі всіх зацікавлених суб’єктів та учасників освітнього процесу.

Ідея неперервної освіти та розширення доступу до освіти підтримана 

Світовим банком у стратегії “Навчання для всіх. Інвестування у знання і 

навички громадян для сприяння розвитку на період до 2020 року” [222, с. 3].

У Стратегії запропоновано “багаторівневий підхід до набуття навичок для 

особистісного розвитку, отримання роботи і розбудови кар’єри, забезпечення 

якісного рівня життя, залучення до життя громади”. У документі зазначається, 

що “володіння населенням високоякісними навичками асоціюється, у тому 

числі, з підвищенням ВВП на 2% ” [222, с. 3].

У Стратегії наголошується на тому, що держава має нести особливу 

відповідальність щодо підвищення підзвітності за використання коштів, які 

виділяються на освіту та освітні результати. Це передбачає також забезпечення 

адекватного рівня видатків на освіту, підтримання у належному стані 

інфраструктури, забезпечення навчально-методичним супроводом,

висококваліфікованими викладачами [222].

В процесі євроінтеграції в Україні варто використовувати орієнтири 

стратегічної програми співробітництва у галузі освіти і підготовки кадрів ЄС 

“Освіта і навчання 2020” (20009) [212]. Програма орієнтована на досягнення таких 

завдань, як: “перетворення освіти протягом життя та мобільності на реальність; 

підвищення якості й ефективності освіти і навчання; сприяння рівності, соціальній 

злагоді та активному громадянству; оптимізація креативності та інновацій, 

включно з підприємництвом, на усіх освітніх рівнях” [212].

Програмою визначено такі індикатори досягнень: частка молоді 15-річного 

віку, яка демонструє низькі результати з читання, математики та 

природознавства, має становити менш, ніж 15 %; частка молоді 18-24 років, які
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зарано залишають навчання, повинна бути меншою, ніж 10 [212].

Ключовими координатами європейської освіти є “набуття молоддю і 

дорослим населенням базових навичок (читання, письма, лічби), ключових 

компетентностей для особистісного, професійного розвитку, життя у громаді; 

належний рівень фінансування освіти та посилення підзвітності щодо 

ефективного використання вкладених ресурсів, інфраструктурою, навчально- 

методичним забезпеченням, висококваліфікованими вчителями” [212].

Вважаємо, що вищенаведені цілі, індикатори та координати доцільно 

враховувати в процесі реформування освітньої галузі в Україні, основним 

концептуальним документом для цього є наразі концепція “Нова українська 

школа” [172], яка передбачає, що в процесі реформування загальної середньої 

освіти відбуватиметься впровадження нового змісту освіти, що надасть учням 

можливості володіти ключовими компетентностями і наскрізними вміннями, 

які стануть йому в нагоді у сучасному світі. У концепції планується 

впровадження нових форм надання знань, таких як освітній портал із 

методичними та дидактичними матеріалами, українськими е-енциклопедіями, 

мультимедійними підручниками та інтерактивними онлайн-ресурсами. Для 

цього має підвищуватися рівень професійної компетентності педагогічних 

працівників та формуватися нова система оцінювання якості знань учнів [172].

Отже, запропоновані наукові підходи, критерії та індикатори мають 

важливе значення для дослідження управління загальною середньою освітою, 

яке доцільно здійснювати на основі міждисциплінарного підходу. Такі підходи 

вважаються нами необхідними також при аналізі управління ЗСО на 

регіональному рівні. Для цього нами пропонується логічна схема дослідження: 

регіональні організаційно-управлінські структури ^  управлінський процес ^  
заклади загальної середньої освіти регіону. Кожен із складників є важливою 

підсистемою управління ЗСО, а застосування системного, структурно- 

функціонального та синергетичного підходів дозволяє виявити сукупність 

умов, що впливають на ефективність управління у кожній з підсистем.

Система моніторингу управління загальною середньою освітою регіону



може включати відстежування таких показників: стану та тенденцій розвитку 

системи загальної середньої освіти з аналізом її відповідності цілям державної 

регіональної політики; стану та тенденцій розвитку кожного закладу середньої 

освіти регіону; досягнення цілей розвитку, визначених у стратегіях, програмах, 

проєктах. Ці дані можуть доповнюватися моніторингом здійснення державної 

регіональної політики, поєднанням статистичної інформації, аналітичних 

досліджень, соціологічних опитувань, експертних оцінювань, що наведені у 

наступних розділах. Для оцінки регіонального розвитку застосовуються 

індикатори та показники в порівнянні з середньо українськими показниками. 

Обов’язковими індикаторами діяльності органів влади є відкритість їх 

діяльності, доступність для громадян.

Для оцінювання ефективності системи управління загальною середньою 

освітою регіону слід враховувати показники конкретних закладів ЗСО, хоча цей 

критерій може бути лише відносним показником, оскільки в різних регіонах 

країни ситуація дуже неоднорідна.

Загалом, оцінка ефективності системи органів державного управління 

передбачає необхідність оцінити динаміку статистичних показників її розвитку 

за обумовлений період у порівнянні із середньо українськими. Виходячи з 

цього, до засад оцінювання ефективності управління загальною середньою 

освітою регіону слід віднести: стан забезпечення гарантій права на освіту; стан 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти; стан демократизації управління 

системою загальної середньої освіти регіону; диверсифікація та гнучкість 

структур і механізмів управління освітою; оцінка діяльності регіональних 

(місцевих) органів управління освітою; якість освітнього середовища або 

технологічність управління освітнім процесом; ефективність використання 

фінансових ресурсів, витрати на одного учня, прозорість бюджетного процесу; 

забезпеченість педагогічними кадрами закладів освіти; динаміка формальних 

показників ефективності функціонування освітніх систем за обумовлений 

період у порівнянні із середньо українськими; врахування потреб місцевого 

ринку праці.
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Таке оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою 

регіону дозволяє виявити сукупність умов, що впливають на ефективність 

управління та окреслити напрями розв’язання досліджуваної проблеми.

1.3. Міжнародний досвід управління діяльністю закладів загальної 

середньої освіти на регіональному (локальному) рівні

Міжнародний досвід управління діяльністю закладів загальної середньої 

освіти має важливе значення для реформування освітньої галузі в Україні, про що 

зазначають у своїх дослідженнях А. Андрощук [8], О. Грезіна [30], І. Дехтярьова 

[40], А. Джурило [48], О. Зигало [55], С. Книшик [63], О. Ковальчук [65], 

В. Кравченко [74], О. Липовецька [86], І. Лопушинський [88, 89], В. Сизон [184] 

та інші.

Ми погоджуємося з думкою І. Лопушинського та О. Ковнір, які вважають, 

що “існує достатньо причин для запровадження в Україні системи 

децентралізації європейського зразка, оскільки, як відомо, установлення 

плюралістичного та демократичного управління в більшості країн Центральної 

та Східної Європи одразу привело до потреби одночасного проведення реформи 

місцевих адміністративних органів. Там розглядалися три головних питання, що 

вимагали вирішення: визначення територіальних структур; розподіл та 

призначення повноважень; децентралізація фінансування” [90, с. 230].

Саме ці питання є нагальними в процесі реформування освітньої галузі, 

децентралізації влади в Україні, яка має в умовах нового адміністративно- 

територіального устрою побудувати ефективну модель управління ЗСО з 

використанням кращих практик зарубіжних країн.

Перш за все, це стосується досвіду європейських країн, тому ми 

погоджуємося з висновками І. Лопушинського та О. Ковнір, які пропонують 

використовувати в Україні такі практики: “на загальнодержавному рівні -  щодо 

підходів до фінансування на рівні місцевого самоврядування, державної 

політики у сфері навчальних програм, підручників, підвищення кваліфікації
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вчителів, забезпечення прозорих механізмів контролю за якістю освіти 

(інспекторська служба, зовнішнє оцінювання, система моніторингу якості 

освіти); на рівні органів місцевого самоврядування -  щодо фінансування шкіл і 

реалізації освітньої політики відповідно до локальних потреб, залучення громад 

до проблем освіти, моніторингу якості освіти на локальному рівні; на рівні 

навчальних закладів -  щодо залучення громадськості до планування розвитку 

школи, проведення самооцінювання роботи школи” [90, с. 230].

І. Лопушинський та О. Ковнір підкреслюють, що “децентралізація 

управління освітою -  характерна ознака освітніх систем різних країн і у 

більшості розвинутих країн децентралізація здійснюється трьома 

взаємодоповнювальними шляхами: залучення громадського впливу на 

розв’язання проблем освіти, посилення ролі місцевих органів управління 

освітою в ухваленні рішень, зростання автономії шкіл в управлінні їх ресурсами. 

Аналіз реформ у сфері управління освітою в низці країн дає підстави 

сформулювати перелік основних завдань децентралізації, в основу яких 

покладено: політичні мотиви (у більшості країн світу вони є підґрунтям 

ентузіазму для зростання участі громадськості в ухваленні державних рішень); 

фінансові мотиви (центральні уряди не в змозі надати повне фінансування, якого 

потребує сфера освіти); мотиви ефективності (зумовлені тим, що ухвалення 

рішень на місцевому рівні допомагає зменшити витрати на досягнення кожного 

окремого результату)” [90, с. 231].

Порівняльний аналіз розподілу повноважень між рівнями управління в сфері 

освіти в країнах з різним рівнем економічного і політичного розвитку, який 

здійснили І. Лопушинський та О. Ковнір, дав змогу виявити, що “постіндустріальні 

країни з високими соціоекономічними показниками характеризуються більшим 

рівнем децентралізації управління освітою, ніж країни, що розвиваються, або 

нещодавно вибороли свою незалежність” [90, с. 231].

Проаналізований нами досвід децентралізації управління освітою показує, 

що у більшості країн світу управління освітою здійснюється на трьох рівнях: 

центральному, регіональному і місцевому. Центральний превалює в таких
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європейських державах, як Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Норвегія, 

Португалія, Франція. У країнах з федеральним державним устроєм (Німеччина, 

США, Канада, Швейцарія та ін.) управляють суб’єкти федерації, які, до речі, є 

центральним рівнем, а федерального в деяких країнах взагалі не існує.

Прикладом централізованої системи управління загальною середньою 

освіти завжди визнається Франція, де на центральному рівні регламентуються 

основні питання діяльності закладів освіти, навчальних планів і програм, 

розпорядку шкільного життя, роботи з педагогічним персоналом тощо.

Як зазначає О. Зигало, центральна влада у Франції визначає деталі 

навчальних програм на всіх рівнях освіти; організовує процедуру допуску 

вчителів у професію, наймає вчителів, які стають державними службовцями, 

наймає директорів шкіл, організовує підвищення кваліфікації вчителів; наймає 

та навчає інспекторів, відповідальних за контроль якості системи освіти [55].

На її думку, “важливим фактором централізації є те, що держава є основним 

джерелом фінансування державної системи освіти і також субсидує “приватні 

школи за контрактом”, у яких навчаються близько 20 % школярів. Так, лише 

впродовж останніх років держава профінансувала більше половини (58,5 %, із 

них три четверті припало на заробітну плату працівників освіти), а органи 

місцевої влади -  25 % загальних витрати на освіту” [55].

Але за останні роки, як свідчить статистична інформація та аналітичні 

дослідження, процес децентралізації у Франції вплинув на збільшення ролі 

місцевого самоврядування в управлінні освітою, яка наразі має опікуватися 

будівництвом та обслуговуванням шкільних будівель, шкільним транспортом, 

постачанням навчальних матеріалів, оплатою праці невикладацького 

(допоміжного) персоналу. Крім того, місцеві органи управління освітою більше 

впливають на використання коштів на освіту, формування місцевих стратегій 

розвитку освіти.

Участь регіональної та місцевої влади в управлінні освітою проаналізована 

О. Липовецькою, яка вважає, що у Німеччини ми спостерігаємо “змішану” 

систему, яка “має структури децентралізації та централізації управління,
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упорядковує й зміцнює централізовану управлінську підструктуру, що має 

привести до певного підсилення якісної складової управління та консолідації 

всіх його учасників” [86].

Така управлінська система, вважає О. Липовецька, засновується на ідеї 

делегування права прийняття рішення більш компетентними особами у 

конкретних питаннях, але існує взаємодія і рівні права всіх працівників. Таким 

чином, “принцип колегіальності тут поєднується із принципом колективного 

керування освітньої галуззю” [86].

І. Лопушинський та О. Ковнір наводять приклади управління освітою у Іспанії 

та Італії. Наприклад, в Іспанії закріпилася децентралізована модель управління, у 

якій повноваження в сфері освіти розподілено поміж усіма рівнями влади. 

Міністерство як центральний орган державної влади відповідає за розроблення та 

реалізацію загальних принципів освітньої політики, забезпечує однорідність і єдність 

системи освіти, гарантує рівні умови для всіх громадян країни в реалізації прав на 

освіту, регулює умови отримання, видачі та визнання академічних і професійних 

кваліфікацій. Автономні області країни здійснюють виконавчі та адміністративні 

повноваження в управлінні освітою в межах своєї території. Муніципалітети 

відповідають за утворення, будівництво, обслуговування будівель державних 

установ дошкільної, початкової та спеціальної освіти. Навчальні заклади 

користуються автономією в підготовці, затвердженні та виконанні планів розвитку 

шкіл і планів управління, а також правил організації та керівництва школами в 

межах, установлених міністерством та автономними областями [90, с. 234].

Як зазначається у дослідженні, організація системи державного 

фінансування в Іспанії здійснюється відповідно до децентралізації освітніх 

повноважень, а кошти розподіляються між автономними областями в залежності 

від різних типів закладів, програм, послуг, що визначаються щороку в державному 

бюджеті [90, с. 234].

Слід підкреслити, що в Іспанії саме автономні області в своїх бюджетах 

ухвалюють рішення про фінансування витрат на освіту за рахунок державних 

трансфертів і частково -  за рахунок місцевих податків [90, с. 234].



Відмінність системи освіти в Італії, як зазначають І. Лопушинський та 

О. Ковнір, полягає в організації діяльності освітніх закладів відповідно до 

принципів субсидіарності та автономії шкіл. Держава має виключні законодавчі 

повноваження щодо загальних питань у галузі освіти, мінімальних стандартів, що 

мають бути гарантовані по всій країні, та основних принципів. Регіони визначають 

шкільні мережі в межах своїх територій, коригують шкільний календар, мають 

виключні повноваження у сфері професійної освіти та навчання [90, с. 234].

На думку дослідників, “саме в рамках високого рівня децентралізації освіти 

слід оцінювати те, що в Італії на місцевому рівні провінції та муніципалітети 

несуть відповідальність за вищі та нижчі класи середньої школи. У межах певної 

сфери повноважень регіональна та місцева влада несе відповідальність за 

створення, об’єднання, злиття та закриття шкіл, переривання навчання через 

серйозні і невідкладні причини, створення, контроль, а також розпуск шкільних 

колегіальних органів. Школи є автономними в плані дидактичної, організаційної 

та науково-дослідницької роботи. Італійська держава несе відповідальність за 

фінансування шкіл як на освітні, так і на адміністративні цілі” [90, с. 234].

На нашу думку, заслуговує на увагу приклад Італії в тому, що регіони мають 

безпосередньо надавати (проте нерідко делегують це право провінціям і 

муніципалітетам) послуги та допомогу учням (харчування, транспорт, 

підручники для початкової школи, допомога дітям із бідних сімей, соціальна та 

медична допомога) з власного бюджету та мають фінансувати плани будівництва 

шкіл, тобто, як зазначають І. Лопушинський та О. Ковнір, саме “провінції та 

муніципалітети Італії несуть пряму відповідальність за забезпечення в школах 

опалення, освітлення, телефонного зв’язку, підтримання шкільних будівель у 

належному стані тощо” [90, с. 234].

Важливе значення для імплементації в Україні міжнародного досвіду 

управління загальною середньою освітою має наразі Фінляндія. В. Сизон, 

аналізуючи систему управління освітою у Фінляндії, вказує на наступні 

характеристики:

-  на муніципальному рівні, основним завданням органів влади
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(муніципалітетів або спільних муніципальних органів влади) у Фінляндії є 

забезпечення можливістю вчитися відповідно до своїх здібностей усіх дітей 

дошкільного та шкільного віку, в тому числі дітей з особливими потребами. 

Обов’язковою є дошкільна освіта (рік до школи) та базова освіта (9 років 

навчання);

-  муніципалітети уповноважені: розподіляти фінансування на освіту; 

формувати зміст навчання через місцеві навчальні програми (в рамках 

національної основної навчальної програми); підбирати персонал; забезпечувати 

практичні умови навчання, ефективність та якість освіти; забезпечувати 

підвезення учнів; управляти закладами освіти; забезпечувати умовами навчання 

на двох мовах (за необхідності: шведською); організовувати та проводити 

конкурсний відбір керівників закладів освіти;

-  муніципалітети відповідають за організацію освітньої підтримки та освіту 

дітей з особливими потребами відповідно до їх конкретної ситуації. Окрім 

організації навчання, кожен місцевий орган влади, як правило, відповідає за 

послуги соціального забезпечення учнів, до яких належать: безкоштовне шкільне 

харчування; безкоштовна охорона здоров’я в школі; безкоштовна 

стоматологічна допомога; безкоштовні послуги працівників соціальних служб та 

шкільних психологів [184].

В. Сизон звертає увагу, що місцеві органи влади не мають законодавчих 

зобов’язань організовувати загальну середню освіту та професійну освіту та 

навчання, але вони зобов’язані сприяти їх фінансуванню. Частину повноважень 

фінські муніципалітети можуть делегувати закладам освіти, зокрема, підбір 

персоналу та розпорядження шкільним бюджетом; визначення методів 

викладання, навчальних матеріалів та підручників. Фінансова автономія шкіл 

варіюється від муніципалітету до муніципалітету. Відділ освіти в муніципалітеті 

визначає рівень самостійності шкіл, які можуть мати бюджет [184].

Розрахунок необхідних видатків на базову освіту у Фінляндії здійснюється 

за формулою, яка включає основні показники: вартість навчання одного учня; 

кількість жителів муніципалітету у віці від 6 до 15 років. Також враховується
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віддаленість розташування муніципалітету, демографічні фактори (щільність 

населення, віковий діапазон, захворюваність населення у кожному районі). 

Фінансування приватної освіти визначається за тими ж критеріями, що і 

державна освіта [184].

Такий підхід визначає необхідність для кожної територіальної громади 

опікуватися підвезенням, харчуванням, медичним та стоматологічним 

обслуговуванням учнів; вести облік дітей дошкільного та шкільного віку; 

утримувати будівлі закладів освіти; забезпечувати матеріальні та технічні ресурси; 

засновувати, ліквідовувати чи реорганізовувати заклади освіти; призначати 

керівників закладів освіти, що пройшли конкурсний відбір.

Для покращення якості освіти, її доступності, зменшення відмінностей у 

результатах навчання, пов’язаних із соціально-економічним походженням дітей, 

статтю та імміграцією урядом Фінляндії фінансується спеціальна програма 

“Право на навчання -  рівний початок навчальних шляхів на 2020-2022 роки”.

Фінський досвід реформування освіти наразі використовується для 

здійснення концепції “Нова українська школа”. Зокрема, як і у Фінляндії, в 

Україні реформування почалося з початкової й середньої школи. Важливо, щоб 

у цьому процесі в Україні дотримувалися такого принципу реформування як 

незмінність реформаторського політичного курсу в освіті, відмова від різких і 

поворотних кроків наступників в уряді, прогнозованість і прозорість дій уряду в 

освітній сфері.

Що стосується інших європейських країн, І. Лопушинський та О. Ковнір, 

зважаючи на близькість сусідства та подібність державного устрою, пропонують 

скористатися досвідом польської моделі децентралізації освіти. Польська система 

освіти є результатом суттєвих децентралізаційних змін у країні, коли органи 

місцевого самоврядування (ґміни або повіти) як керівні органи (засновники) шкіл 

отримали повноваження та відповідальність за розвиток місцевої освіти від 

дошкільного рівня до старших класів середньої школи [90, с. 234].

Як зазначають, І. Лопушинський та О. Ковнір, освітні завдання 

в Польщі передавали органам місцевого самоврядування поступово, упродовж
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1990-1999 рр. Зокрема, спочатку здійснили децентралізацію дошкільних 

навчальних закладів (1991 р.), потім молодшої школи (1996 р.), і насамкінець -  

середніх шкіл та інших закладів освіти (1999 р.) [90, с. 234].

Процес децентралізації освіти в Польщі став важливою частиною передачі 

прав самоврядуванню. Аналіз польської системи управління загальною 

середньою освітою свідчить, що функції управління розподілені наступним 

чином:

-  на рівні одиниці місцевого самоврядування -  гміни -  здійснюється 

відкриття або ліквідація початкових шкіл; утримання будівель закладів 

початкової освіти; організація підвезення учнів; призначення на посаду 

керівника закладу освіти, що знаходиться у юрисдикції місцевого органу влади. 

Гміна, в межах повноважень, може створювати та керувати громадськими 

центрами підготовки вчителів, інститутами підготовки вчителів та центрами 

освітніх ресурсів;

-  повіт несе відповідальність за останні три роки навчання у рамках 

середньої школи, професійної та спеціальної шкіл. Повіт може створювати та 

керувати громадськими центрами та інститутами підготовки вчителів центрами 

освітніх ресурсів;

-  воєводства управляють школами, що працюють на надрегіональному 

рівні і відповідальність за педагогічний нагляд покладається на керівників 

регіональних органів управління освітою (освітніх кураторів) 16 воєводств.

Важливе значення для управління школами має участь в управлінні 

суб’єктів освітнього процесу та батьків. Наприклад, для підтримки статутної 

діяльності школи (купівля спортивної форми для учнів школи, допомога дітям із 

малозабезпечених сімей, дозвілля та додаткові гуртки) рада школи, батьківська 

рада можуть збирати кошти за рахунок добровільних внесків та інших джерел. У 

засіданнях педагогічної ради можуть брати участь особи, запрошені її головою 

або за згодою педагогічної ради. Це можуть бути представники асоціацій та 

інших організацій, зокрема скаутських організацій, установчими документами 

яких передбачено діяльність у сфері освіти. До компетенції батьківської ради
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належать питання щодо освітньої програми, ефективності навчання, фінансові 

питання. Батьки мають право бути у комісіях, які обирають директора закладу.

Якщо батьківська громада проти закриття малої школи (менше ніж 70 учнів) 

у селах, вона бере на себе управління та утримання закладу. Такі школи можуть 

передаватися в управління “місцевих товариств” без попередньої ліквідації та 

наступного створення. У таких школах вчителі отримують нижчу заробітну 

плату, відповідно до Трудового кодексу Польщі, а батьки утримують заклад, 

оплачують комунальні платежі.

Важливо також відзначити, що саме органи місцевого самоврядування 

несуть повну відповідальність за стан розвитку місцевої освіти, оскільки 

польські школи, підпорядковані територіальному самоврядуванню, не мають 

статусу юридичної особи і формально є частиною комунального господарства. 

Така організаційна та фінансова відповідальність за розвиток освіти, безумовно, 

стимулює місцеві органи здійснювати раціоналізацію шкільної мережі.

Що стосується фінансування, то основним джерелом є освітня частина 

загальної субсидії з державного бюджету, яка для всіх органів місцевого 

самоврядування визначається щороку в законі про державний бюджет, відтак 

міністр національної освіти встановлює алгоритм розподілу цих коштів між 

відповідними органами місцевого самоврядування. Органи місцевого 

самоврядування встановлюють правила оплати праці вчителів, отримання та 

використання школами приватних коштів. Для підтримки сімей учнів, що 

потребують допомоги, запроваджено такі державні програми як “Шкільний 

набір”, “Добрий старт”, “Їжа в школі та вдома”.

Як зазначає В. Сизон, загальна середня освіта фінансується в основному 

(91 %) за рахунок державного бюджету і кошти на освіту, що надходять у гміни, 

складаються з декількох джерел: освітня субвенція, цільові дотації органам 

місцевого самоврядування, власні прибутки гмін, а також через фонди ЄС. При 

цьому враховується кількість учнів у польських школах і використовується так 

званий “Стандарт А” -  розмір витрат на навчання одного учня у великому місті. На 

загальний розподіл субвенції впливає близько 40 показників -  сільська школа чи
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міська, навчаються там представники нацменшин чи ні, чи є там діти з особливими 

потребами чи ні, рівень кваліфікації вчителів (якщо у закладі освіти більше вчителів 

мають високу кваліфікацію, передбачається, що органи місцевого самоврядування 

здійснюють більше витрат на винагороди вчителям) тощо [184].

Кошти від регіональних фондів ЄС витрачаються на забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти усім школярам для реалізації певних проектів, які на 

конкурсній основі відбирає керівництво воєводства. При цьому, як пише 

В.Сизон, часто ці проєкти реалізують різні громадські та неприбуткові 

організації [184].

Наразі у Польщі продовжується пошук оптимальної моделі організації 

освіти. У 2017 р. президентом країни видано указ, яким скасовуються гімназії та 

запроваджується 8-річна початкова школа і 4-річний профільний ліцей, що 

жодним чином не скасовує стратегічне спрямування реформи на 

децентралізацію управління галуззю.

За матеріалами дослідження “Управління системою освіти територіальних 

громад: досвід країн Вишеградської четвірки для України”, можна визначити, що у 

Польщі актуальною проблемою ще залишається розрив між обов’язками місцевого 

самоврядування та їхніми компетенціями в сфері освіти, оскільки центральні 

органи влади ухвалюють рішення про багато питань у цій сфері [198, с. 66].

Дослідженням виявлено, що існує незадоволення в місцевому 

самоврядуванні “Картою вчителя”, що регулює права і обов’язки вчителів. Це 

призвело у 2018 р. до багатьох істотних змін, а саме: вчителі були позбавлені 

частини соціальних привілеїв, що стосуються забезпечення їхнього проживання, 

вони не можуть отримати додаткової виплати на утримання житла, а також 

втрачають право на шкільне житло та земельні ділянки; підвищення 

нормативного часу праці вчителя до 22 годин на тиждень; відпустка для 

відновлення здоров’я буде надаватися тільки у випадку серйозних захворювань 

тощо [198, с. 66].

Таким чином, крім багатьох позитивних змін у польській системі освіти 

продовжується дискусія щодо реалізації основних освітніх завдань, зокрема таких
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як: квоти освітньої субвенції у співвідношенні до фактично витрачених громадами 

коштів; визначення кількості учнів, при якій орган місцевого самоврядування може 

закрити школу; зміни в принципах об’єднання шкіл; ліквідація лімітів щодо 

відстаней, що зобов’язують місцеве самоврядування забезпечити підвезення дітей 

в школу і назад та забезпечення можливості передачі іншим організаціям шкіл, у 

яких навчається більше ніж 70 учнів [198, с. 66-67].

Для України, на нашу думку, слід звернути увагу на наступні повноваження 

місцевої влади в управлінні освітою в Польщі:

-  школа розглядається (особливо в сільських територіях) як осередок 

культурного та спортивного життя, без якої суспільна активність у населеному 

пункті зменшується;

-  місцева влада має обов’язок забезпечення коштів для підвозу дітей до 

іншої школи; обов’язковість виплат компенсацій для звільнених вчителів 

(найчастіше вчителів просто переводять до інших шкіл) [198, с. 68-69].

Для оптимізації освітньої сфери у Польщі обговорюються такі питання як: 

об’єднання адміністрації освітньої сфери; організаційне об’єднання шкіл; 

передача громадою (шляхом підписання угоди) прав на утримання школи 

фізичній або юридичній особі; повного використання наявних кадрів для 

проведення як основних, так і додаткових занять, щоб не платити окремо за 

позаурочні заняття; зміна меж шкільних освітніх округів таким чином, щоб 

оптимізувати кількість учнів в окремих школах та маршрути підвезення дітей 

[198, с. 68-69].

За результатами міжнародного дослідження PISA-2018 у ТОП-10 країн з 

найкращими показниками увійшли Естонія, Фінляндія та Польща, тому 

вважаємо доцільним звернути увагу на зміни в управлінні ЗСО в Естонії, яка має 

децентралізовану модель управління освітою і чітко визначений розподіл 

повноважень між державою, місцевою владою та школою.

За дослідженнями В.Сизон, на місцеву владу (local government) -  

муніципалітет/міську територію (municipality/town) покладається основна 

відповідальність за доступність загальної освіти (від дошкільної до загальної
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середньої освіти), за обов’язкове відвідування учнями школи, утримання 

дошкільних закладів та шкіл. Місцева влада є засновником муніципальних шкіл, 

до основних повноважень якої належать: планування програм розвитку освіти в 

межах їх адміністративної юрисдикції та їх виконання; створення, реорганізація 

та закриття муніципальних навчальних закладів та забезпечення їх економічної 

підтримки та фінансування; призначення/звільнення керівників навчальних 

закладів, що знаходяться під їх юрисдикцією; організація підвезення учнів та 

вчителів; забезпечення медичної допомоги та харчування дітей у школі; облік 

осіб з особливими потребами та організація навчання для них [184].

Як зазначає В. Сизон, держава гарантує безкоштовну загальну середню 

освіту, тому з державного бюджету у вигляді освітньої субвенції виділяються 

кошти як муніципальним так і приватним закладам освіти. Ці видатки 

спрямовані на заробітну плату педагогічних працівників та керівників закладу 

освіти, підвищення їх кваліфікації, підручники та навчальні посібники, 

харчування учнів. Значною мірою на розрахунок освітньої субвенції впливає 

наповнюваність класів. Окрім того, державою фінансуються витрати, пов’язані 

зі створенням у школі інтернатів. Решту витрат шкіл покриває орган управління 

школою (тобто, як правило, місцева влада або, з приватними школами, юридична 

особа приватного права). З місцевих бюджетів фінансуються муніципальні 

школи (комунальні послуги, прибирання в школах, робота соціальних 

працівників і психологів, ремонт приміщень тощо). Співвідношення видатків із 

державного бюджету та місцевих бюджетів на загальну середню освіти складає 

42 % та 58 % відповідно [184].

Вважаємо доцільним звернути увагу на те, що для поповнення місцевого 

бюджету органи місцевого самоврядування в Естонії (як засновники закладів 

освіти) можуть надавати додаткові платні послуги (абонементи на відвідування 

спортзалу/басейну); а також здавати в оренду приміщення (спортивні зали, 

басейни тощо) в післяурочний час. Заклади освіти можуть отримувати благодійні 

внески чи матеріальну допомогу. Для економії коштів до підвезення, прибирання 

та харчування залучаються аутсорсингові компанії.
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Особливістю естонської освітньої системи можна вважати, як пише 

В. Сизон, веб-національний реєстр ЕНК (Естонська інформаційна система 

освіти), де зібрані дані про естонську освітню систему. ЕНК містить 

інформацію про навчальні заклади, учнів, викладачів (їх заробітну плату 

також), навчальні програми, права на навчання та документи, що засвідчують 

здобуття освіти. Крім того, база візуальних навчальних статистичних даних 

Haridussilm дозволяє порівнювати школи на основі ряду показників. Такий 

підхід забезпечує принцип прозорості та відкритості у діяльності закладів 

освіти, що у свою чергу дозволяє громаді контролювати діяльність закладів 

освіти та органів управління освітою [184].

У дослідженні “Управління системою освіти територіальних громад: досвід 

країн Вишеградської четвірки для України” розглянуті питання управління 

загальною середньою освітою у Чехії, та визначено необхідність на рівні 

центрального/регіонального керівництва забезпечити наступні заходи: створити 

мережу інституцій, що сприяють стратегічному плануванню в регіональному 

управлінні та здійснювати відповідну підготовку керівників, педагогічних та 

адміністративних кадрів; запроваджувати ефективні інструменти (регуляторні, 

фінансові, стратегічні) для оптимізації та контролю шкільної мережі; розглядати 

в контексті інфраструктури потенційні умови та можливості для забезпечення 

якісною освітою; підвищувати соціальний статус викладачів; контролювати та 

надавати фінансову підтримку для забезпечення належної інфраструктури та 

обладнання для шкіл на місцевому рівні тощо [198, с. 90-91].

Позитивні приклади управління загальною середньою освітою варто 

розглянути на прикладі США, де система освіти може бути охарактеризована як 

різнопланова й розгалужена. Конституція США не містить статей, що 

стосуються освіти, питання якої належать до компетенції регіональних і 

місцевих влад, оскільки в кожному штаті діють свої власні законодавчі акти в 

галузі освіти щодо різнобічних освітніх аспектів -  термінів обов’язкового 

навчання, вимоги до кваліфікації вчителів та їх зарплати, положення про джерела 

та обсяг фінансування навчальних закладів тощо.
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Як зазначає О. Липовецька, “освітня політика в кожному штаті 

здійснюється спеціальним державно-громадським органом -  Радою з освіти, яка 

у складі до 9 осіб обирається на кілька років населенням (або призначається 

губернатором штату). Децентралізований ресурс цих Рад виявляється в тому, що 

в деяких штатах законодавчо забороняється обирати в Ради представників 

освіти. Тому Ради складаються переважно із представників ділових кіл, 

бізнесменів, професійних асоціацій, наукових товариств, церковних конфесій та 

громад, громадських діячів, а виконавчим комітетом є департамент освіти штату, 

який призначається відповідною Радою і звітує перед нею” [86, с. 249-251].

І. Лопушинський і О. Ковнір звертають увагу на те, що основний інструмент 

впливу федерального уряду в США -  це система додаткового фінансування за 

допомогою грантів, які є великою підмогою для бюджетів місцевих органів 

освіти. Питаннями освіти на рівні штату займається Агентство з питань освіти, 

що контролює відповідність програм навчання законам штату та дотримання 

федерального законодавства, розробляє правила з добору та найму персоналу, 

розподіляє фінансування за програмами штату та федеральними грантами. 

Значну роль у формуванні політики в сфері освіти США відіграє виборна Комісія 

штату з питань освіти. До прав і обов’язків Комісії належить розроблення 

довгострокової стратегії розвитку освіти, програм навчання і вимог до 

випускних іспитів, критеріїв для відбору талановитих та обдарованих дітей, 

створення спеціальних шкільних навчальних округів тощо [90, с. 234].

Безпосередньо управлінням роботою шкіл займається шкільний округ, 

серед функцій якого -  усе, що не належить до функції уряду штату та 

федерального уряду. На рівні шкільного округу ухвалюються рішення менш 

глобальні, водночас більш значущі для повсякденного життя батьків і навчання 

дітей: розклад, форма, факультативні заняття, шкільний автобус тощо. Принцип 

управління: виборна рада розробляє політику, а найманий управлінець утілює її 

в життя. Фінансову незалежність округу забезпечує податок на нерухомість, а 

адміністративна -  гарантована законодавчо.
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Крім вищенаведених прикладів, заслуговує на увагу досвід Великій 

Британії, де прийнято положення про “Батьківське право”, у результаті чого 

зміщено акценти від нав’язування обов’язків батькам до посилення їх прав в 

управлінні освітою (контроль за умовами навчання дітей, їх харчування у 

школах, проведення спортивно-оздоровчих заходів).

Узагальнюючи міжнародний досвід, можна визначити, що передача опіки 

над закладами загальної середньої освіти органам місцевого самоврядування 

характерна для більшості країн. Інша тенденція -  передача повноважень та 

автономія школи. Але необхідною умовою успішного розвитку для системи ЗСО 

стає дотримання субсидіарності, тобто, делегування повноважень щодо 

вирішення завдань ЗСО на найнижчий управлінський рівень, де їх розв’язання є 

можливим і ефективним.

Інший важливий принцип - забезпечення персоніфікованого фінансування 

“гроші ходять за учнем”. За такого підходу, кошти, які отримують заклади освіти, 

залежать від кількості дітей, які відвідують даний навчальний заклад. Ця сума в 

розмірі середньої вартості навчання одного учня, яка виділяється державою, як 

правило, в залежності від конкретного типу закладу, передається з бюджету 

держави чи місцевого самоврядування до закладу, який обрали батьки учня, 

наприклад, на основі освітнього ваучера. Це приводить до конкуренції між 

закладами освіти, що, зазвичай, сприяє підвищенню якості освітніх послуг. 

Система освітніх ваучерів використовується наразі у США, Польщі, Словаччині, 

інших країнах ЄС, серед пострадянських країн -  у Грузії.

Міжнародний досвід підтверджує, що основними шляхами переходу до 

децентралізованих моделей управління освітою є розвиток освітніх округів, 

зокрема у ряді розвинутих країн світу освітня політика формується й 

реалізовується саме в освітніх (шкільних) округах, яким держава делегує 

відповідні повноваження. Наприклад, школи майже в усіх штатах США 

знаходяться в підпорядкуванні шкільних округів (school districts), члени яких, як 

правило, обираються голосуванням жителів округу. Країна поділена на 15,5 тис. 

шкільних округів, більшість з яких нараховує до 50 тис. учнів. Управління
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такими шкільними округами здійснює шкільна рада (опікунська рада, рада з 

питань освіти, шкільний комітет). Шкільні ради управляють усіма трьома 

рівнями громадських шкіл США: початковою школою (elementary school), 

середньою школою (middle school) і вищою школою (high school). Відповідно до 

законів штатів місцеві освітні ради мають великі повноваження і несуть 

відповідальність за розвиток шкільної освіти в окрузі, здійснюючи законодавчу, 

виконавчу й судову функції в освітній галузі. Аналогічні підходи реалізуються у 

Франції та Японії, освітній простір яких також поділено на навчальні округи.

Водночас у багатьох країнах світу держава передає значну частину 

повноважень з управління закладами загальної середньої освіти недержавним 

структурам, фінансово підтримуючи розвиток приватних і корпоративних шкіл. 

Так, відсоток приватних шкіл у Новій Зеландії, наприклад, складає 95 %, 

у Нідерландах -  70 %, у Франції -  18 %, у Південній Кореї і Швеції -  15 %, 

у Німеччині -  14 %, у США-13 % тощо. У 1988 р. навіть була створена 

Європейська рада національних асоціацій незалежних шкіл.

Практичний досвід підтверджує, що одним з шляхів децентралізації 

управління загальною середньою освітою є розвиток автономії навчальних 

закладів, яким держава або місцеве самоврядування передає значну частину 

своїх повноважень. Активним провідником цієї ідеї був німецький педагог 

Рудольф Штайнер, фундатор Вальдорфської педагогіки, який пропагував школу 

нового типу як автономну організацію зі складною системою зв’язків [206].

Зауважимо, що в багатьох країнах під час реформування освітньої сфери 

поєднувалися різні підходи з децентралізації управління галуззю, наприклад, у 

США і Франції це відбувається шляхом розвитку освітніх округів і приватних 

шкіл, у Данії, Німеччині, Фінляндії, Швеції -  комунальних, приватних і 

автономних навчальних закладів, у Польщі -  комунальних, приватних і 

публічних (корпоративних) шкіл та ін.

Отже, при реформуванні освіти врахування міжнародного досвіду та 

вироблення на його основі власних, фундаментальних принципів щодо 

здійснення модернізаційних заходів залишається актуальним. Досвід
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реформування засвідчує, що реформи можуть впроваджуватися десятиліттями, а 

перші позитивні результати проявлятися через певний час, тому запорукою 

успішної реалізації розпочатої освітньої реформи має бути чітке розуміння 

державою, політиками та громадськістю кінцевої мети та шляху її досягнення, 

співпраця за усіма напрямками реформування, належне фінансування освітньої 

галузі. Саме тому міжнародний досвід, в якому напрацьовані такі практики, є 

важливим ресурсом, який слід використовувати для реалізації освітньої 

політики.

Окремо варто звернути увагу на те, що значна кількість країн-учасниць 

міжнародного дослідження PISA реалізує спеціальні заходи задля підтримання 

закладів освіти із несприятливими передумовами для навчання. Так, поширеною 

є практика додаткового фінансування таких закладів або мотивування учителів / 

викладачів із найвищим рівнем кваліфікації працювати в таких закладах.

У багатьох країнах ОЕСР сільські заклади освіти, тобто школи, які 

розташовані в малонаселених регіонах, мають менше класів і нижче 

співвідношення числа учнів і вчителів, оскільки є певна обов’язкова потреба в 

певній кількості вчителів, навіть якщо кількість учнів є невеликою. Це говорить 

про те, що уряди цих країн зацікавлені у вирівнюванні можливостей дітей на 

якісну освіту.

До управління освітою активно долучається громадськість, що виявляється 

в тому, що притаманними для досліджуваних нами країн є діяльність шкільних 

та педагогічних рад, опікунських рад, батьківських рад. Позитивним прикладом 

є активність батьків, які не байдужі до життєдіяльності школи та готові 

долучатися до вирішення різноманітних проблем на місцевому рівні.

Загалом, існує значний спектр стратегій реформування управління освітою, 

шляхів удосконалення прозорості і підзвітності в управлінні, але, щоб здійснити 

ці зміни, слід комплексно вирішувати такі проблеми як: забезпечення доступу до 

якісних освітніх послуг, використовуючи різні форми навчання та 

багатоканальне фінансування; створення умов для навчання шляхом оптимізації 

мережі та оновлення матеріально-технічного забезпечення шкіл; подолання



неефективного управління та низької якості освітнього менеджменту; 

забезпечення шкіл висококваліфікованими педагогічними кадрами.

Висновки до розділу 1

1. Систематизовано теоретичні засади управління системою загальної 

середньої освіти як складової державного управління освітою та визначено, що 

в процесі децентралізації та реформування освітньої галузі потрібні суттєві зміни 

в управлінні освітою для успішної реалізації реформ, структурної перебудови 

органів управління освітою, вирішення проблемних питань освітньої галузі на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях.

2. До стратегічних напрямів реформування системи освіти зараховані: 

удосконалення змісту освіти відповідно сучасних вимог; розвиток інноваційних 

методик та технологій надання освітніх послуг; належне організаційне та 

фінансове забезпечення освітніх закладів; збереження та оновлення освітньої 

інфраструктури; підготовка педагогічних працівників відповідно сучасним 

вимогам; постійний моніторинг якості освіти.

3. Уточнено категоріально-понятійний апарат дослідження, зокрема 

уточнено поняття “механізми державного управління загальною середньою 
освітою” як цільова, нормативно-правова, організаційна, економічна та 

інформаційна діяльність органів управління освітою у взаємодії з громадськістю 

з метою створення безпечного освітнього середовища, яка здійснюється з 

урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального 

розвитку учнів, їхніх особливих освітніх потреб, формування в учнів 

компетентностей, визначених державними стандартами, забезпечення рівного 

доступу до якісної середньої освіти, захисту прав учасників освітнього процесу, 

підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4. Встановлено, що в умовах децентралізації процес реформування 

освітньої галузі є соціально детермінованим, багатовимірним, динамічним, 

потребує нової парадигми управління в суспільстві знань, моделювання та
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системного моніторингу управлінських рішень та їх впливу на розвиток 

регіональної (місцевої) системи освіти, яка стає базовим рівнем надання послуг 

загальної середньої освіти.

5. Доведно, що в якості парадигми державного управління освітою 

розглядається управлінська парадигма, яка орієнтуються на інтенсифікацію 

розвитку освіти, динаміку соціально-економічних процесів та побудови на цій 

основі управлінської моделі, яка прагне до балансу між централізацією та 

децентралізацією влади, критеріїв результативності, ефективності, 

інноваційності, демократичності та дебюрократизації.

6. Визначено, що децентралізація державного управління як фактор 

інституціоналізації місцевого самоврядування впливає на визначення 

стратегічних завдань управління освітою, а саме: чітке розмежування функцій 

між центральними, регіональними і місцевими органами управління; 

забезпечення громадського самоврядування освітніх закладів; утвердження у 

сфері освіти гармонійного поєднання прав особи, суспільства й держави; 

забезпечення демократизації управління освітою.

7. Встановлено, що на регіональному рівні органами управління ЗСО 

здійснюється вироблення стратегії розвитку регіональної системи ЗСО з 

урахуванням напрямів розвитку системи загальної середньої освіти України; 

координація стратегій розвитку муніципальних (місцевих) освітніх систем; 

ухвалення рішень про створення й закриття освітніх установ регіонального рівня 

та координація їхньої роботи; впровадження освітніх інновацій та забезпечення 

неперервності здобуття освіти в рамках регіонального освітнього простору.

8. Доведено, що децентралізація управління освітою в Україні має 

відбуватися на основі врахування особливостей регіонів, інтересів 

територіальних громад, що сприятиме вирішенню таких проблем як: подолання 

суттєвих територіальних відмінностей у якості освіти та результатах навчання 

випускників шкіл; оптимізація мережі шкіл відповідно демографічній ситуації 

новому районуванню в результаті адміністративно-територіальної реформи; 

укомплектування шкіл висококваліфікованим педагогічним персоналом,
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здатним швидко реагувати на зміни у навчальному процесі та відповідно до 

цього корегувати шкільний календар та навчальну програму (як це показали 

умови карантину); модернізація освітнього простору закладів загальної 

середньої освіти з забезпеченням безбар’єрного доступу та створенням умов для 

інклюзивної освіти.

9. Запропоновано методологію дослідження державного управління 

системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування 

освітньої галузі на основі системної динаміки; системного аналізу; 

синергетичного підходу; освіти як відкритої системи; системи ЗСО як 

соціоекономічної системи.

10. Визначено методологічне значення актуальних і достовірних даних 

щодо стану розвитку ЗСО на основі прогностичних і стратегічних досліджень, 

інтегральної оцінки спроможності системи ЗСО до сталого розвитку, досягнення 

показників міжнародних та національних освітніх індикаторів, схеми-алгоритму 

аналізу впровадження реформ, яку використовувала програма PHARE тощо.

11. Доведено необхідність дослідження управління загальною середньою

освітою на регіональному рівні на основі міждисциплінарного підходу з 

використанням логічної схеми: регіональні організаційно-управлінські
структури ^  управлінський процес ^  заклади загальної середньої освіти 
регіону, що дозволить виявити сукупність умов, що впливають на ефективність 

управління загальною середньою освітою та окреслити напрями розв’язання 

досліджуваної проблеми.

12. Запропоновано до системи моніторингу державного управління 

загальною середньою освітою на регіональному рівні включати відстеження 

наступних показників: стан та тенденції розвитку системи загальної середньої 

освіти з аналізом її відповідності цілям державної регіональної політики; стан та 

тенденції розвитку кожного закладу середньої освіти регіону; досягнення цілей 

розвитку, визначених у стратегіях, програмах, проектах регіонального розвитку.

13. Проаналізовано міжнародний досвід управління загальною середньою 

освітою на регіональному (локальному) рівні та визначено можливості його



імплементації в Україні в частині: реалізації принципу субсидіарності та 

розподілу коштів за принципом “гроші ходять за учнем”, впровадження системи 

освітніх ваучерів; розвитку освітніх округів, приватних (корпоративних) 

навчальних закладів; передачі опікування освітньою сферою місцевим громадам; 

посилення участі в управлінні закладами загальної середньої освіти недержавних 

структур; розвитку автономії навчальних закладів, яким держава або місцеве 

самоврядування передає значну частину своїх повноважень; розподіл видатків 

на освіту з державного бюджету за різними видами: освітня субвенція, цільові 

субсидії, трансферти, дотації, з урахуванням наповнюваності у класі, 

коефіцієнтів вирівнювання тощо; залучення до управління громадськості: 

органів учнівського самоврядування, шкільних та педагогічних рад, опікунських 

рад, батьківських рад.
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РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ТА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

2.1. Нормативно-правова база функціонування закладів загальної 

середньої освіти та пропозиції щодо її удосконалення

Нормативно-правова база функціонування закладів загальної середньої 

освіти є складовою інституційної основи управління освітою як сукупності 

органів, правових норм та інших структур, спрямованих на реалізацію основних 

функцій управління освітою. Орієнтиром для формування нормативно-правової 

бази загальної середньої освіти в Україні є єдність правових норм, що виходить 

з національних потреб та міжнародних вимог. Ці вимоги встановлюють норми, 

які передбачають створення умов для здобуття якісної загальної середньої 

освіти. Правові норми виступають як підставою, так і засобом прийняття рішень 

та здійснення управлінського впливу на всі процеси реалізації державної 

політики щодо загальної середньої освіти.

За часи незалежності в Україні закладено підвалини законодавчого та 

нормативного регулювання загальної середньої освіти, що сприяло її становленню 

і розвитку. Без необхідного законодавства неможливо впливати на реалізацію 

державної політики в галузі загальної середньої освіти та здійснювати необхідні 

кроки в її реформуванні, тому удосконалення нормативно-правової бази ЗСО 

продовжується.

Серед основних міжнародних правових документів, які впливають на 

розвиток ЗСО в Україні, слід виділити такі міжнародно-правові акти як: 

Конвенція про захист прав людини та основних свобод (Рим, 4 листопада 

1950 р.); Конвенція про боротьбу з дискримінацією у сфері освіти (Париж, 14 

грудня 1960 р.); Рекомендації МОП/ЮНЕСКО щодо становища вчителів 

(Париж, 5.10.1966 р.); Рекомендації про виховання в дусі міжнародного
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взаєморозуміння, співпраці й миру, виховання в дусі пошани прав людини й 

основних свобод (Париж, 1974 р.); Всесвітня програма дій у сфері освіти з прав 

людини та демократії (Монреаль, 1993 р.); Декларація принципів толерантності 

(Париж, 1995 р.); Міжнародна стандартна класифікація освіти (Париж, ЮНЕСКО, 

1997 р.) та ін..

Існує низка документів, які формують освітню політику в Європі. Ці 

документи є певними орієнтирами для розбудови національної освітньої 

системи, враховуючи євроінтеграційні наміри України. Серед цих документів 

найбільш важливими, на нашу думку, є наступні: Рекомендація № R(83)13 Ради 

Європи (Комітет Міністрів) “Про роль середньої школи в підготовці молоді до 

життя” (23.09.1983 р.); Резолюція № 1 “Про нові завдання вчителів та їх 

підготовку” (Постійна конференція європейських міністрів освіти) (Гельсінкі, 

5-7.05.1987 р.); Резолюція 874 (1987) “Про якість і ефективність шкільної 

освіти” (Парламентська асамблея Ради Європи); Рекомендація № R(88)7 “Про 

освіту з питань охорони здоров’я в школі та роль і підготовку вчителів” (Комітет 

Міністрів) (18.04.1988 р.); Рекомендація 1123 (1990) “Про практичну допомогу в 

питаннях освіти в Центральній і Східній Європі” (Парламентська асамблея Ради 

Європи); Рекомендація № R(91)8 “Про розвиток освіти з питань довкілля в 

шкільних системах” (Комітет Міністрів (17.06.1991 р.); Рекомендація 

1248 (1994) “Про освіту для обдарованих дітей” (Парламентська асамблея Ради 

Європи); Рекомендація 1281 (1995) “Про гендерну рівність у галузі освіти” 

(Парламентська асамблея Ради Європи); Резолюція 1193 (1999) “Школи, які дають 

другий шанс, або як подолати безробіття та виключення, надаючи освіту і 

підготовку” (Парламентська асамблея Ради Європи); Рекомендація 1501 (2001) 

“Обов’язки батьків і вчителів у вихованні дітей” (Парламентська асамблея Ради 

Європи) та ін.

Серед останніх міжнародних актів в галузі освіти слід виділити такий 

документ як “Інчхонська декларація: концепція освіти до 2030 р.”, яка 

відображає ЦСР 4: “Забезпечити інклюзивну і справедливу якісну освіту і 

створити можливості для навчання протягом усього життя для всіх” та відповідні
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цільові показники щодо виконання цієї мети [56].

У декларації зазначається, що мета ЦСР 4 покликана сприяти вирішенню 

глобальних і національних проблем в галузі освіти, в її основі лежить 

гуманістична концепція освіти і розвитку, заснована на усвідомленні значущості 

прав і гідності людини, соціальної справедливості, інклюзивності, захисту, 

культурної, мовної та етнічної різноманітності, а також спільної відповідальності 

та підзвітності [56].

В Інчхонській декларації підтверджено, що освіта є суспільним благом, 

одним з основоположних прав людини і основою для забезпечення інших прав. 

Вона є необхідною умовою миру, терпимості, реалізації людського потенціалу і 

стійкого розвитку. Освіта є ключовим елементом забезпечення повної зайнятості 

і подолання бідності. Це визначає необхідність надання 12-річного 

безкоштовного навчання, що фінансується державою, доступ до рівноправної 

якісної початкової і середньої освіти, причому тривалість обов’язкової освіти, 

що забезпечує відповідні результати навчання, повинна становити не менше 

дев’яти років [56].

Декларація визначила необхідність внести зміни в політику в галузі освіти і 

зосередити свої зусилля на освіту найбільш знедолених груп населення, 

особливо осіб з обмеженими можливостями, для забезпечення охоплення всіх 

без винятку. Це вимагає збільшення витрат, підвищення ефективності процесів і 

вдосконалення способів оцінки результатів, а також наявності механізмів, що 

дозволяють оцінити досягнутий прогрес. Важливе значення має наявність 

гнучких траєкторій навчання, а також визнання, сертифікація і акредитація 

знань, навичок і компетенцій, придбаних в рамках неформального і 

інформального навчання. Необхідно використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології (ІКТ) для зміцнення освітніх систем, поширення знань, 

забезпечення доступу до інформації, якісного та ефективного навчання і більш 

ефективного надання послуг [56].

Особлива увага, як підкреслюється в Декларації, має приділятися 

охопленню шкільною освітою населення, що проживає в охоплених конфліктами



районах, тому є необхідність надання освіти в безпечному, сприятливому і 

здоровому середовищі навчання, вільному від насильства.

У Декларації підтверджено, що “основна відповідальність за успішне 

здійснення порядку денного лежить на урядах, тому потрібні правові та політичні 

рамки, що сприяють забезпеченню підзвітності та прозорості, а також сприяють 

організації управління на основі широкої участі та укладення узгоджених 

партнерств на всіх рівнях і у всіх секторах, а також відстоюють право на участь усіх 

зацікавлених сторін. Потрібне зміцнення міжнародного та регіонального 

співробітництва, спільної роботи, координації та моніторингу здійснення порядку 

денного в галузі освіти на основі збору даних, аналізу та звітності на рівні країн в 

рамках регіональних структур, механізмів і стратегій. Успіх порядку денного в 

галузі освіти до 2030 р залежить від раціональної політики і планування, а також 

від наявності ефективних механізмів її здійснення” [56].

Ці завдання неможливо вирішити без значного і цілеспрямованого 

збільшення фінансування, тому важливим завданням є необхідність 

“збільшувати державні витрати на освіту в залежності від ситуації в кожній 

конкретній країні і дотримуватися міжнародних і регіональних цільових 

показників виділення на потреби освіти не менше 4-6 % валового внутрішнього 

продукту і/або не менше 15-20 % загальних державних витрат” [56].

В рамках визнання та підписання міжнародних документів, що стосуються 

розвитку загальної середньої освіти важливе значення мало приєднання України 

до Саламанської декларації про принципи, політику та практичну діяльність у 

галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами [56].

У декларації були поставлені такі завдання перед урядами: “надати з точки 

зору політики і бюджетних асигнувань найвищий пріоритет вдосконаленню 

їхньої системи освіти, що дозволило б їм охопити всіх дітей, незважаючи на 

індивідуальні відмінності або труднощі; прийняти у формі закону або політичної 

декларації принцип інклюзивної освіти, який полягає в тому, що всі діти йдуть у 

звичайні школи, якщо тільки немає серйозних причин, які зобов’язують діяти 

інакше; розробити демонстраційні проекти і заохочувати обміни з країнами, що
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мають досвід у галузі інклюзивних шкіл; створити децентралізовані та спільні 

механізми планування, моніторингу та оцінки освітніх послуг для дітей і дорослих 

з особливими освітніми потребами; заохочувати і полегшувати участь батьків, 

громад та організацій осіб з інвалідністю у процесах планування та ухвалення 

рішень, що стосуються задоволення спеціальних освітніх потреб; докладати 

більше зусиль до розробки стратегій, що стосуються завчасного виявлення таких 

потреб, а також професійних аспектів інклюзивної освіти; гарантувати, щоб на 

основі систематичного обміну в рамках програм підготовки вчителів, як 

допрофесійної підготовки, так і підготовки без відриву від роботи, передбачалося 

забезпечення освіти осіб з ООП в інклюзивних школах” [56].

В умовах військової агресії Росії проти України важливим рішенням стало 

приєднання України до Декларації про безпеку шкіл у 2019 р., (Safe Schools 

Declaration). Декларація підтримує ініціативи держав захищати право на освіту 

та сприяти її продовженню в умовах збройного конфлікту. Схваливши цей 

документ, Україна взяла на себе зобов’язання підтримувати на політичному рівні 

захист освітніх закладів від нападів під час воєнних дій. Документ також 

передбачає: “збереження безпеки в закладах освіти, захист права на освіту та 

моніторинг порушень прав дітей в умовах збройного конфлікту” [35].

У зв’язку з пандемією коронавірусу актуальною є Декларація щодо 

комплексу глобальних пріоритетних дій для захисту фінансування та зміцнення 

системи освіти від наслідків, спричинених пандемією COVID-19, ухвалена 

22 жовтня 2020 року на позачерговій сесії Глобальної конференції ЮНЕСКО 

з питань освіти (Extraordinary Session on Education post-COVID-19: 2020 Global 

Education Meeting) [35].

В Декларації пропонується комплекс глобальних пріоритетних дій для захисту 

фінансування та зміцнення системи освіти від наслідків, спричинених пандемією 

COVID-19, зокрема визначені пріоритетні заходи, що мають бути вжиті для 

відновлення системи освіти до кінця 2021 року. До них відносяться:

“захист національного та міжнародного фінансування освіти; безпечне 

відкриття шкіл для забезпечення якісного освітнього процесу для учнів, вчителів

https://en.unesco.org/sites/default/files/gem2020-extraordinary-session-draft-declaration-en.pdf


та сімей (безпечне та гігієнічне середовище, наявність шкільного персоналу та 

спроможність навчальних закладів впроваджувати зміни та виправні заходи, 

зокрема прискорене навчання та коригування шкільного календаря, навчальної 

програми та організації класу); інклюзія, рівноправність та гендерна рівність, що 

буде ключовим для запобігання розширенню нерівності в освіті, забезпечення 

повернення всіх учнів до школи та освітніх програм, а також негайних та 

узгоджених дій для запобігання серйозних невдач в освітньому процесі”[35].

Слід зазначити, що у Декларації приділяється увага переосмисленню 

викладання та навчання, тому що пандемія показала, як важливо надати 

підтримку викладачам у постійному професійному розвитку в галузі ІКТ, 

“приділяти більше уваги їхньому соціальному та емоційному добробуту, 

забезпечити соціальний діалог та їхню активну участь у формуванні відновлення 

освіти” [35].

У Декларації підкреслюється, що потрібне “використання рівноправного 

зв’язку та технологій для навчання. Планується майбутнє на зразок гібридних 

моделей навчання. Для цього потрібна не лише адекватна інфраструктура, але 

рівний доступ до Інтернету та оцифрованих навчальних програм, навчання 

цифровим навичкам для вчителів та студентів та заходи щодо захисту 

конфіденційності” [35].

Розглянуті у Декларації заходи є, на нашу думку, актуальними для 

української системи освіти як в плані удосконалення змісту, структури освіти, 

захисту прав учасників освітнього процесу, але й у зв’язку з активною 

цифровізацією, яка почалася в країні, зокрема прийняттям останніх рішень щодо 

дистанційних або змішаних форм навчання.

Таким чином, на міжнародному рівні Україна взяла на себе зобов’язання 

створювати правові та політичні рамки для розвитку ЗСО, забезпечувати 

підзвітність та прозорість в управлінні освітою, сприяти організації управління 

на основі широкої участі всіх зацікавлених сторін.

Законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України та 

складається із спеціальних законів, інших актів законодавства у сфері освіти і
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науки та міжнародних договорів України, що стосуються питань освіти. Крім 

Конституції України, у якій визначено освіту пріоритетною сферою соціально- 

економічного, духовного і культурного розвитку суспільства, Україна має низку 

стратегічних та законодавчих документів, які охоплюють розвиток загальної 

середньої освіти та управління нею,

До стратегічних документів, якими визначені цілі та зміст управління ЗСО, 

відносимо Державну національну програму “Освіта” (Україна ХХІ століття), 

затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. 

№ 896 [36]; Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року (указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344 / 2013) [119]; 

Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від14.12.2016) [172].

У Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) 

визначено, що “управління освітою має бути спрямованим на організацію та 

забезпечення оптимальних умов функціонування галузі освіти, створення 

системного механізму її саморегуляції на загальнонаціональному, регіональному, 

місцевому рівнях та у навчально-виховних закладах і наукових установах освіти” 

[36]. Наразі ми маємо процес виконання цих завдань, який реалізується як процес 

реформування освітньої галузі з метою створення безпечного, комфортного, 

інклюзивного освітнього простору та нової структурно-функціональної моделі 

децентралізованого управління ЗСО.

Концептуально, у Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ 

століття) зафіксовано, що “визначальним у реформуванні управління освітою має 

стати забезпечення тісного співробітництва органів державного управління 

освітою всіх рівнів, навчально-виховних закладів, наукових установ, 

громадського самоврядування та їх відповідальності у межах повноважень; 

створення цілісної системи управління освітою в Україні, якій були б властиві 

гнучкість, демократизм, динамізм, мобільність, здатність до самоорганізації” [36].

Цей зміст закладений у подальших стратегічних документах і частково
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відображений в освітньому законодавстві останніх років, зокрема це стосується 

таких стратегічних завдань реформування управління освітою, зазначених у 

програмі, як: “перехід від державного до державно-громадського управління; 

чітке розмежування функцій між центральними регіональними і місцевими 

органами управління; забезпечення самоврядування навчально-виховних 

закладів; утвердження в сфері освіти гармонійного поєднання прав особи, 

суспільства і держави; автономізація функціонування регіональних і місцевих 

органів управління освітою” [36].

У розділі “Модернізація системи управління освітою” у Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року було визначено такі 

напрями: “оптимізація органів управління освітою, децентралізація управління у 

цій сфері; перерозподіл функцій і повноважень між центральними та місцевими 

органами управління освітою; професіональний підхід під час здійснення добору 

та призначення керівників навчальних закладів, органів управління освітою; 

розроблення системи заходів (науково-методичних, фінансово-економічних 

тощо) стосовно впровадження ідеї автономії навчальних закладів, розширення їх 

прав і можливостей щодо фінансової самостійності; подолання бюрократизації в 

системі управління освітою, удосконалення порядку перевірок та звітності 

навчальних закладів; професійна підготовка компетентних менеджерів системи 

освіти, формування управлінців нової генерації, здатних мислити і діяти 

системно, у тому числі в кризових ситуаціях, приймати управлінські рішення в 

будь-яких сферах діяльності, ефективно використовувати наявні ресурси; 

запровадження нових ефективних форм підвищення кваліфікації керівників 

освіти; розвиток автоматизованих систем управління освітою” [119].

Аналіз виконання цих завдань у сфері ЗСО, наведений нами у наступних 

розділах, адже питання оптимізації управління ЗСО, децентралізації, 

формування нової генерації управлінців є актуальними для управлінських 

процесів та знайшли відображення у концепції “Нова українська школа”, у якій 

визначено метою управлінського процесу унормування питання щодо 

функціонування освітніх округів та опорних шкіл; реалізації законодавчо
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визначених прав педагогів, учнів (здобувачів освіти) та їх батьків на участь в 

управлінні навчальним закладом [172].

Формула НУШ складається з наступних ключових компонентів: формування 

компетентностей; умотивований учитель; наскрізний процес виховання, що 

формує цінності; децентралізація, що сприятиме шкільній автономії; орієнтація 

на потреби учня -  дитиноцентризм; нова структура школи; справедливий 

розподіл публічних коштів, що сприяє рівним можливостям в отриманні якісної 

освіти; модерне освітнє середовище [172].

Слід зазначити, що за останні роки масштабне реформування освіти в 

Україні стало можливим завдяки прийняттю рамкового Закону “Про освіту” 

(2017 р.), який регулює широкий спектр питань, пов’язаних із реалізацією права 

на освіту, визначає сферу відповідальності і повноваження закладів освіти та 

органів управління на всіх адміністративних рівнях [152].

Так, стаття 66 Закону визначає відповідні “повноваження органів 

місцевого самоврядування на трьох рівнях адміністративно-територіального 

устрою держави: “1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, 

Київська та Севастопольська міські ради 2. Районні, міські ради та ради 

об’єднаних територіальних громад 3. Сільські, селищні ради” [152].

У Законі України “Про освіту” розділом VII “Управління у сфері загальної 

середньої освіти” визначено, що “основними завданнями органів управління у 

сфері загальної середньої освіти є: забезпечення безоплатного здобуття особами 

повної загальної середньої освіти; прогнозування потреб населення у загальній 

середній освіті, планування та забезпечення відповідно до компетенції розвитку 

системи повної загальної середньої освіти та мережі закладів освіти, що 

забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти; забезпечення рівного 

доступу до повної загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, 

підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; забезпечення 

якості повної загальної середньої освіти” [152].

До повноважень Міністерства освіти і науки належить лише визначення 

стандартів освітніх послуг, забезпечення якості освіти. Питаннями акредитації
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освітніх закладів та їх фахового інспектування опікується Державна служба якості 

освіти. Ключові ж рішення управлінського та організаційно-економічного характеру 

приймаються місцевими органами влади, які регулюють питання оптимізації мережі 

закладів освіти та забезпечення їх територіальної доступності, створення опорних 

шкіл, освітніх округів, забезпечення державно-громадського управління закладами 

освіти тощо.

Законодавчо визначено, що регіональні та місцеві органи влади відповідають на 

конкретній території за: “забезпечення доступності повної загальної середньої 

освіти, розвиток мережі закладів профільної середньої освіти, початкової та базової 

середньої освіти, закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, 

науково-методичних та навчально-методичних установ, забезпечення

гуртожитками та/або перевезенням здобувачів профільної середньої освіти, які 

навчаються не за місцем проживання (у разі потреби -  транспортними засобами, 

пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); 

підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової 

середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби -  транспортними 

засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах 

колісних)” [152].

Закон дозволяє органам місцевого самоврядування на трьох рівнях 

адміністративно-територіального устрою держави створювати заклади освіти, по 

відношенню до яких вони наділені широким спектром повноважень: 

“затверджують установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до 

них; укладають та розривають строковий трудовий договір (контракт) з 

керівником закладу освіти; затверджують кошторис та приймають фінансовий 

звіт закладу освіти; здійснюють контроль за фінансово-господарською 

діяльністю закладу освіти; здійснюють контроль за дотриманням установчих 

документів закладу освіти; забезпечують створення у закладі освіти 

інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного 

пристосування; здійснюють контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації)” [152].
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Для забезпечення доступності повної загальної середньої освіти Законом 

передбачено формування освітніх округів, опорних закладів та їх філій.

Таким чином, новий Закон “Про освіту” вніс суттєві зміни щодо змісту, 

функцій та повноважень органів управління ЗСО відповідно до децентралізаційних 

змін. При цьому загальні вимоги щодо ефективності системи управління освітою 

залишаються такими, що мають відповідати цілям і пріоритетам державної 

освітньої політики та освітнім запитам громадян. Закон передбачає можливість 

прийняття спільних рішень органами місцевого самоврядування різних 

адміністративно-територіальних одиниць стосовно організації здобуття 

початкової, базової та профільної середньої освіти в закладі освіти (його філії) та 

забезпечення підвезення школярів до нього і у зворотному напрямку [152].

Важливо, що в рамках нового Закону України “Про освіту” (2017) визначені 

основні вимоги щодо організації інклюзивного навчання у закладах загальної 

середньої освіти, які були уточнені у відповідних постановах Кабінету Міністрів 

України. Наразі затверджений порядок надання освітніх послуг для учнів з 

особливими потребами, що відображено у розділі 3.3.

Для їх підтримки прийнято рішення про створення органами місцевого 

самоврядування інклюзивно-ресурсних центрів (Положення про інклюзивно- 

ресурсний центр затверджене Постановою Кабінету Міністрів України №2 545 від 

12.07.2017), які утворюються з розрахунку: один центр не більш як на 7 тис. 

дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району), 

та не більш як на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста).

На зміну атестації закладів ЗСО, яку здійснювали відповідні органи 

управління освітою, введено нову формою оцінювання - інституційний аудит, 

зміст та особливості проведення якого визначені статтею 45 Закону України 

“Про освіту” [145]. Інституційний аудит як комплексна зовнішня перевірка та 

оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти проводиться 

територіальними органами Державної служби якості освіти, а не місцевими 

органами управління освітою, що сприяє незалежності та об’єктивності 

оцінювання освітньої діяльності.
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Для подальшої реалізації концепції НУШ важливе значення мають 

прийняття Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 871 [39] та Державного 

стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 року [38].

Державним стандартом початкової освіти (2018) передбачено два цикли 

навчання (1-2 і 3-4 класи). Зміст освіти у документі представлено у дев’яти 

освітніх галузях: мовно-літературній, математичній, природничій,

технологічній, інформаційній, соціальній і здоров’язбережувальній, 

фізкультурній, громадянській та історичній, мистецькій. Кожна галузь описана 

через загальні та обов’язкові результати навчання здобувачів освіти. Загальні 

результати навчання представлені описом складників ключових і предметних 

компетентностей, якими має володіти випускник закладів середньої освіти ІІІ 

ступеня, та є орієнтиром для побудови освітньої траєкторії здобувачів повної 

загальної середньої освіти. Обов’язкові результати навчання показують, які 

складники ключових і предметних компетентностей мають бути сформованими 

у здобувачів освіти на кінець кожного циклу навчання [38].

У Державному стандарті базової середньої освіти визначено мету та принципи 

організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти ІІ ступеня (5

9 класи), а саме; зміст ключових компетентностей здобувачів базової середньої 

освіти; вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей; 

загальний обсяг навчального навантаження здобувачів у базових навчальних 

планах; підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів [38].

Для реалізації змісту освіти наразі освітня програма закладу ЗСО стає 

основним документом, що містить комплекс видів освітньої діяльності учнів, 

ґрунтується на компетентнісному підході і може розроблятися закладом ЗСО не 

тільки з урахуванням типових освітніх програм, але відображати специфіку 

закладу ЗСО.

Важливим інструментом реалізації освітніх програм є підручник. Порядок 

забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної
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середньої освіти і педагогічних працівників визначений Постановою КМУ від 

23.01.2019 № 41 [147]. Одним із першочергових завдань реформування освіти є 

створення підручників нового покоління, що здатні зацікавити учнів та 

мотивувати їх до навчання, зокрема шляхом використання інформаційно- 

комунікаційних технологій. Для цього, зокрема, зроблено перші кроки з 

упровадження в освітній процес електронних підручників.

До інших важливих рішень, які прийняті з метою реформування загальної 

середньої освіти та імплементації Закону “Про освіту”, упровадження Концепції 

“Нова українська школа” слід віднести документи, прийняті Кабінетом Міністрів 

України та Міністерством освіти і науки України, до яких належать рішення щодо 

надання освітньої субвенцій для отримання загальної середньої освіти, 

розпорядження та накази щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, затвердження типових освітніх програм, про національну освітню 

електронну платформу тощо.

Подальше забезпечення законодавчого підґрунтя реформування системи 

загальної середньої освіти було визначено новим Законом “Про повну загальну 

середню освіту” (2020 р.), який встановив правові, організаційні та економічні 

засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти [169]. Новели 

Закону визначають основні положення діяльності закладів ЗСО, зокрема: зміст 

повної загальної середньої освіти на кожному її рівні, вимоги до мережі закладів 

освіти, права і обов’язки учасників освітнього процесу, питання кадрового, 

фінансового, науково-методичного, ресурсного та нормативного-правового 

забезпечення освітньої та управлінської діяльності у сфері загальної середньої 

освіти. Для організації функціонування закладів ЗСО визначені нормативні вимоги 

щодо забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, 

зокрема, для осіб з особливими освітніми потребами; обов’язку органів влади 

забезпечувати відповідну доступність [169].

Важливо, що у Законі визначені такі нові положення як: вимоги до якості та 

академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; сертифікації 

педагогічних працівників; різних форм самоврядування в закладі освіти, зокрема

92



учнівського та батьківського; розширені права та обов’язки учасників освітнього 

процесу; визначене розмежування повноважень органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти відповідно 

децентралізації тощо [169].

Основними параметрами управління закладами ЗСО, закладеними у новому 

Законі “Про повну загальну середню освіту” (2020 р.) є наступні:

-  три рівні: початкова освіта (I рівень), базова середня освіта (II рівень), 

профільна середня освіта (III рівень). Тривалість отримання повної загальної 

середньої освіти на кожному її рівні, як зазначено в Законі, “може бути змінена 

(подовжена або скорочена) залежно від форми отримання освіти” [169];

-  можливості здобуття загальної середньої освіти за очною (денною), 

дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи 

формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною 

формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти);

-  різні типи закладів спеціалізованої освіти;

-  наповнюваність класів у державних та комунальних школах не менше 5 

учнів. Для класів початкової школи гранична наповнюваність має становити 24 

учні, для базової та профільної школи -  30 учнів [169].

Законом, зокрема, вводиться поняття “індивідуальна освітня траєкторія” 

учня, яка реалізується “на підставі індивідуальної програми розвитку, 

індивідуального навчального плану. Для підтвердження знань з предметів, які 

вивчатимуться поза закладом, проводитиметься або звичайне річне оцінювання, 

або державна підсумкова атестація (ДПА). Якщо ж мова йде про підтвердження 

результатів при домашній формі навчання, школяреві потрібно буде здавати 

семестровий контроль (тобто двічі на рік)” [169].

За кожний рівень повної загальної середньої освіти Законом затверджується 

проведення Державної підсумкової атестації (ДПА) з державної мови, 

математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством. Закон 

уперше відкриває можливість надання учням, які цього потребують,
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індивідуальних і/або групових консультацій на базі школи. Планується, що такі 

консультації будуть оплачуватися за рахунок держави [169].

Новий закон передбачає, що керівників закладів освіти обиратимуть на 

конкурсній основі. Одна людина займатиме посаду не більше двох термінів по 

шість років поспіль в одному закладі. До конкурсної комісії увійдуть від 6 до 

15 осіб, серед яких можуть бути представники засновника навчального закладу, 

держадміністрації або Державної служби якості освіти та представники 

громадськості (незалежні експерти, громадські активісти тощо) [169].

Закон також залишає два інструменти для оцінки вчителів -  сертифікацію та 

традиційну атестацію. Це дублювання було закладене ще в Законі “Про освіту” 

2017 р. Сертифікація і далі буде добровільною, атестація лишається без змін [169].

Наказом МОН України від 19.09.2016 № 1116 “Про затвердження і 

введення в дію переліку національних освітніх індикаторів ефективності та 

якості загальної середньої освіти та методології їх обрахунку” [158], що має 

важливе значення для оцінювання результатів освітньої діяльності. Визначені 

чотири напрями національних освітніх індикаторів ефективності та якості 

загальної середньої освіти, серед яких: “Індикатори напряму А. Ефективність 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти; Індикатори напряму Б. 

Фінансові ресурси, що інвестуються в загальну середню освіту; Індикатори 

напряму В. Доступ до освіти, участь у навчально-виховному процесі, перехід за 

освітніми рівнями; Індикатори напряму Г. Навчально-виховний процес і 

організація процесу навчання” [158].

Нормативно-правове забезпечення реформування системи ЗСО доповнено 

наразі розпорядженням Кабміну від 5 серпня 2020 р. № 960-р., яким було 

схвалено Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) 

[173] для підвищення якості знань учнів у цій галузі та формування у 

подальшому профільної старшої школи, яка дасть змогу збільшити частку тих, 

хто прагне обрати науково-технічні, інженерні професії.

Для реалізації концепції “НУШ” у 2020 р. почала працювати урядова 

програми “Спроможна школа для кращих результатів”, яка забезпечує
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фінансову підтримку закладів освіти на ремонт будівель шкіл, завершення 

недобудов, закупівлю обладнання для класів та оновлення навчальних кабінетів, 

інтер’єрів у коридорах, класах та інших приміщеннях школи [45].

Нормативно-правовою базою регіонального рівня слугують акти органів 

регіонального управління загальною середньою освітою, які приймаються 

відповідно до чинного законодавства та є складовою регіональних програм 

економічного і соціального розвитку.

Наприклад, обласна цільова програма “Інноваційні школи Черкащини” на 

період до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 07.10.2016 

№ 9-2/УП, спрямована на створення умов (організаційних, науково-методичних, 

кадрових, матеріально-технічних) для перспективного розвитку інноваційних 

шкіл Черкаської області, оптимізацію процесу упровадження інновацій в 

освітній процес з урахуванням сучасних світових тенденцій, підвищення 

ефективності та якості регіональної системи освіти [125].

Програма ставить за мету: “поліпшити якість регіональної системи освіти, 

сприяти створенню механізму її стійкого інноваційного розвитку у відповідності 

до світових стандартів; створити й реалізувати у школах-учасницях Програми 

власну модель перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого 

вітчизняного й зарубіжного досвіду; активізувати упровадження інновацій у 

діяльність навчальних закладів області як чинника підвищення якості освітніх 

послуг у відповідності до вимог науково-технічного прогресу та потреб 

учасників навчально-виховного процесу” [125].

Інші програми, які реалізуються в Черкаській області: обласна програма 

“Шкільний автобус”, обласна програма підвищення якості шкільної природно- 

математичної освіти до 2021 р., обласна програма впровадження у навчально- 

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно- 

комунікаційних технологій “Сто відсотків”, обласна програма підтримки 

української мови в Черкаській області на 2017-2020 рр.

До розпорядчих документів регіональних органів управління освітою 

відносяться рішення колегії, плани та накази.
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Проведений аналіз нормативно-правових засад управління загальною 

середньою освітою дає підстави визначити, що у подальшому потрібне 

унормування таких питань як:

1. Удосконалення регламентації діяльності органів управління освітою, щоб 

уникнути дублювання функцій, забезпечити уточнення функцій та повноважень 

регіональних органів управління ЗСО в умовах нового адміністративно- 

територіального устрою України.

2. Розподіл управлінських повноважень з конкретно визначеними 

механізмами їх реалізації, оскільки існує нечіткість розмежування повноважень 

між органами управління освітою різного рівня: між центральними і місцевими 

суб’єктами управління освітою, делегування повноважень органам управління 

освітою нижчого рівня ієрархії тощо.

3. Розширення автономії закладів ЗСО, делегування їм права використання 

бюджетних та власних (спеціальних) коштів.

2.2. Фінансово-економічний стан закладів загальної середньої освіти в 

умовах децентралізації та шляхи економічного стимулювання їхньої 

діяльності на основі принципу “гроші ходять за учнем”

Реформа середньої освіти передбачає, що одним з основних напрямів змін є 

вирішення проблеми неефективного бюджетного забезпечення освіти, 

забезпечення принципу “гроші ходять за учнем”, подолання залишкового 

принципу фінансування освітньої сфери.

Конституційно, держава має забезпечувати доступність і безоплатність 

повної загальної середньої освіти з використанням бюджетних інструментів. Але 

насправді фінансування освітньої сфери є недостатнім, оскільки на освіту 

витрачається з бюджету різних рівнів (включно із спеціальними фондами) 

приблизно 5,3 % валового внутрішнього продукту (далі -  ВВП), а видатки на 

освіту з Державного бюджету не перевищують 3 % ВВП. Якщо враховувати 

інфляційні процеси, пов’язані з поглибленням кризових явищ в економіці країни,
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реальний рівень фінансування освітньої сфери знижується, попри те, що 

номінально обсяги фінансування цієї сфери зростають. Так, у 2013 р. бюджетна 

забезпеченість одного учня школи склала 8,1 тис грн. (у доларовому еквіваленті -  

близько 1000 дол. США), тоді як у 2016-2017 рр. цей показник у національній 

валюті зріс до 10 тис грн., проте у доларовому еквіваленті -  знизився більше, ніж 

вполовину (близько 400 дол. США). Для порівняння, у розвинутих країнах ЄС ця 

ж стаття видатків передбачає близько 6,8 тис євро [106].

За даними інформаційно-аналітичного збірника “Освіта в Україні: виклики 

та перспективи”, протягом 2017-2019 рр. уряд виділяв біля 6 % ВВП на 

фінансування освітньої сфери, що складало приблизно 17 % від загальних витрат 

зведеного бюджету України. Більша частина виділених коштів (приблизно 48 % 

протягом останніх трьох років) спрямовувалася на здобуття повної загальної 

середньої освіти [130].

Але загальні видатки на освіту необхідно збільшити. Відповідно до Цілей 

сталого розвитку до 2030 року, всі країни мають виділяти не менше 4-6 % від свого 

валового внутрішнього продукту (ВВП) або принаймні 15-20 % державних витрат 

на освіту, надаючи пріоритет групам, які цього найбільш потребують.

Слід зазначити, що фінансові питання під час реформування середньої 

освіти відіграють одну з ключових ролей, тому що впливають на якість, 

доступність та ефективність отримання ЗСО, що значною мірою залежать від 

ресурсного забезпечення. Але в умовах обмежених бюджетних ресурсів без 

вдосконалення механізмів та інструментарію бюджетування вирішення цієї 

проблеми неможливе. Тому так важливо було прийняття нового освітнього 

законодавства, зокрема, введення відповідно статті 78 Закону України “Про 

освіту” (2017) “фінансування здобуття повної загальної середньої освіти за 

рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх 

субвенцій місцевим бюджетам; коштів місцевого бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством” [167].

Як зазначається в інформаційно-аналітичному збірнику “Освіта в Україні: 

виклики та перспективи”, “до запровадження механізму освітньої субвенції у
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2014 р. переважна частина видатків на освіту (72 %) здійснювалася за кошти 

місцевих бюджетів. А вже наступного року ситуація суттєво змінилася: у 2015 р. 

місцеві бюджети за власні кошти фінансували лише 31 % видатків, тоді як освітня 

субвенція (у вигляді міжбюджетного трансферту) склала 43 % загального обсягу 

фінансування. У 2016-2019 рр. питома вага власних коштів місцевих бюджетів 

почала зростати і у 2019 р. становила вже 49 % (50 % у 2018 р.). Питома вага 

коштів, що розподілялися на рівні державного бюджету, за аналізований період 

мала тенденцію до зменшення і у 2019 р. складала 22 %. Частка коштів освітньої 

субвенції, яка спрямовувалася на забезпечення заробітної плати педагогічних 

працівників, коливалася в межах 29-43 % освітніх видатків” [130, с. 158].

Таким чином, введення для реалізації реформи загальної середньої освіти 

інструменту освітніх субвенцій суттєво змінило структуру фінансування ЗСО та 

міжбюджетні відносини. За період з 2016 по 2019 рр. загальний обсяг субвенцій 

склав 232,9 млрд. грн., в тому числі на освітні капітальні видатки було виділено 

3 млрд. грн. [130, с. 138].

Інструмент освітніх субвенцій дає змогу втілити бюджетний принцип 

субсидіарності, а найбільшою за обсягом є освітня субвенція на оплату праці 

педагогічного персоналу. Кошти інших субвенцій спрямовується на підвищення 

якості загальної середньої освіти, матеріально-технічне забезпечення освітнього 

процесу. На сьогодні, розподіл освітньої субвенції відбувається на підставі 

положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 зі 

щорічними змінами та доповненнями [162]. У Постанові міститься формула 

розподілу, яка переглядається щорічно, виходячи з кількості здобувачів освіти 

на певній території та розрахункової наповнюваності класів. Основною метою 

використання формульного підходу є створення стимулів до оптимізації мережі 

закладів загальної середньої освіти на рівні окремих територіальних одиниць, 

оскільки місцеві органи влади змушені фінансувати витрати на оплату праці 

педагогічного персоналу в частині, що не покривається коштами освітньої 

субвенції, за рахунок місцевого бюджету.

У 2017 р. відповідно до Постанови КМУ № 94 [153] освітня субвенція була
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спрямована лише на заробітну плату педагогічним працівникам, а інші виплати 

мали здійснюватися з місцевих бюджетів. Хоча такий підхід характерний для 

багатьох країн світу, в Україні він має ряд проблем, пов’язаних з тим, що місцеві 

бюджети мають різний рівень надходжень, які можуть направляти на розвиток 

освіти. Розподіл освітньої субвенції між відповідними бюджетами має 

враховувати, зокрема, такі параметри як: кількість учнів закладів ЗСО, кількість 

учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних 

навчальних закладах, наповнюваність класів, коригуючі коефіцієнти 

приведення, що застосовуються до кількості учнів у різних типах закладів та 

залежно від місцевості, в якій розташована школа.

Резерв коштів у складі освітньої субвенції не може перевищувати одного 

відсотка загального обсягу і розподіляється за окремим рішенням Кабінету 

Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань 

бюджету.

Порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами 

визначається згідно з формулою, яка враховує кількість здобувачів освіти, які 

навчаються на відповідній території, з урахуванням таких факторів: рівень ЗСО; 

категорія території, на якій розташований заклад ЗСО; наявність здобувачів 

освіти з особливими освітніми потребами; особливості навчання здобувачів 

освіти з національних меншин; необхідність підвезення здобувачів освіти до 

закладу ЗСО та у зворотному напрямку. На їх основі для кожної громади 

визначається розрахункова наповнюваність класів (РНК), яка має забезпечувати 

достатнє фінансування на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних 

працівників у загальноосвітніх навчальних закладах. Якщо фактична 

наповнюваності класів (ФНК) перевищує розрахункову (РНК), то освітня 

мережа відповідає визначеним критеріям оптимальності і не потребує 

додаткових виплат з місцевого бюджету. Але, якщо обсяг освітньої субвенції для 

оплати праці педагогічних працівників недостатній, тобто фактична 

наповнюваність класів є значно нижчою, ніж розрахункова, з місцевих бюджетів 

виділяються додаткові кошти, яких не вистачає на оплату праці педагогічних
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працівників, що негативно відображається на місцевому бюджеті, у якому не 

вистачатиме далі коштів на розвиток і модернізацію закладів ЗСО.

На показники наповнюваності можуть також впливати такі фактори як: 

педагогічний стаж працівників, їх кваліфікаційні категорії, поділ класів на групи, 

розмір надбавок тощо.

Питома вага освітньої субвенції, що спрямовувалася як трансферт на 

фінансування оплати праці вчителів, у загальних видатках на освіту у 

2017-2019 рр. становила біля 29 % [130].

Чинна формула розподілу освітньої субвенції, ухвалена Постановою 

Кабінету Міністрів України № 1088 від 27.12.2017 [162], містить підхід до 

розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня. Він 

спирається на кількість педагогічних працівників, необхідну для виконання 

державних стандартів повної загальної середньої освіти, розмір їхньої заробітної 

плати та розрахункову наповнюваність класів. Формула передбачає різну 

розрахункову наповнюваність класів залежно від типу місцевості, а у сільській 

місцевості -  ще й залежно від густоти населення та частки сільського населення, 

але мінімальний показник -  10 учнів. Від цих показників залежить також 

коефіцієнт приведення розрахункової наповнюваності класу, який збільшує 

норматив бюджетної забезпеченості одного учня. Якщо для обласних центрів 

коефіцієнт складає 1, то для найменш густонаселених громад із повністю 

сільським населенням він складатиме 2,7.

Важливим здобутком фінансування ЗСО стало виділення коштів освітньої 

субвенції на здобуття особою загальної середньої освіти у приватному чи 

корпоративному закладі освіти, що має ліцензію, але цей порядок має бути 

законодавчо унормованим і визначити, зокрема, участь у фінансуванні таких 

закладів місцевих бюджетів.

Для окремих видатків, які не фінансуються за рахунок освітньої субвенції, 

існує додаткова дотація. Загальна сума додаткової дотації розподіляється між 

обласними бюджетами з урахуванням таких показників: кількість населення; 

надходження доходів місцевих бюджетів області за відповідний звітний період
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року, що передує плановому; приведений індекс відносної податкоспроможності 

зведеного бюджету області.

Як бачимо, законодавство чітко визначає види та порядок нарахування 

субвенцій і дотацій на забезпечення надання якісних освітніх послуг, але 

фактичний стан фінансового забезпечення освітньої галузі показує, що коштів, 

отриманих у вигляді освітньої субвенції та додаткової дотації може не вистачати, 

особливо у сільських громадах. Це спонукає місцеві органи влади, де не вистачає 

коштів для повного покриття видатків на освітні заклади, дофінансовувати 

освітню галузь із власних бюджетів. Розмір такого дофінансування коливається 

від дуже незначних обсягів у випадках великих міських ОТГ, а у випадку 

сільських ОТГ, до складу яких входить велика кількість невеликих населених 

пунктів із малокомплектними школами в них, -  сума дофінансування іноді 

доходить до суми отриманих коштів з державного бюджету (субвенція + 

дотація), а іноді навіть перевищує цю цифру.

Ця ситуація стала ще більш складною для сільських шкіл у 2018 році, коли 

під час розподілу коштів з державного бюджету стали враховувати не тільки 

кількість учнів у школі та тип населеного пункту, а й наповнюваність класів і 

кількість годин на тиждень. Основні проблеми, які випливають з такої ситуації, 

наступні: необхідність виділення значних сум із бюджету громади для 

забезпечення освітніх потреб призводить до обмеження у фінансуванні інших 

видів діяльності; наявність у громадах відремонтованих/модернізованих 

шкільних об’єктів, на які були виділені кошти місцевих бюджетів, в яких 

навчається незначна кількість учнів, яка постійно знижується, і в перспективі 

призводить до їх закриття. Тому обов’язковим елементом розробки плану 

оптимізації закладів ЗСО має стати фінансовий аналіз в поєднанні з аналізом 

демографічної ситуації, вивченням якості надання освітніх послу та результатів 

навчання в кожному окремому закладі. Необхідно врахувати результати навчання, 

успішність, якість надання послуг, можливості та витрати на забезпечення доїзду 

учнів, фінансові видатки, що виникають внаслідок реорганізації (утримання 

недіючих приміщень, виплати та компенсації звільненим працівникам і т. ін.).
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Таким чином, діюча формула розподілу освітньої субвенції між місцевими 

бюджетами відображає принцип “гроші ходіть за учнем” і бюджет конкретної 

школи залежить від чисельності дітей, які в ній навчаються. Але часто 

проблемою невиконання видатків на освіту є відсутність порозуміння між 

відділом освіти, районною радою, райдержадміністрацією та органами місцевого 

самоврядування. Внаслідок недостатньої кваліфікації і за відсутності 

аналітичного супроводу рішень районна рада може приймати рішення, які не 

сприяють поліпшенню фінансування закладів ЗСО.

Для економічного стимулювання закладів ЗСО наразі підтримується 

надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких затверджує Кабінет 

Міністрів України. Кошти спеціального фонду бюджету, що формується за 

багатоканальними власними надходженнями загальноосвітніх шкіл, можуть 

надходити: як плата за послуги; надходження від додаткової (господарської) 

діяльності; плата за оренду майна; благодійні внески, гранти та дарунки; кошти 

для виконання цільових заходів тощо. Отримані закладом кошти не зменшують 

суму бюджетного фінансування, але повинні використовуватися відповідно до 

статутних документів.

Найбільш проблемним питанням щодо одержання закладом загальної 

середньої освіти власних надходжень стало надання благодійних внесків батьків, 

яке може пов’язуватися з корупційними діями. Для унеможливлення “поборів” з 

батьків орган управління освітою (як виконавчий орган, уповноважений 

засновником) має збирати та перевіряти інформацію про об’єктивні потреби 

закладів освіти (у тому числі про кількість необхідного за стандартами 

навчального обладнання), вносити таку інформацію до бюджетного запиту. 

Якщо бюджет не дозволяє профінансувати всі потреби, у частині загального 

фонду кошторису планують видатки на першочергові потреби за рахунок 

бюджету, а фінансування непокритих бюджетом потреб планують у частині 

спеціального фонду за рахунок коштів з додаткових джерел. У такому разі 

діяльність керівника закладу освіти з залучення благодійних внесків стає 

цілком легальною, оскільки буде здійснюватись у межах (спеціального фонду)
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кошторису, як того вимагає законодавство. Зокрема, прохання про додаткове 

фінансування певної статті видатків школи силами батьків від адміністрації 

школи має містити інформацію про потрібні обсяги додаткового фінансування 

(зі зрозумілими розрахунками), копії письмових запитів на фінансування до 

районного управління освіти і, за наявності, копії документів про часткове 

фінансування означеної статті видатків.

Позитивним прикладом контролю за благодійними внесками у школах є 

розпочатий у Тернополі онлайн-проєкт “Донейт на апгрейд”, який контролює 

отримання та використання благодійних внесків, які отримують навчальні 

заклади міста. Проєкт створено за підтримки Міністерства цифрової трансформації 

та Тернопільської міської ради у межах проєкту USAID/UK aid “Прозорість та 

підзвітність в державному управлінні та послугах/TAPAS” В його основі -  відкриті 

дані про благодійні внески закладів освіти, дані про плани закупівель, оприлюднені 

через Prozorro, та про транзакції закладів освіти міста з Єдиного вебпорталу 

використання публічних коштів [17].

Цей проєкт дозволяє дізнатися: скільки благодійних внесків отримує кожен 

навчальний заклад (ДНЗ, школи, коледжі, технікуми, ліцеї); на закупівлю яких 

категорій товарів залучається найбільше коштів батьків та меценатів; піки 

надходжень благодійних коштів на рахунки закладів; які з категорій товарів є 

найбільш профінансованими державою; як співвідносяться бюджетні кошти та 

благодійна допомога під час закупівель тих чи інших товарів і наскільки 

ефективно заклади проводять ці закупівлі [17].

Для того, щоб посилити контроль за публічними закупівлями закладами 

ЗСО, у грудні 2020 р. у МОН прийнято рішення про можливість введення до 

штату шкіл фахівця з публічних закупівель.

Вважаємо, що найбільш дієвим рішенням щодо забезпечення закладів ЗСО 

необхідними коштами є збільшення як розміру освітньої субвенції, так і дохідної 

частини місцевих бюджетів, що дозволить враховувати індивідуальні потреби 

кожного навчального закладу.

Аналіз коштів, витрачених на розвиток закладів ЗСО, свідчить, що у

https://texty.org.ua/d/2020/ternopil_edmoney/
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https://prozorro.gov.ua/
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2017 році для обласних та районних бюджетів була виділена, крім освітньої 

субвенції, додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

утримання закладів освіти. Ця дотація надавалася щомісячно рівними частинами 

та спрямовувалася насамперед на видатки з оплати праці з нарахуваннями 

непедагогічних працівників та з оплати комунальних послуг і енергоносіїв [157]. 

Коштом місцевого бюджету у 2017 р. було передбачено забезпечення не лише 

капітальних видатків навчальних закладів, а й поточних -  на придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг тощо.

У 2018 р. на проведення реформи загальної середньої освіти в Україні було 

заплановано витратити 2,714 млрд. грн. (із них 1,814 млрд. грн. передбачено 

Державним бюджетом на підтримку НУШ та 0,9 млрд. грн. -  обсяг нерозподілених 

видатків освітньої субвенції Донецької та Луганської областей). Зокрема, йшлося 

про закупівлю підручників та електронних підручників (373,3 млн. грн.), 

обладнання закладів загальної середньої освіти (1000 млн. грн.), навчання 

вчителів (386,6 млн. грн.) та створення електронної платформи (54,6 млн. грн.). 

Оснащення закладів загальної середньої освіти мало на меті створення нового 

навчального середовища: оновлення меблів, закупівлю дидактичних матеріалів 

та комп’ютерного обладнання.

Варто зауважити, що під час закупівлі оснащення для НУШ передбачалося 

співфінансування місцевих органів влади та державного бюджету. Загалом 

бюджет освіти та науки України 2018 р. передбачав суттєве збільшення видатків 

на середню освіту: освітню субвенцію було збільшено з 52 до 61 млрд. грн., тобто 

на 16 % [106, с. 105].

У 2018 р. було також введено спеціальну формулу для розрахунку 

освітньої субвенції, щоб стимулювати місцеву владу до реорганізації освітньої 

мережі, оскільки неоптимальне чи неконтрольоване формування класів, якщо 

наповнюваність буде нижчою за розрахункову, призводить до дефіциту 

коштів [106, с. 105].

У 2019 р., за даними Міністерства фінансів України, загальні видатки на 

середню освіту складали 94,1 млрд. грн., із них у міських поселеннях -
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53,8 млрд. грн. (57,2 %), у сільській місцевості -  40,3 млрд. грн. (42,8 %). [130, с. 200].

Витрати на одного учня на рік розраховувались Мінфіном для денних 

закладів ЗСО комунальної форми власності, виходячи з річного обсягу видатків 

з державного бюджету та місцевих бюджетів на 2019 р. та кількості учнів. В 

цілому по Україні вони складали 23 108 грн., зокрема для міських поселень -  

19 025 грн., сільської місцевості -  32 371 грн. У 17 регіонах вартість навчання 

одного учня перевищила середнє значення по Україні (23 108 грн.), зокрема у 

Луганській -  на 17,6 % (27 181 грн.), Кіровоградській -  на 15,8 % (26 770 грн.), 

Івано-Франківській -  на 9,2 % (25 228 грн.), Чернігівській -  на 9,1 % (25 207 грн.) 

областях. Найнижчі витрати на навчання одного учня були у Одеській 

(20 329 грн.) та Харківській (20 932 грн.) областях, що менше середнього 

значення на 12 % та 9,4 % відповідно. Співвідношення найвищої та найнижчої 

вартості навчання серед областей складало 1,34 [130, с. 200].

У 7 регіонах серед міських поселень витрати на одного учня перевищували 

середнє значення по Україні (19 025 грн.), зокрема на 28,2 % у м.Київ 

(24 394 грн.), на 15,7 % у Луганській (22 021 грн.), на 13,6 % у Кіровоградській 

(21 622 грн.) областях. Нижче середнього на 15,2 % була вартість в Одеській 

(16 136 грн.), на 8,3 % у Вінницькій (17 455 грн.), на 7,8 % у Київській 

(17 548 грн.) та на 7,4 % у Харківській (17 620 грн.) областях. Співвідношення 

найвищої та найнижчої вартості серед областей складало 1,55 [130, с. 200].

У закладах ЗСО сільської місцевості у 16 регіонах витрати на одного учня 

перевищували середнє значення по Україні (32 371 грн.), зокрема на 37,6 % у 

Луганській (44 537 грн.), на 32,6 % у Сумській (42 925 грн.), на 30,2 % у 

Чернігівській (42 138 грн.) та на 28,8 % у Донецькій (41 693 грн.) областях. В той 

же час, нижче середнього значення для цього типу місцевості була вартість на 

20,4 % у Рівненській (25 755 грн.), на 17,9 % у Чернівецькій (26 567 грн.), на 17,6 % 

у Закарпатській (26 677 грн.) областях. Співвідношення найвищої та найнижчої 

вартості навчання одного учня серед областей складало 1,73 [130, с. 200].

Найбільша кількість закладів ЗСО у селах з вартістю навчання, що перевищує 

середнє по Україні, розташовані у Львівській області -  717 од. (зазвичай школи в
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гірських селах), що складає 85,9 % від кількості закладів ЗСО в сільській 

місцевості зазначеної області, Вінницькій (563 од., 95,8 %), Тернопільській 

(531 од., 93,8 %), Івано-Франківській (453 од., 86,9 %), Хмельницькій (453 од.,

96.6 %) областях [130, с. 200].

У всіх областях вартість навчання одного учня у закладах ЗСО сільської 

місцевості вище, ніж у міських поселеннях. Найбільша різниця у значеннях цих 

показників була у Сумській (2,31 рази), Донецькій (2,29 рази), Харківській 

(2,21 рази) та Чернігівській (2,2 рази) областях, а найменша -  у Закарпатській 

(1,35 рази), Чернівецькій (1,43 рази), Рівненській (1,43 рази), Львівській 

(1,56 рази) областях. У 18 областях цей показник перевищував середнє значення 

по Україні, яке становить 1,7. Перевищення до 1,5 рази спостерігалося у трьох 

областях, від 1,5 до 2 раз -  у чотирнадцяти областях, понад 2 рази -  у семи 

областях [130, с. 200].

Показник середньої вартості навчання одного учня співвідноситься з 

середньою наповнюваністют класів та навантаженням на одного вчителя у різних 

регіонах. В цілому по Україні у семи регіонах середня наповнюваність класів була 

найвищою, зокрема у м. Київ (28,1), Дніпропетровській (23,4), Харківській (21,8), 

Одеській (21,2), Донецькій (21,1), Запорізькій (21) областях. У вищезазначених 

областях витрати на одного учня менші від середнього на 8,8-9,4 % за 

виключенням м. Київ, де витрати перевищували середнє значення по Україні на

5.6 % при найбільшій наповнюваності класів. Найменша наповнюваність класів 

була у Тернопільській (16,1), Кіровоградській (16,9), Луганській (17,3) областях, а 

витрати на одного учня перевищували середні на 8,1 %, 17,6 % та 15,8 % 

відповідно [130, с. 204].

Таким чином, різниця у вартості навчання учнів у закладах ЗСО свідчить 

про диспропорції мережі шкіл та класів (особливо між міськими та сільськими 

школами), що не може не впливати на доступність та якість загальної середньої 

освіти і залишається найбільш актуальною проблемою управління ЗСО на 

регіональному та місцевому рівні.

Для вирішення цх проблем мають вживатися відповідні управлінські дії,

106



пов’язані зі змінами мережі закладів ЗСО, наповнюваністю класів, навчальним 

навантаженням педагогів тощо. Автори “Дослідження сфери освіти в Україні До 

більшої результативності, справедливості та ефективності” зазначають, що 

“у 2019 р. в міських і сільських школах прослідковується чіткий зв’язок між 

вартістю навчання одного учня та наповнюваністю учнями класів, закладів 

освіти, та навантаженням на одного вчителя. Зокрема, було виявлено регіони 

України, в яких питання ефективності використання бюджетних коштів 

є найбільш гострими: найвищими були середні витрати у Луганській, 

Кіровоградській та Івано-Франківській областях, а найнижчими -  у Одеській та 

Харківській областях” [50, с. 211-212].

У дослідженні було виявлено типи шкіл, на які варто орієнтуватися при 

здійсненні практичних заходів із вдосконалення мережі закладів з метою 

зниження бюджетних витрат: найбільшою була середня вартість навчання 

(52 256 грн.) у невеликих закладах загальної середньої освіти (від 25 до 50 учнів), 

найменшою (14 000 грн.) є середня вартість у великих школах (понад

2 000 учнів). Це свідчить про необхідність проведення подальшої роботи з 

оптимізації мережі закладів ЗСО, оновлення організаційної структури у закладах

3 малою чисельністю учнів та малокомплектних школах, продовження створення 

опорних шкіл з метою забезпечення кожній дитині можливості отримати якісну 

освіту за нижчих бюджетних витрат [50, с. 211-212].

У 2020 р. частка асигнувань на загальну середню освіту була запланована у 

зведеному бюджеті у розмірі 48 % і спрямовувалася на такі напрями: на зарплату 

педагогічному персоналу (освітня субвенція); на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами; на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”; на реалізацію 

програми “Спроможна школа для кращих результатів”. Планувалися також 

кошти на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти, але після секвестру і внесення 

змін до державного бюджету коштів на цю субвенцію не передбачено.

В 2020 р. постановою КМУ від 05.08.2020 р. № 676 Уряд спрямував
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1 млрд. грн. на реалізацію заходів НУШ та визначив пріоритетними напрями 

витрачання коштів на придбання дидактичних матеріалів; сучасних меблів; 

комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту та музичних 

інструментів. Крім того, було заплановано субвенцію на реалізацію програми 

“Спроможна школа для кращих результатів” і затверджений обсяг фінансування 

з загального фонду Державного бюджету України становив 500 млн. грн., з яких 

150 млн. грн. було спрямовано до місцевих бюджетів.

Але внаслідок пандемії СОУГО-19 виникла необхідність перерозподілу 

витрат державного бюджету України, внаслідок якого відбулося зменшення 

обсягу фінансування сфери освіти. У відповідності з положеннями Закону 

України від 13.04.2020 № 553-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про 

Державний бюджет України на 2020 рік”, було скорочено видатки МОН за КВК 

220 і КВК 221, загальний обсяг скорочення становив 4 947 млн. грн., тобто 

загальний обсяг фінансування скоротився на 4,3 %. Сума скорочення на 48,7 % 

сформована за рахунок видатків споживання і на 51,3 % -  видатків розвитку [151].

За інформаційними даними, на 2021 рік заплановано 103,7 млрд. грн. на 

фінансування субвенцій, в тому числі: освітня субвенція (заробітні плати 

освітян) -  99,65 млрд. грн. (у 2020 році -  80,9 млрд. грн.); субвенція на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -  0,5 млрд. грн. 

(у 2020 році -  0,5 млрд. грн.); субвенція на забезпечення загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” -  1,42 млрд. грн. (0,4 млрд. грн. -  підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, 1,02 млрд. грн. -  закупівля засобів 

навчання та обладнання) (у 2020 році було використано 1,06 млрд. грн. на 

закупівлю засобів навчання та обладнання); субвенція на реалізацію програми 

“Спроможна школа для кращих результатів” -  1,0 млрд. грн. (у 2020 році -  

0,5 млрд. грн.) [128].

Також передбачено нову субвенцію обсягом 1,0 млрд. грн. на заходи, 

спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19 та її 

наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

Крім того, заплановано: видання, придбання та доставка підручників і
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посібників -  574,2 млн. грн.; розроблення, проведення експертизи, придбання, 

супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах 

дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та 

педагогічних працівників -  18,5 млн грн. [128].

Особливості розподілу освітньої субвенції у 2021 р. зумовлені тим, що з 

2021 р. буде діяти новий територіальний устрій України. Всі територіальні 

громади, які утворилися після місцевих виборів 25 жовтня 2020 р., переходять на 

прямі міжбюджетні відносини з 01 січня 2021 р. Достовірність та своєчасність 

розподілу освітньої субвенції залежить від оперативності заповнення офіційної 

статистичної звітності (звіт ЗНЗ-1) закладами загальної середньої освіти та 

надання іншої інформації до МОН департаментами (управліннями) освіти і 

науки на місцях.

На виконання вимоги формули розподілу освітньої субвенції щодо 

перегляду коефіцієнтів приведення розрахункової наповнюваності класів раз на 

три роки, нині в МОН здійснюється математичне моделювання для визначення 

нових значень розрахункової наповнюваності класів, які почнуть діяти з 01 січня 

2021 року, з урахуванням нового територіального устрою.

Розглянемо детальніше розподіл коштів, що спрямовували на фінансування 

реформаторських заходів у рамках НУШ. Так, упродовж 2016-2019 рр. було 

виділено кошти у розмірі понад 3 млрд. грн. на освітні капітальні видатки на 

створення нового освітнього середовища (капітальний ремонт шкіл, оснащення 

їх сучасною матеріально-технічною базою), придбання шкільних автобусів, 

забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов. У 2020 р. було передбачено 

видатки на суму 467,3 млн. грн. для забезпечення санітарно-гігієнічних умов у 

приміщеннях закладів ЗСО та матеріально-технічного оснащення шкільних 

кабінетів.

Порядок та умови надання субвенції на забезпечення реалізації концепції 

“Нова українська школа” було затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.04.2018 № 237 [44]. Зокрема, критерії розподілу за напрямами 

(обласний бюджет): не менше 60 % на оплату праці; не більше 30% -  придбання
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предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпечення підвищення 

кваліфікації та на підготовку, видання та тиражування, придбання навчальних 

матеріалів для початкових класів і класів, де навчають мовами національних 

меншин; не більше 10 % -  витрати на відрядження.

Зазначимо, що Міністерство освіти і науки України в рамках реалізації 

концепції НУШ спрямовує кошти освітньої субвенції за такими трьома 

головними напрямами:

1. Створення нового освітнього середовища (ремонт приміщень та 

матеріально-технічне забезпечення кабінетів шкіл).

2. Забезпечення нового змісту освіти (новий Державний стандарт, нові 

дидактичні матеріали, сучасні підручники, мультимедійний контент тощо).

3. Підвищення кваліфікації та мотивації вчителя (підготовка тренерів 

педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників) [143, ^  45-46].

Пропозиціями МОН до Бюджетної декларації на 2020-2022 рр. у сфері 

загальної середньої освіти було задекларовано продовження реформи “Нова 

українська школа”, розбудову нового освітнього простору за такими напрямами:

-  забезпечення доступності загальної середньої освіти, зокрема щодо навчання 

державною мовою поряд із навчанням рідною мовою для національних меншин;

-  забезпечення функціонування національної освітньої електронної 

платформи та впровадження електронних підручників;

-  забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, зокрема 

їх сертифікації та підвищення кваліфікації;

-  забезпечення належних умов для здійснення національно-патріотичного 

виховання на базі міжшкільних ресурсних центрів;

-  здійснення упорядкування мережі малокомплектних шкіл шляхом 

поступового підвищення розрахункової наповнюваності класів при розрахунку 

освітньої субвенції та зміни механізмів фінансування шкіл з малою чисельністю 

учнів [143, ^  48].

Окремим напрямом фінансування ЗСО є виділення коштів у сфері
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інклюзивної освіти, що здійснюється за принципом субсидіарності. Але для 

фінансування цих заходів необхідно враховувати такі основні чинники: місця 

проживання дітей з ООП та їхніх родин, тяжкість розладів, доступність 

медичних послуг, кількість учителів та їхніх помічників, які мають досвід роботи 

з такими дітьми, якість адміністративних послуг та координація між різними 

секторами державного управління (медичні, фінансові, адміністративні, 

юридичні).

Як підкреслює К. Кузнєцов, “фінансові аспекти системи інклюзивної освіти 

залежать від реалізації конкретних заходів -  запровадження необхідних 

модифікацій елементів освітнього процесу, їхньої адаптації, підвищення рівня 

кваліфікації вчителів, підготовка помічників тощо. Такі умови повинні 

враховувати особисті якості кожної дитини, а також забезпечувати виявлення та 

усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав на освіту”[81, ^  82-83].

Особлива увага при цьому має приділятися тому, щоб освітні послуги для 

цієї групи учнів надавалися в закладах, які найбільш доступні та наближені до 

місця проживання. На його думку, модель фінансування інклюзивної освіти 

характеризується набором відповідних компонентів, у свою чергу кожен із них 

відповідає за виконання тих чи інших завдань, спрямованих на забезпечення 

права дітей з ООП на освіту. Відповідно до постанова Кабінету Міністрів 

України від 21 лютого 2018 р. № 88 “Деякі питання використання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами у 2018 році”, серед чинників, що 

впливають на фінансову модель, слід назвати: “чисельність дітей з ООП за 

нозологіями, кількість спеціальних та інклюзивних класів у закладах середньої 

освіти, інженерні та технічні характеристики навчальних закладів, у яких 

навчаються діти з ООП, відстань між житлом цих дітей та відповідними 

навчальними закладами, наявність розроблених методик та індивідуальних 

навчальних програм, кількість проведених корекційно-розвиткових занять 

(послуг), визначених індивідуальною програмою розвитку для учнів 

інклюзивних класів та робочим навчальним планом для учнів спеціальних
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класів, оснащення інклюзивно-ресурсних центрів, наявність засобів корекції 

психофізичного розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму 

(наразі обмежено 35 % від обсягу видатків)” [42].

Для того, щоб створити необхідне інклюзивне середовище Типовий перелік 

спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з ООП 

затверджується наказом МОН України.

Аналіз фактичних видатків у регіональному розрізі, як зазначає 

К. Кузнєцов, свідчить про суттєві відмінності в результатах використання коштів 

наданої субвенції у 2017 р. Наприклад, в Івано-Франківській області рівень 

виконання плану фінансування становив 91,2 %, а в Запорізькій -  лише 23,3 %. 

Причинами таких результатів, вважає К. Кузнєцов, можуть бути “неправильні 

розрахунки при плануванні бюджету і неготовність закладів освіти та органів 

державної влади на місцевому рівні витрачати ці кошти за цільовим 

призначенням. Рівень освоєння коштів субвенції протягом 2017 р. не залежав від 

обсягів наданих фінансових ресурсів. При тому що кошти з державного бюджету 

надійшли в повному обсязі, місцеві органи не змогли використати 111,2 млн 

грн” [81, ^  86].

Ми погоджуємося з К. Кузнєцовим, що формування фінансових механізмів 

системи інклюзивної освіти потребує виважених, комплексних підходів, а саме:

-  оцінювання ефективності витрат бюджету, зокрема ефективність 

навчально-виховної, корекційно-розвивальної і лікувально-профілактичної 

роботи в інклюзивному класі, яка значною мірою залежить від скоординованості 

дій педагога та різнопрофільних фахівців (соціального працівника, спеціального 

педагога, медичного працівника, психолога та ін.). Члени такої команди повинні 

спільно оцінювати стан розвитку кожної дитини, розробляти перспективні й 

короткострокові індивідуальні плани роботи з дитиною, реалізовувати їх разом з 

дитиною, вирішувати питання залучення до команди інших фахівців, планувати 

додаткові послуги. Не менш важливим є аналіз результатів спільної діяльності, 

її оцінювання, а також підвищення кваліфікації [81, с. 86];

-  створення відповідної інформаційної системи обліку таких дітей з
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урахуванням нозології., що забезпечить адресний (персональний) розподіл 

фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів. Більш того, сучасні 

комп’ютерні технології полегшують процеси планування та контролю діяльності 

регіональних інклюзивних ресурсних центрів, підготовку та перепідготовку 

фахівців з навчання дітей з ООП. Інформаційна система повинна збирати 

статистичну інформацію щодо переліку загальноосвітніх шкіл і дошкільних 

навчальних закладів, де є інклюзивне навчання для дітей з особливими 

потребами, типу інвалідності у дітей, залучених до інклюзивного навчання, 

кількості інклюзивних класів і груп у таких закладах, кількості дітей з 

особливими потребами, які залучені до навчання в інклюзивних класах і групах, 

кількості персоналу, що працює в інклюзивних класах і групах [81, с. 87];

-  фінансування системи інклюзивної освіти, використовуючи принцип 

результативності освітніх послуг, спирається на стандартизовані оцінки їхньої 

вартості. Формування таких оцінок повинно відбуватися з урахуванням практичного 

досвіду країн-членів ЄС. Також потребує уточнення перелік товарів та обладнання, 

які можуть закуповуватися за кошти субвенції для дітей з ООП [81, с. 88].

На ефективність використання бюджетних коштів звертається значна увага. 

Так, Міністерство фінансів України (Мінфін) з 2018 р. започаткувало 

оприлюднення фінансової освітньої інформації на своїх електронних ресурсах. 

До аналітичних показників інтерактивного аналітичного інструменту 

(“дешборду”) Міністерства фінансів щодо використання бюджетних коштів 

денними закладів ЗСО віднесено: кількість учнів, які здобувають загальну 

середню освіту, кількість класів, середня наповнюваність закладів ЗСО, середня 

наповнюваність класів, кількість вчителів, середня кількість учнів на одного 

вчителя, середньорічні витрати на одного учня.

Аналіз фінансування загальної середньої освіти, наведений вище, наразі має 

доповнюватися конкретним порівняльним аналізом в регіональному розрізі, що 

дасть можливість визначати додаткові заходи для вирівнювання доступу до 

якісної освіти незалежно від територіальних відмінностей.

Ми також погоджуємося з М. Курко, який вважає, що удосконалення
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фінансового забезпечення системи освіти необхідно здійснювати за такими 

напрямами: “поступове збільшення асигнувань з бюджетів усіх рівнів на 

функціонування системи освіти з метою досягнення у найближчі роки 

фінансування освіти на необхідному рівні; ефективне використання бюджетних 

коштів на основі удосконалення існуючого механізму фінансування освіти та 

запровадження постійного моніторингу їх використання; залучення 

позабюджетних джерел фінансування освіти, а саме коштів фізичних і 

юридичних осіб, шляхом запровадження на рівні законодавства стимулювальних 

заходів та створення умов для залучення додаткових коштів до цієї галузі [79].

В процесі прийняття необхідних управлінських рішень щодо фінансування 

закладів ЗСО, варто звернути увагу на зарубіжний досвід фінансування загальної 

середньої освіти, приклади якого наведені у таблиці 2.1 (див. табл. 2.1).

Таблиця 2.1
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Приклади фінансування ЗСО в окремих країнах

Держава Джерела фінансування та особливості розподілу та 
використання бюджетних коштів

Польща З державного бюджету надається освітня субвенція, алгоритм 
розподілу якої встановлюється міністром національної освіти. 
На рівні місцевого самоврядування встановлюються правила та 
здійснюється оплата праці вчителів, матеріально-технічне 
забезпечення шкіл, визначаються правила отримання і 
використання школами приватних коштів.

Іспанія З державного бюджету виділяються кошти на освіту, розподіл 
між автономними областями визначається щорічно в 
державному бюджеті. Автономні області у своїх бюджетах 
приймають рішення про фінансування витрат на освіту за 
рахунок державних трансфертів і частково за рахунок місцевих 
податків.

Італія Регіони мають широкі права у фінансуванні шкіл, (харчування, 
транспорт, підручники для початкової школи, допомога дітям із 
бідних сімей, соціальна та медична допомога) з власного 
бюджету, вони також мають фінансувати плани будівництва 
шкіл. Провінції та муніципалітети несуть пряму 
відповідальність за забезпечення в школах опалення, 
освітлення, телефонного зв’язку, підтримання шкільних 
будівель у належному стані.
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Продовження таблиці 2.1

Держава Джерела фінансування та особливості розподілу та 
використання бюджетних коштів

Великобри
танія

З державного бюджету кошти на освіту виділяються в 
залежності від кількості учнів, використовується система 
освітніх ваучерів. Місцева влада може надавати гранти, якими 
школи самостійно розпоряджаються.

США Фінансування освіти здійснюється з бюджетів усіх рівнів - 
федерального, штату, муніципалітету (освітнього округу). 
Частка коштів, що надходять із федерального бюджету, 
практично в усіх штатах однакова і не перевищує 8% від 
загальної суми коштів. Кошти штату і муніципалітету діляться у 
співвідношенні 50 на 50.

Як свідчать наведені дані, фінансування ЗСО є багатоканальним та у кожній 

країні має свою специфіку. Для України можуть бути адаптованими перш за все 

механізми, пов’язані з реалізацією принципу “гроші ходять за учнем”, які 

передбачають: пряме фінансування на рахунок школи за формулою: норматив 

бюджетної забезпеченості 1 учня помножений на кількість учнів; за ваучером, 

що надається родині на кожного школяра з розрахунку нормативу бюджетної 

забезпеченості, який вона повинна використати за власним вибором у будь- 

якому навчальному закладі, що має дозвіл на здійснення відповідної освітньої 

діяльності, або у формі сімейної освіти з подальшим незалежним оцінюванням 

освітніх результатів учнів на відповідність сформованим державним вимогам.

Як зазначають Л. Паращенко та І. Барматова, використання ваучерів 

призвело до покращення якості освіти (Нідерланди, Швеція, Данія, Італія). У 

Грузії наслідком запровадження ваучерного принципу стали: мінімальний рівень 

корупції по всій системі (практична її відсутність); зрозумілість для всієї системи 

формування шкільного бюджету; підвищення якості освіти внаслідок посилення 

конкуренції шкіл [138].

Доцільно також звернути увагу на зарубіжну практику щодо системи 

контролю та фінансової підзвітності шкіл органам міського самоврядування за 

фінансові асигнування; фінансування адресних програм та проєктів; збільшення



самостійності шкіл у розпорядженні коштами, отриманими з бюджету, а також 

власного фандрайзингу.

Таким чином, аналіз стану фінансування сфери загальної середньої освіти в 

Україні свідчить, що в умовах бюджетної обмеженості коштів постає 

необхідність вирішення у практичній площині питань щодо запровадження 

нових механізмів управління закладами бюджетної сфери, які ґрунтуються на 

засадах інституційної автономії, а також посилення юридичного супроводу 

процесів формування та використання коштів спеціального фонду бюджету 

загальноосвітніх навчальних закладів.

Одночасність реформування двох важливих сфер: децентралізації місцевого 

самоврядування і зміни підходів до організації освітнього процесу та його 

фінансового забезпечення означає перенесення управлінських акцентів у розподілі 

фінансових ресурсів на місця, яке вплине на усунення нівелювання особливостей 

кожного регіону та загальне покращення фінансування ЗСО. Це вимагає 

забезпечення місцевих бюджетів освітньою субвенцією у повному розмірі з її 

розподілом між бюджетами територіальних громад та обласними бюджетами 

залежно від фактичної, а не розрахункової, кількості класів у закладах загальної 

середньої освіти та відповідних закладах професійно-технічної та фахової 

передвищої освіти, де надається повна загальна середня освіта.

Проблеми з неефективним використанням коштів часто виникають через 

наявність шкіл з низькою наповнюваністю, тому для оптимізації мережі можна 

враховувати можливість закриття шкіл на основі рішення місцевої ради, без 

потреби отримання згоди загальних зборів громади. Але при цьому у таких 

рішеннях варто визначати, яким чином будуть забезпечені права на доступ до 

освіти учнів таких шкіл, яки чином буде вирішуватися працевлаштування 

педагогів.

Нормативний метод фінансування загальноосвітніх навчальних закладів на 

основі розрахунку вартості наданої бюджетної освітньої послуги залежно від 

кількості учнів у класі забезпечує перехід від принципу утримання освітньої 

установи до принципу фінансового забезпечення освітніх потреб учня та
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створює передумови для поліпшення фінансово-економічного стану шкіл 

завдяки збільшенню контингенту учнів. Крім цього, розрахунок нормативу 

вартості наданої бюджетної освітньої послуги може здійснюватися окремо для 

кожного типу загальноосвітніх навчальних закладів зі скасуванням коефіцієнтів 

-  коригуючих і приведення чисельності учнів різних типів закладів до кількості 

учнів загальноосвітніх шкіл, що посилить обґрунтованість та об’єктивність 

розподілу обмежених фінансових ресурсів. Такий підхід дасть змогу врахувати 

специфіку функціонування загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, 

які покликані розв’язувати різні завдання.

Є необхідність переглянути також формулу фінансування відповідно до 

потреб закладів ЗСО. Для цього варто розглянути питання про поступове 

збільшення цільової чисельності учнів у класі, визначити у формулі розрахунку 

цільові розміри шкіл, які на сьогоднішній день не встановлено. Варто також 

визначити раціональну чисельність педагогічних працівників, орієнтуючись на 

європейські норми навантаження вчителів. Доцільно наразі врахувати досвід 

переосмислення викладання, отриманий в умовах пандемії в рамках 

дистанційного та змішаного навчання.

Удосконалення фінансового забезпечення закладів ЗСО має бути 

комплексним і поєднувати фіскальну стабільність, професійний престиж 

учителів, сприяти зростанню їх спроможностей. Оплата праці в системі ЗСО є 

наразі одним з найбільш проблемних питань, оскільки у бюджеті на 2021 р. 

мінімальний рівень оплати праці педагогів, який мав би поетапно підвищуватися 

до чотирикратного розміру прожиткового мінімуму, знову відкладено на один рік.

У аналітичному огляді видатків на освіту “Фінансування освіти-2021: що 

пропонує проєкт державного бюджету?” було визначено, що відповідно до схеми 

тарифних розрядів за Єдиною тарифною сіткою, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298, посадові оклади вчителів 

за посадами, що відповідають 10-11 тарифним розрядам, є нижчими за 

мінімальну заробітну плату. Це означає, що за чинної системи оплати праці 

освітян величина гарантованого державою розміру посадового окладу (без
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надбавок і доплат) вчителів, які мають вищу освіту і виконують 

висококваліфіковану роботу, відповідає або дуже незначно перевищує 

гарантований рівень оплати праці за некваліфіковану роботу, яка не потребує 

вищої освіти. Крім того, гарантоване державою підвищення рівня оплати праці 

“вбирає в себе” частину величини надбавок і доплат до посадового окладу 

вчителів за посадами, що відповідають 10-11 тарифним розрядам, отже, нівелює 

їхню заохочувальну функцію [201].

Наведені дані свідчать про необхідність:

-  унормувати оплату праці працівників (педагогічного та непедагогічного 

персоналу) у сфері ЗСО, враховуючи, що забезпечення освітньої галузі 

видатками має здійснюватися відповідно до статті 78 Закону України “Про 

освіту” у розмірі не менше 7% від ВВП, у тому числі необхідними для реалізації 

норм статті 61 та Прикінцевих і перехідних положень закону “Про освіту” щодо 

підвищення з 1 січня 2021 року посадових окладів та ставок заробітної плати 

педагогічних працівників за коефіцієнтом 1,5, замість підвищення, за 

постановою Уряду № 822, яку було відтерміновано до 31 грудня 2021 року;

-  збільшити розмір освітньої субвенції для фінансування видатків на 

виплату вчителям надбавки до посадового окладу за складність, напруженість у 

роботі. Особливо це необхідно, на нашу думку, в умовах карантинних обмежень, 

коли у навчальному процесі зросло навантаження вчителів у зв’язку із 

вимушеним поділом класів на групи, проведенням частини занять у дистанційній 

формі, додатковим навчанням дітей, які мають прогалини у навчанні.

На регіональному (місцевому) рівні залишаються актуальними не лише 

питання посилення ефективного, результативного контролю за цільовим 

призначенням використання коштів з державного, місцевого бюджетів та інших 

джерел за принципом “гроші ходять за учнем”, але й створення сприятливого 

середовища для залучення недержавних коштів та створення фондів розвитку 

освіти. Наразі законодавством передбачено, що потреби навчальних закладів 

місцевого рівня можуть фінансуватись за рахунок позабюджетних та 

спеціальних фондів а також фінансової допомоги від підприємств, організацій і
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громадян та за рахунок інших зовнішніх джерел фінансування. Наприклад, 

додаткове фінансування закладів освіти комунальної власності може 

здійснюватися з громадського бюджету (бюджету участі) через об’єднання на 

договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих 

бюджетів для виконання спільних проєктів.

Для розвитку місцевої освіти важливим фінансовим джерелом є благодійна 

допомога, зокрема сучасні краудфандингові платформи.

Отже, реалізація принципу “гроші ходять за учнем” може здійснюватися 

як шляхом забезпечення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам в розмірі, необхідному для фактичних потреб кожного 

закладу освіти; фінансування додаткових послуг, потрібних для дітей з 

особливими освітніми потребами в процесі навчання, зокрема через надання 

спеціальних ваучерів для цієї групи осіб, так і шляхом залучення недержавних 

коштів, створення на регіональному та місцевому рівні фондів розвитку освіти, 

залучення коштів громадських бюджетів та благодійної допомоги.

2.3. Організаційний механізм управління розвитком системи загальної 

середньої освіти в умовах децентралізації

Для визначення основних напрямів організаційного механізму управління 

розвитком системи загальної середньої освіти має значення кількість закладів 

ЗСО, кількість учнів, педагогічних працівників, їх розподіл за територіями.

За даними Державної служби статистики України, упродовж 2014/2015- 

2019/2020 н. рр. кількість здобувачів повної загальної середньої освіти зросла на 

2,4 % (з 4 041 652 осіб у 2018/2019 н. р. до 4 138 466 осіб у 2019/2020 н. р.). У 

2019/2020 н. р. функціонувало 15 194 заклади повної загальної середньої освіти, 

у закладах повної загальної середньої освіти працювало 439 921 педагогічний 

працівник [130, с. 11-12].

У 2020-2021 навчальному році працює 14 873 заклади ЗСО, в яких 

навчається 4,2 млн. учнів та працює 441 тис. вчителів.
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В регіональному розрізі динаміка змін закладів ЗСО представлена в 

таблиці 2.2 (див. табл. 2.2).

Таблиця 2.2
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Динаміка кількості ЗЗСО за 2014-2020 рр. за регіонами

Регіон
Кількість ЗЗСО за роками навчання, одиниць Динаміка 

за шість 
років, %

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

Вінницька 891 882 872 860 795 772 -13,4
Волинська 770 750 705 653 626 611 -20,6
Дніпропетровська 998 987 952 922 894 869 -12,9
Донецька 552 556 553 542 518 512 -7,2
Житомирська 794 7 754 740 706 661 632 -20,4
Закарпатська 668 667 665 666 663 664 -0,6
Запорізька 603 595 577 563 553 534 -11,4
Івано-Франківська 735 731 718 710 700 685 -6,8
Київська 738 738 711 705 700 696 -5,7
Кіровоградська 540 531 456 346 323 318 -41,1
Луганська 315 307 299 292 279 275 -12,7
Львівська 1392 1379 1359 1259 1205 1193 -14,3
Миколаївська 548 546 534 518 494 479 -12,6
Одеська 875 869 855 844 800 794 -9,3
Полтавська 702 688 669 638 615 602 -14,2
Рівненська 676 673 655 637 605 587 -13,2
Сумська 531 524 507 470 437 416 -21,7
Тернопільська 847 835 826 760 724 699 -17,5
Харківська 830 812 784 765 741 735 -11,4
Херсонська 474 465 451 436 423 415 -12,4
Хмельницька 796 778 752 727 680 648 -18,6
Черкаська 642 629 621 605 577 556 -13,4
Чернівецька 435 431 427 421 405 402 -7,6
Чернігівська 612 589 557 531 507 486 -20,6
м. Київ 495 485 483 484 496 526 +6,3
У сього  д ен н и х 17459 17201 16728 16060 15421 1 5106 -13 ,5

В еч ір н і 145 136 130 120 100 88 -39,3

Разом 17604 17337 16858 16180 15521 15194 -13,7
Джерело: [37, с. 28]



Основні зміни, які відбуваються в системі ЗСО і підтверджуються 

статистичними даними, свідчать про наступне:

-  фіксується позитивна динаміка щодо загальної кількості учнів, які 

отримують освіту в закладах ЗСО із денною формою навчання. За шість 

останніх років кількість учнів збільшилася на 10,7 %. Натомість зменшилася на

41.3 % кількість учнів, які навчаються у вечірніх школах, що пов’язано, у першу 

чергу, із тим, що Законом України “Про освіту” не передбачено такого типу 

закладу загальної середньої освіти як вечірня школа. Однак, закріплено право 

здобувачів освіти на освіту у різних формах, а також поєднувати їх [37, с. 29];

-  у регіональному розрізі існують суттєві відмінності щодо кількісних 

показників системи ЗСО: у 2019/2020 н. р. найбільше закладів ЗСО у сільській 

місцевості розташовано у Волинській та Тернопільській областях (82,0 % і 81,4 

% відповідно), тоді як у Дніпропетровській та Донецькій -  найменше (35,6 % і

36.3 % відповідно); найбільша кількість учнів денних закладів ЗСО у міській 

місцевості спостерігається у Дніпропетровській області та у місті Києві, у 

сільській -  у Закарпатській та Львівській областях; найменша кількість учнів у 

містах спостерігається у Чернівецькій області, у селах -  у Сумській області (без 

урахування Донецької і Луганської областей) [37, с. 28].

Таким чином, загальна середня освіта в Україні демонструє в 

регіональному розрізі різну динаміку кількості закладів ЗСО та учнів. На даний 

час учні закладів ЗСО складають близько 10 % населення України, але у зв’язку 

з демографічними процесами прогнозується поступове зменшення кількості 

школярів, які здобувають загальну середню освіту, в тому числі зменшення 

кількості закладів ЗСО та учнів у сільській місцевості.

За даними інформаційно-аналітичного збірника “Освіта в Україні: виклики 

та перспективи”, прогнозування показує зменшення кількості першокласників 

у 2022/2023 н. р. до 388 тисяч (на 14,7 % ) порівняно з 2018/2019 н. р. (455 тис. 

осіб) [130, с. 31].

Відповідно до існуючої мережі, адміністративно-територіального устрою, 

поділу влади між державою і місцевим самоврядуванням, система управління
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загальною середньою освітою в Україні має чітко визначену структуру, яка 

містить взаємозв’язки між окремими органами управління, повноваження, 

обов’язки та відповідальність в межах, визначених законодавством.

Реалізація державної політики у сфері загальної середньої освіти 

відбувається на трьох рівнях: загальнодержавному, регіональному та 

місцевому. Управлінська вертикаль виконавчої влади у сфері загальної 

середньої освіти складається з таких структур: Міністерство освіти і науки 

України -  структурні підрозділи з питань освіти обласних державних 

адміністрацій -  структурні підрозділи з питань освіти районних державних 

адміністрацій, об’єднаних територіальних громад.

На загальнодержавному рівні формуються основи державної освітньої 

політики, створюється відповідна законодавча база, визначаються економічні, 

соціальні та юридичні гарантії реалізації законів, затверджуються 

загальнодержавні програми розвитку освіти, обсяг фінансування галузі тощо. 

Відповідно до чинного законодавства, державну політику у сфері загальної 

середньої освіти в Україні реалізують: Верховна Рада України, яка створює і 

розвиває законодавчу базу системи ЗСО і встановлює основні параметри її 

функціонування; Президент України, який видає укази, обов’язкові для 

виконання щодо розвитку ЗСО; Кабінет Міністрів України, який затверджує 

державні стандарти освіти, видає постанови як нормативного, так і 

індивідуального характеру з питань життєдіяльності системи ЗСО та реалізації 

освітньої політики.

До компетенції Міністерства освіти і науки України, яке відповідно до 

Закону України “Про освіту” та Положення про МОН реалізує державну 

політику у сфері ЗСО, відносяться; нормативно-правове регулювання відносин 

у системі ЗСО; розробка та подання на затвердження КМУ нормативів 

матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів ЗСО згідно з 

Державним стандартом ЗСО; визначення перспективи розвитку системи ЗСО; 

контроль за діяльністю органів управління ЗСО; нормативне, програмне, 

науково-методичне та інформаційне забезпечення системи ЗСО тощо.
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Наразі, в процесі децентралізації, на МОН покладена функція визначення 

розміру освітньої субвенції від державного бюджету місцевим бюджетам, а 

також відповідальність за різноманітні фінансові програми.

Відповідно до Закону України “Про освіту” (2017) забезпеченням якості 

середньої освіти й питаннями акредитації освітніх закладів опікується 

Державна служба якості освіти, яка має 23 територіальних органи, що дало 

змогу забезпечити розподіл компетенцій та сфер відповідальності між 

Службою та місцевими державними адміністраціями обласного та районного 

рівнів щодо оцінювання якості освітньої діяльності закладів ЗСО. 

Територіальні органи відповідають за дотримання якості освіти та якості 

освітньої діяльності на території відповідної області, надають рекомендації 

стосовно організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти і 

здійснюють інституційний аудит, який є єдиною плановою перевіркою закладів 

освіти щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері освіти.

Компетенція місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в галузі ЗСО в умовах децентралізації суттєво розширилася і 

передбачає їх відповідальність за реалізацію державної політики у сфері ЗСО 

на відповідній території; обов’язкове виконання Державного стандарту ЗСО 

всіма закладами системи ЗСО; створення рівних умов для одержання 

повної ЗСО.

Згідно п. 2 статті 56. Закону України “Про повну загальну середню освіту”, 

“місцеві державні адміністрації: проводять моніторинг роботи та рішень 

органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів у частині реалізації 

ними державної політики та дотримання законодавства у сфері освіти, а також 

виконання ними прав і обов’язків засновників закладів освіти; надають органам 

місцевого самоврядування, їх виконавчим органам, посадовим особам 

рекомендації щодо усунення порушень законодавства з питань освіти та 

виконання ними прав і обов’язків засновників закладів освіти; звертаються до 

суду з позовами про зобов’язання органів місцевого самоврядування, їх
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посадових осіб усунути порушення та виконати вимоги законодавства у сфері 

загальної середньої освіти” [169].

Закон передбачає можливості органів місцевої влади; “ініціювати 

проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю); здійснювати 

окремі повноваження органів місцевого самоврядування, а також окремі 

функції засновників закладів освіти на відповідній території у разі 

уповноваження їх на це місцевою радою шляхом прийняття відповідного 

рішення”[169].

Таким чином, ключові рішення управлінського та організаційно- 

економічного характеру приймаються наразі місцевими органами влади, які 

регулюють питання оптимізації мережі закладів ЗСО та забезпечення їх 

територіальної доступності, створення опорних шкіл, освітніх округів, 

забезпечення державно-громадського управління закладами освіти тощо.

Завдання обласних управлінь освіти та науки визначаються “Типовим 

положенням про управління освіти обласної, Київської та Севастопольської 

міської державної адміністрації” та відповідними нормативно-правовими 

актами, які проаналізовані нами у розділі 2.1. В умовах нового адміністративно- 

територіального устрою, який вступає в силу з 1 січня 2021 року, актуальними 

стають зміни до визначення повноважень та відповідальності регіональних 

органів влади за розвиток ЗСО . Зокрема, це стосується розподілу повноважень 

між регіональним та місцевим рівнями управління ЗСО.

Місцевий рівень державного управління освітою представлений відділами 

освіти, які несуть відповідальність за реалізацію державної освітньої політики 

на території відповідної адміністративної одиниці, координацію роботи інших 

структур влади щодо впровадження в практику державних, регіональних та 

місцевих програм розвитку освіти. Вони здійснюють безпосереднє керівництво 

закладами ЗСО, методичними службами, а також, за наявності, центрами 

практичної психології і соціальної роботи, лабораторіями комп’ютерних 

технологій, логопедичними пунктами тощо.

На рівні місцевого самоврядування реалізацію освітньої політики
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забезпечують відповідні відділи (управління), зокрема законодавство надає 

органам місцевого самоврядування право визначати організацію органу 

управління. Так, місцева рада може: створити власний орган управління 

освітою; створити власний орган з делегуванням адміністративних 

повноважень на рівень закладів ЗСО; сформувати спільний орган для кількох 

територіальних громад; делегувати повноваження на підставі співробітництва.

Одночасно із місцевими (обласними та районними) органами управління 

освітою на відповідних адміністративно-територіальних одиницях працюють 

органи самоврядування в освіті -  з’їзд працівників освіти АР Крим, районна, 

міська, районна, обласна конференції педагогічних працівників

На даний час районні органи управління або органи управління ЗСО ОТГ 

здійснюють організаційно-методичне забезпечення різних форм навчання: 

створюють “освітню карту” міста чи району; визначають з урахуванням наявної 

та прогнозованої демографічної ситуації розташування опорних шкіл та межі 

освітніх округів; перерозподіляють між навчальними закладами з урахуванням 

профілів навчання шкільні автобуси, навчальні кабінети, комп’ютерну техніку, 

педагогічні ставки тощо; аналізують потреби в кадровому забезпеченні шкіл, 

планують та організовують навчання педагогів.

Як свідчить управлінська практика, найбільш актуальними для 

формування спільної освітньої політики на регіональному та місцевому рівнях 

є наразі питання оптимізації, підвищення якості надання освітніх послуг, 

впровадження ефективного менеджменту.

Законом “Про освіту” (2017) передбачено можливість ухвалення спільних 

рішень органами місцевого самоврядування різних адміністративно- 

територіальних одиниць стосовно організації здобуття середньої освіти та 

забезпечення підвезення школярів до нього і у зворотному напрямку [167].

Отже, дана норма визначає можливість формувати освітні округи, причому 

визначає що освітній округ не тільки надає послуги в сфері освіти, а й супутні 

види послуг -  в сферах культури, фізичної культури та спорту. Це дозволяє 

об’єднувати надання цих послуг і оптимізувати видатки, уникнути дублювання
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функцій різними установами, передбачає можливість оптимізації 

адміністративних видатків на освіту за рахунок утворення опорної школи та її 

філій, що дозволяє централізувати управління і бухгалтерську службу закладів 

освіти.

Існуюча практика розвитку ЗСО надає можливість об’єднання закладів 

шкільної та дошкільної освіти у освітні комплекси, що у багатьох випадках 

дозволяє забезпечити можливість отримання дошкільної і початкової 

шкільної освіти у невеликих населених пунктах. Також, варто зазначити, що 

держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію 

закладів освіти.

Виходячи з вищезазначеного, організаційні засади управління розвитком 

системи загальної середньої освіти в умовах децентралізації можна розглядати 

як систему розмежування повноважень і відповідальності між органами влади 

різного рівня за розвиток і функціонування освітніх округів, мережі опорних 

шкіл, інклюзивно-ресурсних центрів; трансформації місцевих управлінь 

(відділів) освіти в сервісні центри; залучення органів самоуправління та громад 

до вирішення актуальних питань функціонування загальноосвітніх закладів; 

сприяння розвитку електронного врядування в управлінні освітою.

Організаційна модель управління загальною середньою освітою на 

регіональному рівні має визначені нормами права горизонтальні та вертикальні 

зв’язки, ієрархічну побудову, децентралізовану організаційну структуру щодо 

утворення, функціонування та підконтрольності органів управління.

Одна з важливих проблем, яка виникає в процесі децентралізації, -  це 

визначення, розподіл та безпосереднє виконання функцій в управлінні ЗСО на 

різних рівнях, а саме: охоплення управлінським впливом конкретних об’єктів 

управління, діагностика регіональної освітньої проблематики, усунення 

суперечностей і дублювання в управлінській ієрархії, використання ресурсів, 

необхідних для виконання певних функцій Відповідно до цього, вважаємо, що 

органи управління загальною середньою освітою виконують на регіональному 

рівні різноманітні функції (див. табл. 2.3).
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Таблиця 2.3

Основні функції управління загальною середньою освітою 
на регіональному рівні

Загальні

За характером 
відображення 

управлінського 
впливу на об’єкт 

управління

Специфічні

визначення цілей і
пріоритетів;
планування (стратегічне,
оперативне і поточне);
організація;
мотивація;
контроль

розпорядчі,
регулятивні,
організаційно-
контрольні,
виконавчі

погодження, координація, 
звітність, забезпечення 
обов’язкової загальної 
середньої освіти, 
підвищення ефективності 
навчально-виховного 
процесу, підбір та 
підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів

Аналіз функцій та розподілу повноважень свідчить, що процес 

прийняття рішень, планування та управління ЗСО на регіональному рівні в 

Україні переважно зосереджується на фінансових, правових та матеріально- 

технічних питаннях, зборі статистичної інформації. Але ми спостерігаємо, що 

частина статистичних даних та інформації не беруться до уваги під час 

прийняття управлінських рішень, що впливає на невиконання завдань та 

відсутність очікуваних результатів.

Серед основних організаційних питань, які мають вирішуватися на 

регіональному рівні, слід виділити проблему рівного доступу до якісної 

освіти. Як справедливо зазначає І. Самохін, “на сьогодні основною проблемою 

шкільної системи, як показує статистика, є значна нерівність між селом і 

містом -  а також між малими, середніми, і великими містами. Що більший 

населений пункт, то кращими є зароблені випускниками бали ЗНО і більш 

економним надання освіти виявляється для державного бюджету. На 

макрорівні найважливішим питанням є демографічна криза, яка призвела до 

суттєвого зменшення кількості учнів без пропорційного зменшення кількості 

шкіл та вчителів. Це означає значне навантаження на бюджет, оскільки менші



школи дорожче утримувати (в розрахунку на одного учня). І, що не менш 

важливо, зменшення шкіл та класів не веде до кращих навчальних результатів, 

як показує дослідження Тома Купе та його співавторів. Можливим є навіть те, 

що менші розміри шкіл, навпаки, погіршують якість освіти для учнів” [181].

Для подолання цих проблем важливим заходом є формування освітніх 

округів, про які йшла мова у попередніх розділах, що дає можливість 

створювати належні умови для здобуття повної загальної середньої освіти, 

профільного навчання, забезпечення всебічного розвитку школярів, 

раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально- 

технічної бази. У таблиці 2.4 наведені організаційні моделі освітніх округів, 

які можуть створюватися на відповідних територіях (див. табл. 2.4). Така 

узагальнена схема-матриця різних типів освітніх округів стане в нагоді при 

виборі ефективної (для певних регіональних умов) моделі проєктування 

освітнього округу та організації його діяльності.

Таблиця 2.4
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Організаційні моделі освітніх округів

№ Модель Основні характеристики
1 Опорна школа із 

мережею філій
Створення опорної школи із мережею філій передбачає 
реорганізацію малокомплектних шкіл шляхом їх 
приєднання до опорної школи як її філії.
Опорна школа відносно філій функціонально виступає 
як ресурсний центр. При цьому філіями, як правило, 
можуть бути навчальні заклади ІІІ ступенів. Філії не 
мають статусу окремої юридичної особи і структурно 
стають підрозділами опорної школи.

2 Освітній
соціокультурний
кластер

Добровільне об’єднання для інтеграції географічно 
близьких суб’єктів господарювання, освітніх, 
соціальних, культурних закладів, органів влади, 
банківського, приватного сектора, інноваційних 
підприємств / організацій, об’єктів інфраструктури, 
що взаємодіють між собою га характеризуються 
виробництвом конкурентоспроможних освітніх, 
культурних, соціальних послуг, наявністю погодженої 
стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію 
інтересів кожного з учасників і території 
розташування кластера.



129

Продовження таблиці 2.4

№ Модель Основні характеристики
3 Школа -  

ресурсний центр
Модель доцільна для сільських районів, в яких 
більшість шкіл -  нечисленні, котрі не мають реальної 
кадрової й матеріальної бази для організації навчально- 
виховного процесу.
У цьому випадку опорна школа є центром розвитку 
громади і виконує соціально-громадську функцію та 
забезпечує значний економічний ефект як для освітньої 
галузі території, так і для громади в цілому.
Така модель є прийнятною для невеликих сіл та 
громад, на території яких функціонує навчальний 
заклад що займає лише частину приміщення. Освітні 
ресурси знаходяться на базі однієї школи, яка стає 
опорною. Опорна старша школа реалізує ту частину 
освітнього процесу та змісту навчання, яка не під силу 
іншим школам.
Усі навчальні заклади в такій моделі є юридичними 
особами.

4 Міжшкільне
об’єднання

Модель доцільна в тому випадку, коли поруч 
розташовані кілька шкіл, які за спільною домовленістю 
обмінюються освітніми ресурсами, кадрами. 
Потужність та ресурси таких закладів є рівноцінними.

5 Асоціація 
освітніх закладів

Модель поєднує прилеглі навчальні заклади. 
У такому окрузі можлива організація навчання в 
кожній школі за двома-трьома профілями за наявності 
відповідних матеріальних, навчально-методичних та 
кадрових ресурсів.

6 Соціально-
педагогічний
комплекс

Модель поєднує не тільки навчальні заклади, а й 
заклади культури, спорту, громадські організації, 
виробничі підприємства та інші установи й організації. 
Така модель забезпечує тісний зв’язок між закладами 
освіти і виробничою та соціальною інфраструктурою 
території.

Окремою групою моделей є моделі, що стосуються поняття “ресурсний 

центр”. Округ, створений за такою моделлю, може бути організаційним центром 

освітнього простору декількох типів:

-  району, міста з районним поділом, об’єднаної територіальної громади -  

модель “Районний (міський) ресурсний центр”;

-  міжрайонного освітнього простору -  модель “Міжрайонний ресурсний 

центр”;
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-  охоплювати навчальні заклади регіону -  модель “Обласний ресурсний 

центр”.

К. Кузнєцов, аналізуючи зміни освітнього простору, вважає, що 

формування освітніх округів має як позитивні результати, так і можливі ризики. 

До позитивних аспектів ним віднесено: можливість ефективного витрачання 

фінансових ресурсів та формування ефективної освітньої мережі, покращення 

освітньої інфраструктури, формування освітнього простору та концентрацію 

кваліфікованих педагогів і якісного обладнання в одному місці [81].

Серед ризиків, які супроводжують формування освітніх округів, 

К. Кузнєцов виокремлює можливість погіршення результатів учнів, яких 

довозять до шкіл (через витрачання часу на дорогу і менше -  на виконання 

домашніх завдань), а також низьку спроможність органів місцевого 

самоврядування до ефективної організації довезення учнів (можливий брак 

автобусів або коштів на пальне тощо) [81].

Безумовно, що для оптимального функціонування освітнього округу 

потрібні суттєві управлінські дії, які наразі мають бути сплановані для 

територіальних органів управління ЗСО. У цьому процесі варто раціонально 

спланувати формат освітнього округу, мережу опорних шкіл, яка, за 

ідеологією НУШ, є основою якісної профільної освіти.

Формування освітніх округів та мережі опорних загальноосвітніх закладів 

в умовах децентралізації влади має, на нашу думку, такі переваги: ефективне 

використання наявних ресурсів, забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти усім особам, у тому числі з особливими освітніми потребами, наявність 

належних умов навчання та виховання.

За статистичними даними, активне створення опорних шкіл в Україні 

розпочалося у 2016/2017 н. р. Так, у вересні 2016 р. налічувалося 137 опорних 

закладів освіти. Станом на 24.07.2020 р. (за оперативною інформацією МОН) 

функціонувало 950 опорних закладів та 1 435 філій, у яких навчалося 

425 409 учнів [130, с. 41].

За оперативною інформацією обласних органів управління освітою,



станом на 1 грудня 2020 року в Україні функціонують 1029 опорних закладів 

загальної середньої освіти та 1535 філій. Найбільша кількість опорних шкіл у 

регіонах представлена у таблиці 2.5 (див. табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Найбільша кількість опорних шкіл у регіонах
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Область Кількість опорних шкіл
Кіровоградська 80
Полтавська 74
Житомирська 71
Львівська 66
Вінницька 64
Київська 57
Сумська 54
Харківська 54
Дніпропетровська 50
Одеська 49
Чернігівська 45
Волинська 37
Закарпатська 36
Тернопільська 35
Запорізька 33
Хмельницька 33
Джерело:[37]

Лідерами за кількістю опорних закладів є Кіровоградська (80), Полтавська (74), 

Житомирська (71) та Львівська (66) області. Найменша кількість ОШ 

спостерігається у Івано-Франківській (14), Чернівецькій (15) та Луганській (17) 

областях [130, с. 42].

Оскільки мережа опорних шкіл формується відповідно до особливостей регіону 

(демографічної ситуації, забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, 

матеріально-технічної бази тощо), у деяких областях спостерігається значна різниця 

між кількістю опорних шкіл та кількістю філій. Такі показники пояснюються тим, 

що, за нормативними документами МОН, опорним закладом вважається заклад 

освіти, який не тільки має філію/-ї, а й такий, до якого підвозять учнів із населених



пунктів сільської місцевості, де були закриті школи [130, с. 42-43]. Таким чином, 

підвезення учнів стає все більш важливим організаційним питанням.

Інші питання діяльності закладів ЗСО, які потребують вирішення органами 

управління освітою, полягають, перш за все, у проведенні оптимізації шкільної 

мережі. Як пропонується у посібнику “Управління системою освіти територіальних 

громад: досвід країн Вишеградської четвірки для України”, є кілька основних, або 

типових, варіантів оптимізації, які умовно можна поділити на три групи (причому 

на практиці можливим є одночасне використання двох чи навіть усіх трьох 

варіантів одночасно під час розробки плану оптимізації системи освіти) [198].

В першу чергу, слід виділити адміністративну оптимізацію, яка є найбільш 

простим методом, який практично не призводить до закриття окремих закладів 

освіти, а спрямований на підвищення ефективності роботи та якості освітніх 

послуг у кожному з них (без пониження ступеня). Адміністративна оптимізація 

не приводить до суттєвих змін, починається з утворення одного освітнього 

округу з однією (кількома) основними/опорними школами, утворенням на базі 

інших філій, відповідно -  централізації управління мережею освітніх закладів. 

При адміністративній оптимізації велика мережа малокомплектних шкіл не дасть 

якісно оптимізувати систему в цілому, можливими заходами можуть бути: 

реорганізація шкільних округів. визначення чіткого пріоритету на забезпечення 

навчання учнів саме в тих школах, до яких закріплено дану територію (діти не з 

цього шкільного округу приймаються на навчання в школу тільки тоді, коли це 

не призведе до відкриття нових/паралельних класів, не призведе до необхідності 

організації чи розширення підвозу дітей. В іншому випадку -  батьки самостійно 

здійснюють підвезення дітей).

Для адміністративної оптимізації при утворенні освітнього округу з 

опорною школою та філіями здійснюється скорочення адміністративного 

персоналу (директори, бухгалтерія і т. ін.), скорочення додаткових видатків на 

утримання непедагогічного персоналу (один працівник обслуговує кілька шкіл, 

забезпечення повного навантаження, передача частини функцій управлінським 

компаніям і т. ін.) [198, с. 43].
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Інший варіант -  це оптимізація мережі за рахунок пониження ступеня шкіл 

або скорочення кількості малокомплектних класів. Цей метод є більш складним, 

адже ступінь частини освітніх закладів понижається з І-ІІІ до І-ІІ або навіть до І. 

З досвіду невеликих сільських ОТГ це часто призводить до утворення в межах 

освітнього округу однієї (опорної) школи І-ІІІ ступенів, в яку підвозять учнів 

старших класів з території всієї ОТГ.

Цей варіант є більш складним у впровадженні, адже внаслідок його 

реалізації, з одного боку, необхідно забезпечити підвезення учнів старших класів 

до опорної школи (а отже, потрібно передбачити не тільки видатки, а й 

забезпечення самого процесу підвезення), а з іншого-може призвести до 

скорочення педагогічного персоналу в частині шкіл або до його переведення на 

роботу в опорну школу. Водночас, цей метод створює умови для надання якісних 

освітніх послуг учням старших класів на базі опорної школи (наповнені класи з 

високим рівнем конкуренції між старших класів на базі опорної школи (наповнені 

класи з високим рівнем конкуренції між учнями та їхньою соціалізацією), яка буде 

оснащена всім необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою та викладання 

у якій здійснюють педагоги з високим рівнем підготовки.

Також цей варіант дозволяє досягти досить значного економічного ефекту в 

забезпеченні діяльності освітніх закладів та сконцентрувати видатки на 

модернізацію наявного чи закупівлю нового обладнання у визначених школах. 

Часто цей варіант поєднують з утворенням освітніх комплексів на базі шкіл, в 

яких понижується рівень надання освітніх послуг до І або І—ІІ.

Перевагою утворення освітнього комплексу є те, що фактично нівелюється 

загроза звільнення вчителів, адже вони можуть перейти на роботу з школи в 

дошкільну освіту безпосередньо за місцем проживання. Також не виникає 

проблеми невикористання частини приміщень школи внаслідок пониження 

ступеня, тому що ці приміщення передаються для використання в дошкільній 

освіті. [198, с. 43—44].

Третій варіант — це оптимізація мережі за рахунок закриття частини 

шкільних об’єктів. Це найбільш складний метод, який варто використовувати
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тільки у випадку, коли чинна мережа освітніх закладів настільки не відповідає 

наявним потребам (в першу чергу через дуже низький рівень завантаженості 

шкіл, неможливість збереження закладів через недостатню кількість дітей в 

даному населеному пункті), що неможливо забезпечити подальше 

функціонування частини шкіл в окремих населених пунктах ОТГ.

Частіше така ситуація спостерігається в сільських ОТГ, які об’єдналися з 

достатньо великою кількістю невеликих сільських рад та великою кількістю 

населених пунктів. Часто, кожна з рад, що увійшли до ОТГ, має власні школи, 

кожна з яких є малокомплектною, а їх загальна кількість в ОТГ є такою, що 

унеможливлює їх подальше функціонування через недостатню кількість дітей та 

потребу значних фінансових витрат на утримання цієї мережі. Зрозуміло, що 

такий варіант оптимізації викликає серйозний соціальний супротив, а його 

реалізація ускладнюється необхідністю забезпечення підвезення дітей до шкіл (і 

у випадку великих за площею сільських ОТГ ці видатки також є значними), 

видатками на звільнення/переведення педагогічного персоналу і працівників 

шкіл, які закриваються. Виникає проблема з подальшим використанням 

приміщень шкіл, їх консервацією або переорієнтуванням і т. ін.

Але часто цей вимушений крок є необхідним, адже у випадку окремих ОТГ 

місцевого бюджету просто не вистачає на дофінансування малокомплектної 

шкільної мережі, а навіть якщо вистачає -  то це унеможливлює будь-які інші 

напрямки розвитку громади (покращення якості життя, економічний розвиток і 

т. ін.), що у підсумку все одно призводить до відтоку мешканців з сіл і до ще 

більшого ускладнення ситуації в освіті. [198, с. 44-45].

Таким чином, оптимізація може здійснюватися за будь-яким з 

вищезазначених варіантів або їх комбінацією з метою забезпечення надання 

якісних освітніх послуг. При вирішенні цих питань органам управління ЗСО 

доцільно: визначити варіанти оптимізації, розробити схеми підвезення учнів і 

вчителів, визначити, на які видатки будуть спрямовані зекономлені кошти 

внаслідок оптимізації, провести консультації з громадськістю.

Як підкреслює І. Самохін, “оптимізація шкільної мережі -  закриття або



об’єднання малих сільських шкіл -  є виправданим заходом. І справді, такі дії 

можуть призвести навіть до деякого поліпшення навчальних досягнень сільських 

учнів за умови, що буде забезпечено шкільні автобуси (задля збереження 

доступу до шкіл) та збережено найбільш компетентних учителів і матеріально- 

технічну базу (задля поліпшення якості навчання)” [181].

На його думку, важливо, щоб зекономлені для бюджету кошти були 

вкладені в зарплату вчителів та капітальні видатки для шкіл [181].

На прикладі управління ЗСО у Черкаській області можна спостерігати 

основні тенденції розвитку та шляхи вирішення проблем, які виникають в системі 

ЗСО. Так, у 2020/2021 навчальному році в області функціонує 533 заклади 

загальної середньої освіти, у яких навчаються 117,6 тис. учнів. Функціонують 28 

опорних шкіл і 65 філій. Функціонує 135 закладів ЗСО, де 15 940 учнів охоплено 

поглибленим вивченням предметів. В 306 закладах ЗСО здійснюється профільне 

навчання для 12 523 учнів. У межах реалізації концепції “Нової української 

школи” у всіх школах області реалізується проект “Новий Освітній Простір ”Л 

формується матеріально-технічна база перших класів з якісним дидактичним 

матеріалом та сучасними меблями для дітей, які будуть навчатися за Новим 

державним стандартом [125].

У 2020 році на розвиток освітньої галузі Черкаської області за різними 

напрямками з державного бюджету виділено субвенцій у сумі 216,4 млн. грн. 

Зокрема, у рамках реалізації концепції Нової української школи (НУШ) на 

придбання для 12,8 тис першокласників засобів навчання -  34,1 тис. грн. 

Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти на 

загальну суму 69,4 млн. грн., зокрема, придбання обладнання для 54 харчоблоків, 

14 шкільних автобусів, оснащення обладнанням 63 навчальних кабінетів та 4 

СТЕМ-лабораторій для 22 шкіл. У рамках програми “Велике Будівництво” 

роботи проводяться у 4 закладах загальної середньої освіти [125].

Важливо, що у 2020 році на умовах співфінансування (70 % -  за рахунок 

коштів з державного бюджету, 30 % -  кошти місцевих бюджетів) поставлено 10 

шкільних автобусів. Крім того, закуплено 1 шкільних автобус на умовах
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співфінансуння (50% -  залишок коштів освітньої субвенції, 50% -  кошти місцевих 

бюджетів). До кінця поточного року буде закуплено ще 7 одиниць [125].

В області реалізуються 5 обласних програм у галузі загальної середньої 

освіти, у рамках реалізації яких для шкіл області закуповуються на засадах 

співфінансування набори робототехніки ЛЕГО; шахові кабінети; навчальні 

кабінети (математики, фізики, біології, географії, інформатики, “Захист 

Вітчизни” та інші); лінгафонні кабінети та комп’ютерні комплекси [125].

Приклад організаційних заходів обласного управління освітою в Черкаській 

області свідчать про те, що на регіональному рівні може здійснюватися охоплення 

значного кола питань, які стосуються функціонування та розвитку закладів ЗСО. Це 

означає, що до основних завдань і функцій обласного управління освіти і науки 

зараховані: реалізація державної політики у сфері освіти; створення у межах 

повноважень умов для реалізації прав громадян на освіту, соціального захисту дітей 

шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти; 

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти 

відповідно до освітніх потреб особистості; забезпечення розвитку освітнього 

потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, 

екологічних, демографічних та інших особливостей області; здійснення контролю 

за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням 

навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня 

та обсягу загальної середньої освіти; координація діяльності навчальних закладів, 

що належать до сфери управління обласної держадміністрації, організація роботи з 

кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення їх; 

забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти в області; надання 

адміністративних послуг у сфері загальної середньої освіти [125].

Опираючись на досвід Черкаського обласного управління освіти і науки, 

інших регіональних управлінь, вважаємо, що критеріями розподілу повноважень 

між рівнями управління ЗСО є: дотримання принципу субсидіарності; 

спроможність управлінських структур виконувати делеговані та власні функції; 

рівень надання освітніх послуг.
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Для удосконалення організаційного механізму управління загальною 

середньою освітою пропонуємо забезпечити: прогнозування потреб населення у 

загальній середній освіті, планування відповідної мережі освітніх закладів; 

створення умов для рівного доступу до них. Має відбуватися реальна 

трансформація місцевих управлінь (відділів) освіти в сервісні центри в рамках 

реалізації концепції сервісної держави, коли місцеві органи управління освітою 

залишають за собою консультативну, аналітичну та фінансово-господарчу 

функції, які передбачають облік дітей, збір статистичної інформації, 

обслуговування приміщень, харчування тощо, а інші функції управління 

переходять на операційний рівень, тобто на рівень закладу освіти (функції 

підбору та призначення кадрів, затвердження штатних розкладів, тарифікації 

тощо). Функції з оцінювання якості освіти виконуються Державною службою 

якості; функції методичного супроводу - центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників.

Трансформація управлінь (відділів) управління ЗСО у сервісні центри 

дозволяє більш ефективно будувати різні форми конструктивного партнерства з 

профільними органами виконавчої влади різних рівнів (органи управління 

освітою сусідніх громад, районні та обласні державні адміністрації тощо). 

Ефективність діяльності органу управління ЗСО буде залежати в такому разі від 

того, наскільки він буде виконувати прямі функції щодо забезпечення якості 

освітніх послуг.

Для реалізації непрямих завдань функціонування закладів ЗСО (до них 

можна віднести господарські завдання, фінансове і бухгалтерське 

обслуговування) рекомендується створювати окремі сервісні служби. Такі 

сервісні служби можуть також обслуговувати установи культури, спорту, 

охорони здоров’я та інших комунальних установ на певних територіях.

Важливим напрямом діяльності органів управління ЗСО є на даний час 

впровадження електронного врядування, яке здійснюється у різних напрямах. Так, 

публічна інформація про сферу освіти і науки відтепер доступна на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних. МОН ЄДЕБО -  це державний освітній
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електронний реєстр, головним призначенням якого є забезпечення органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформацією 

в галузі освіти щодо закладів освіти, документів про освіту, результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, іншою інформацією в галузі освіти.

Створено Реєстр суб’єктів освітньої діяльності, щоб допомогти у 

використанні єдино правильних даних/реквізитів закладів освіти різним 

установам чи суб’єктам. Цей реєстр є єдиною та уніфікованою базою, яка зможе 

автоматично взаємодіяти з різними інститутами/установами. Він містить 

відомості про заклади загальної середньої освіти, органи управління освітою, а 

також інші відкриті дані.

Інформацію щодо загальної середньої освіти розміщено також на Порталі 

відкритих даних http://opendata.iea.gov.ua, де оприлюднена інформація 

відповідає переліку національних освітніх індикаторів ефективності та якості 

загальної середньої освіти.

21 січня 2020 р. Уряд запустив Національну онлайн-платформу з цифрової 

грамотності, яка надає можливість безкоштовно пройти три онлайн-курси: 

базовий курс із цифрової грамотності, цифрова грамотність для вчителів і курс 

для батьків “Онлайн-безпека для дітей”.

Цифровізація освітнього процесу стала особливо актуальною в умовах 

пандемії коронавірусу та переходу шкіл на дистанційне або змішане навчання. 

Перехід на карантин виявив значне коло організаційних питань, пов’язаних не 

лише з формою навчання, але, в першу чергу, з питаннями захисту, медичного 

упроводу, фінансування тощо. Як зазначається у дослідженні аналітичного 

центру CEDOS “Коронавірус та освіта: аналіз проблем і наслідків пандемії”, 

“протягом першої фази карантину, тобто до кінця 2019/2020 навчального року, 

всі засоби індивідуального захисту та інші необхідні для протидії пандемії 

засоби для закладів освіти купувалися коштом місцевих бюджетів. Інформації 

про те, скільки коштів на це потрібно, МОН не надало, однак в Асоціації міст 

України порахували, що лише маски для вчителів щодня будуть коштувати 

близько 10 млн гривень. Маски для дітей мають купувати батьки” [72].
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Далі питання фінансування засобів індивідуального захисту та дезінфекції 

вирішувалося більш організовано, за рахунок місцевих бюджетів, у тому числі із 

залишків освітньої субвенції.

16 жовтня 2020 року у Положенні про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти [144] МОН надав рекомендації закладам ЗСО щодо 

організації освітнього процесу під час дистанційного навчання. Ці рекомендації 

спрямовані на те, щоб допомогти вирішенню проблем, які були виявлені, 

наприклад, під час он-лайн опитування, проведеного Державною службою якості 

освіти. Он-лайн опитування засвідчило наступні проблеми в організації навчання 

під час карантину:

-  технічне забезпечення учасників освітнього процесу: низька швидкість 

інтернет зв’язку або його відсутність; відсутність навчальних ресурсів, що 

можуть повноцінно забезпечити формування знань учнів із навчальних 

предметів; відсутність у багатьох учителів та учнів сучасних мобільних 

пристроїв, комп’ютерів та інших ґаджетів (особливо в сільській місцевості); 

обмежений доступ окремих учнів до комп’ютерної техніки (у сім’ї можуть бути 

двоє-троє школярів та батьки працювати у дистанційному режимі);

-  психолого-педагогічний та методичний супровід дистанційного навчання 

учнів: відсутність досвіду такого навчання, як у вчителів, так і учнів; окремі 

педагоги недостатньо володіють ІКТ; ненормований робочий день вчителів 

(постійний зв’язок із батьками, перевірка робіт учнів, підготовка до навчальних 

занять та завдань з детальними інструкціями займають багато часу); деяким 

вчителям важко адаптуватися до нових умов навчання; низька якість або повна 

відсутність методичного супроводу організації дистанційного навчання від 

методичних служб; недостатній контроль за станом засвоєння учнями знань; 

неможливість проконтролювати дотримання учнями академічної доброчесності 

під час виконання домашніх завдань; в учнів початкової ланки ще не сформовані 

вміння самостійно вчитися, опрацьовувати навчальний матеріал; небажання 

деяких учнів навчатися самостійно на онлайн платформах; відсутність контролю 

зі сторони батьків щодо дистанційного навчання їхніх дітей;
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-  санітарно-гігієнічні умови організації дистанційного навчання: не дотримано 

ергономічні вимоги до викладу матеріалу для дітей (різний шрифт, посилання на 

неперевірені відео, часто з рекламою, завеликий обсяг навчального матеріалу); 

велике навантаження на органи зору, як для вчителів, так і для учнів (перевантаження 

роботою за комп’ютером, не враховується загальне навантаження на дитину) [7].

Ці проблеми означають, що подальша діяльність закладів ЗСО в умовах 

пандемії коронавірусу зумовлює необхідність вирішення органами управління 

освітою на регіональному рівні таких питань:

-  прийняття рішень щодо переходу на певний режим роботи закладів ЗСО 

має прийматися залежно від стану захворюваності та забезпечувати при цьому 

заклади ЗСО необхідними засобами для індивідуального захисту та дезінфекції;

-  інформаційно-комунікаційне забезпечення закладів ЗСО здійснюється на 

основі пропускної здатністі каналів, що має гарантуватися цілодобовим 

доступом до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього процесу у 

синхронному та асинхронному режимах;

-  пріоритет забезпечення цифровими ресурсами закладів середньої освіти 

має надаватися малим містам і селам, використовуючи багатоканальне 

фінансування, оскільки це може сприяти зменшенню цифрової нерівності між 

учнями з сільської та міської місцевості;

-  створення додаткового навчального контенту з забезпеченням веб

ресурсами навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення 

дистанційного навчання в регіоні;

-  підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів ЗСО щодо 

організації та володіння технологіями дистанційного навчання.

Отже, вирішення питань організаційного забезпечення закладів ЗСО на 

регіональному рівні є наразі активним управлінським процесом, який набуває 

нового формату, поєднує функції реалізації на території регіону державної 

політики у сфері ЗСО та розвиток регіональної системи освіти з урахуванням 

територіальних, національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, 

демографічних та інших особливостей.
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Висновки до розділу 2

1. Встановлено, що в рамках визнання та підписання низки міжнародних 

документів Україна взяла на себе зобов’язання створювати правові та політичні 

рамки, що сприяють забезпеченню підзвітності та прозорості в управлінні 

освітою, укладення партнерств на всіх рівнях і у всіх секторах, а також 

відстоювати право на участь усіх зацікавлених сторін.

2. Розглянуто нормативно-правову базу функціонування закладів загальної

середньої освіти, визначено, що прийняття Закону України “Про освіту” (2017), 

Закону України “Про повну загальну середню освіту” (2020), Державних 

стандартів початкової та базової середньої освіти, Порядку проведення 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, Концепції розвитку 

природничо-математичної освіти ^ТЕМ-освіти), урядової програми

“Спроможна школа для кращих результатів”, Положення про дистанційну 

освіту, створення Реєстру суб’єктів освітньої діяльності створюють необхідне 

нормативно-правове підґрунтя для розвитку закладів ЗСО в нових умовах.

3. Запропоновано для удосконалення нормативно-правового забезпечення 

ЗСО унормувати наступні питання: удосконалення регламентації діяльності 

органів управління ЗСО, щоб уникнути дублювання функцій, забезпечити 

уточнення функцій та повноважень регіональних органів управління ЗСО в 

умовах нового адміністративно-територіального устрою України; розподіл 

управлінських повноважень з конкретно визначеними механізмами їх реалізації, 

оскільки існує нечіткість розмежування повноважень між органами управління 

ЗСО різного рівня: між центральними і місцевими суб’єктами управління ЗСО, 

делегування повноважень органам управління ЗСО нижчого рівня ієрархії тощо; 

розширення автономії закладів ЗСО, делегування їм права використання 

бюджетних та власних (спеціальних) коштів.

4. Для ефективного управління загальною середньою освітою на 

регіональному рівні запропоновано удосконалити регламентацію діяльності 

органів управління освітою, щоб уникнути дублювання функцій, уточнити



функції та повноваження регіональних органів управління ЗСО в умовах нового 

адміністративно-територіального устрою України.

5. Проаналізовано фінансово-економічний стан закладів загальної середньої 

освіти в умовах децентралізації та шляхи економічного стимулювання їхньої 

діяльності на основі принципу “гроші ходять за учнем”, визначено необхідність 

збільшення розміру освітньої субвенції, дохідної частини місцевих бюджетів для 

задоволення потреб кожного навчального закладу. Запропоновано удосконалити 

нормативний метод фінансування закладів ЗСО на основі розрахунку вартості 

наданої бюджетної освітньої послуги, врахування типу закладів ЗСО, 

поступового збільшення цільової чисельності учнів у класі, визначення у 

формулі розрахунку цільових розмірів шкіл та раціональної чисельності 

педагогічних працівників.

6. Визначено необхідність посилення ефективного, результативного 

контролю за цільовим призначенням використання коштів з державного, 

місцевого бюджетів та інших джерел за принципом “гроші ходять за учнем”, 

створення сприятливого середовища для залучення недержавних коштів та 

створення фондів розвитку освіти.

7. Розглянуто організаційний механізм управління розвитком системи 

загальної середньої освіти в умовах децентралізації, доведено, що діяльність 

системи загальної середньої освіти стосується забезпечення освітніми послугами 

великої кількості населення, і має відповідати державній політиці та стандартам 

в сфері освіти. Визначено, що організаційні заходи в системі управління 

загальною середньою освітою передбачають: прогнозування потреб населення у 

загальній середній освіті, планування та створення відповідної мережі освітніх 

закладів; створення умов для рівного доступу до них; захист прав учасників 

освітнього процесу; забезпечення якості освіти.

8. Доведено, що організаційні засади управління розвитком системи 

загальної середньої освіти в умовах децентралізації можна розглядати як систему 

розмежування повноважень і відповідальності між органами влади різного рівня 

за розвиток і функціонування освітніх округів, мережі опорних шкіл,
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інклюзивно-ресурсних центрів; трансформації місцевих управлінь (відділів) 

освіти в сервісні центри; залучення органів самоуправління та громад до 

вирішення актуальних питань функціонування загальноосвітніх закладів; 

сприяння розвитку електронного врядування в управлінні освітою.

9. Проаналізовано організаційну діяльність органів управління ЗСО в 

умовах карантину, запропоновано практичні рекомендації щодо управління 

закладами ЗСО в нових умовах.

10. Визначено, що вирішення питань організаційного забезпечення закладів 

ЗСО на регіональному рівні є наразі активним управлінським процесом, який 

набуває нового формату, поєднує функції реалізації на території регіону 

державної політики у сфері ЗСО та розвиток регіональної системи освіти з 

урахуванням територіальних, національно-культурних, соціально-економічних, 

екологічних, демографічних та інших особливостей.
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РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ (ЛОКАЛЬНОМУ) РІВНІ

3.1. Формування державно-громадського управління закладами 

загальної середньої освіти на регіональному (локальному) рівні

Удосконалення механізмів державного управління системою загальної 

середньої освіти на регіональному рівні розглядається нами у площині таких 

напрямів як: формування державно-громадського управління закладами 

загальної середньої освіти, науково-методичний супровід реалізації концепції 

“Нова українська школа” та впровадження відкритої системи діяльності 

управлінських структур для створення безпечного, комфортного, інклюзивного 

освітнього середовища.

Модернізація державного управління ЗСО, як проголошено в основних 

стратегічних документах щодо розвитку освіти, має здійснюватися за принципом 

державно-громадського управління освітою (ДГУ), що передбачає розширення 

участі у справах школи батьків і громадськості, впровадження в процес управління 

інформаційних технологій, децентралізацію системи освіти, максимальне 

залучення громадськості до прийняття важливих освітянських рішень.

Питання щодо впровадження державно-громадського управління у сфері 

освіти неодноразово розглядалося в науковому дискурсі та стратегічних 

документах з питань освіти. До наукових публікацій, які стосуються державно- 

громадського управління освітою, слід віднести роботи Л. Калініної, 

М. Комарницького, С. Крисюка, О. Онаць, Г. Тодосової, які розглядають 

державно-громадське управління на загальнодержавному рівні, роботи 

В. Грабовського, І. Довбиш, П. Кухарук, О. Зайченко, С. Королюк, О. Тягушевої 

та ін. -  на регіональному, О. Рудої А. Седоченко, А. Сеїтосманова та ін. -  на 

місцевому/районному/на рівні ОТГ.



Державно-громадська модель управління освітою у Національній доктрині 

розвитку освіти України визначається таким чином: “сучасна система управління 

освітою має розвиватись як державно-громадська, вона повинна враховувати 

регіональні особливості, тенденції до зростання автономії навчальних закладів, 

конкурентоспроможність їх освітніх послуг. Діяльність освітян спрямовується на 

пошуки нових демократичних відкритих моделей управління освітою, що 

зорієнтовують освітні процеси не на відтворення, а на розвиток. У ній 

передбачається забезпечення державного управління з урахуванням громадської 

думки, внаслідок чого змінюється навантаження, функції, структура і стиль 

центрального та регіонального управління освітою” [119].

У Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року 

було задекларовано розвиток моделі державно-громадського управління у сфері 

освіти, в якій особистість, суспільство та держава стають рівноправними 

суб’єктами і партнерами, та акцентується увага на необхідності створення гнучкої, 

цілеспрямованої, ефективної системи державно-громадського управління 

освітою, що забезпечуватиме інтенсивний розвиток та якість освіти [119].

У концепції “Нова українська школа” зазначається, що “в управлінні 

школою братиме участь громадське самоврядування працівників закладу, учнів 

та їхніх батьків. Разом із запровадженням автономії буде посилено 

відповідальність школи перед суспільством за якість освіти. При цьому 

тотальний державний контроль у вигляді інспектування замінить громадсько- 

державна система забезпечення якості” [119].

Таким чином, реформування системи освіти пов’язується із взаємодією 

органів державної влади з органами громадського самоврядування через 

вивчення потреб і запитів громадян та громадських організацій, стимулює 

обєднання їх зусиль у формуванні й реалізації державної політики у сфері освіти 

та передбачає створення відповідної моделі державно-громадського управління.

Актуальність державно-громадського управління полягає в тому, що батьки, 

громадськість, учні, педагоги отримують більше можливостей брати участь у 

прийнятті управлінських рішень щодо захисту прав здобувачів освіти,
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впровадження освітніх інновацій, розв’язання конфліктів і суперечностей. 

Державно-громадське управління освітою передбачає інтеграцію таких трьох 

напрямів роботи як: демократизація діяльності органів управління ЗСО; розвиток 

асоціацій учасників освітньої діяльності (професійних асоціацій, органів 

учнівського, студентського та батьківського самоуправління всіх рівнів); 

організація громадських органів управління освітою. Отже, управління системою 

загальної середньої освіти тісно пов’язане з принципом демократизації управління, 

який передбачає залучення всіх організаторів і учасників педагогічного процесу до 

активної постановки та вирішення актуальних завдань навчання та виховання.

Аналіз наукових досліджень, які стосуються проблематики державно- 

громадського управління у сфері загальної середньої освіти, свідчить про різні 

варіанти тлумачення цього поняття, які наведені у таблиці 3.1 (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Поняття “державно-громадське управління у сфері загальної середньої
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освіти” у наукових працях

Автор Тлумачення поняття

О. Пастовенський Громадсько-державне управління загальною середньою 
освітою -  це поєднання діяльності громадських і 
державних суб’єктів управління, що впроваджують 
узгоджену освітню політику в інтересах людини, громади 
й держави на основі демократичних процедур 
самоуправління та співуправління із забезпеченням 
пріоритету прав громадськості [140, 44 с.]

Я. Гречка Державно-громадське управління освітою -  це процес 
управління із залученням громадськості, спрямований на 
децентралізацію управління, самоврядування в освіті, 
усуспільнення навчальних закладів та надання їм 
автономії [31].

Г. Тодосова Державно-громадське управління загальною середньою 
освітою є видом соціального управління на основі 
взаємодії органів державної влади та інститутів 
громадянського суспільства через систему 
взаємоузгоджених політичних, економічних, соціальних, 
організаційних і правових процесів, засобів, методів, 
зв’язків [195, 20 с.]
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Автор Тлумачення поняття

С. Крисюк Державно-громадське управління освітою -  відкрита й 
демократична модель, в якій органічно поєднуються 
засоби державного впливу з громадським управлінням, 
що забезпечує максимальну участь громадян у розробці 
стратегічних напрямів розвитку освіти [78, с. 25-128];

В. Грабовський Державно-громадське управління загальною середньою 
освітою -  це процес поєднання діяльності державних та 
суспільних суб’єктів управління в інтересах людини, 
соціуму, влади, який передбачає: демократизацію 
діяльності органів державної влади й управління освітою; 
розвиток самоврядних асоціацій учасників освітньої 
діяльності (асоціацій педагогів, органів учнівського й 
батьківського самоврядування всіх рівнів); створення 
громадських органів управління освітою [29, с. 87-88]

С. Королюк Державно-громадське управління загальною середньою 
освітою передбачає узгоджену взаємодію держави і 
громади у вирішенні різних питань освіти, пов’язаних з 
можливістю відповідально і результативно впливати на 
освітню політику шляхом прийняття управлінських 
рішень, створення здорового соціального середовища для 
учнів тощо [71, с. 1-13].

Н. Крохмаль Державно-громадське управління загальною середньою 
освітою -  це сукупність державної і громадської 
складових, де перша виражена через сформовану у 
державі систему управління освітою, національну 
освітню політику, розроблене і впроваджене 
законодавство тощо, друга представлена розгалуженою 
системою професійних об’єднань освітян, радами батьків, 
громадськими організаціями, що діють в освітянській 
сфері, та які можуть реально впливати на прийняття 
рішень щодо освіти на державному рівні, а не лише на 
рівні окремого закладу освіти [114, с. 13]

Л. Гаєвська, 
Т. Куренна

Державно-громадське управління ґрунтується на 
спільній, взаємодоповнювальній і взаємопідтримуючій 
діяльності державних органів та громадськості в галузі 
освіти, розподілі між суб’єктами повноважень, прав та 
відповідальності за їх реалізацію для забезпечення 
функціонування й розвитку системи освіти [179, с. 14]
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Продовження таблиці 3.1

Автор Тлумачення поняття

Біла книга 
національної 
освіти України

Державно-громадське управління розвитком освіти -  це 
інтеграція сфер діяльності, прав, обов’язків і 
відповідальності суб’єктів державного управління, 
громадського самоврядування та громадськості для 
забезпечення ефективних управлінських впливів на всі 
ланки освітньої системи” [16, с. 45]

Наведені тлумачення свідчать, що змістом державно-громадського 

управління освітою розглядається діяльність його суб’єктів щодо забезпечення 

функціонування освітньої сфери, розроблення та реалізації за участі державних 

та громадських структур програм, які спрямовані на модернізацію освіти, 

вдосконалення змісту, форм і методів освітньої діяльності, захист учасників 

освітнього процесу тощо.

Н. Волкова, аналізуючи питання вдосконалення публічного управління 

освітою, вважає, що воно корелюється із модернізацією його громадської 

складової, тому новими засадами публічного управління освітою за цих позицій 

мають, зокрема, стати: підвищення ролі органів місцевого самоврядування та 

громади як суб’єктів освітньої політики; посилення впливу інституту місцевого 

самоврядування на організацію освітньої діяльності на місцевому рівні, 

сприяння кластеризації освіти; побудова принципово нових державно- 

громадських відносин у сфері освіти, а також управління нею; орієнтація 

системи публічного управління освітою на забезпечення доступності, якості 

освіти, профільності закладів загальної освіти; активне сприяння органами 

місцевого самоврядування підвищенню ефективності місцевої системи освіти; 

підвищення ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні 

інтегрованості місцевої системи освіти у галузеве виробництво; реалізація 

органами місцевого самоврядування соціального замовлення у місцевій системі 

освіти, ресурсної підтримки такого замовлення та оцінки процесу й результатів 

освітньої діяльності; демократизація освіти, зростання її відкритості,
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доступності та прозорості; модернізація систем управління в галузі освіти, 

інтенсивна і багатостороння взаємодія владних структур, суспільства і освіти; 

залученість громадськості до управління освітою; організація органами 

місцевого самоврядування пошуку шляхів і засобів, здатних вивести систему 

освіти на якісно новий рівень, забезпечити її динамічний розвиток, а також 

пошук резервів, необхідних для забезпечення такого розвитку (як усередині, так 

і поза сферою освіти); підвищення громадських можливостей в управлінні 

освітою, здатних забезпечити зв’язок споживачів освітніх послуг (зокрема, 

громади та її законних представників) із їх постачальником (освітніми 

інституціями) [24, с. 22-23].

Але впровадження державно-громадської моделі управління освітою є 

складним процесом за участі значної кількості учасників, що може створювати 

проблеми, на які слушно звертає увагу Г. Тодосова, а саме: “недостатня кількість 

теоретичних розробок із проблеми взаємодії державних і громадських 

організацій, урегулювання їх відносин іноді призводить до їх протиставлення 

(громадські організації та об’єднання опиняються в опозиції, звинувачуючи 

керівників державних установ у відсталості, вузькості мислення, прагненні до 

монополізму та корупції); корумпованість окремих галузей освіти зумовлює 

підвищену увагу громадськості саме до питання контролю загальної доступності 

освіти та оцінювання; створення нормативно-правової бази учнівського 

самоврядування; недостатня інформованість про діяльність органів управління 

освітою спричиняє пасивність значної частини громадськості; скрутне 

фінансово-економічне становище в країні змушує зосереджуватися здебільшого 

на зміцненні матеріально-технічної бази освіти” [195].

О. Онаць вказує на деякі недоліки державно-громадського управління, 

зокрема, за умов такої моделі, “зберігається вертикальна побудова, отже, й 

ієрархічна підпорядкованість, яка дає змогу органам державної влади висувати 

жорсткі вимоги до “нижчих організацій”, якими наразі є заклади освіти, дозволяє 

підтримувати державну монополію на освіту, використовувати державні ресурси 

під час здійснення освітньої політики, контролювати і здійснювати



адміністративний тиск на громадську ініціативу, громадські структури, не 

враховувати їх позицію” [69].

За останні роки державно-громадське управління в освіті отримало більш 

чітке нормативне визначення. Так, відповідно до Закону України “Про освіту” 

(2017) в нормативному полі використовуються такі поняття як “громадське 

самоврядування” та “державно-громадське управління у сфері освіти” [167].

Громадське самоврядування у сфері освіти, відповідно до Закону “Про 

освіту” (стаття 28), розглядається як “право учасників освітнього процесу як 

безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно 

вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі 

освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, 

брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти 

у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу 

освіти” [167].

Відповідно до статті 28 цього Закону, громадське самоврядування у сфері 

освіти реалізується у закладі освіти на місцевому (територіальному) та 

національному (всеукраїнському) рівнях. Органи громадського самоврядування 

у сфері освіти створюються: у закладі освіти -  за ініціативою учасників 

освітнього процесу; на місцевому (територіальному) рівні -  за ініціативою 

фізичних осіб та/або громадських об’єднань, інших інститутів громадянського 

суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері 

освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами 

відповідно до законодавства; на національному (всеукраїнському) рівні -  за 

ініціативою громадських об’єднань, інших інститутів громадянського 

суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері 

освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами 

відповідно до законодавства [167].

Органами громадського самоврядування у сфері освіти є: “органи 

громадського самоврядування закладу освіти; конференції (форуми, з’їзди) 

учасників освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань, що скликаються на
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території відповідного населеного пункту, об’єднаної територіальної громади, 

району, області, Автономної Республіки Крим, держави; Всеукраїнський з’їзд 

учасників освітнього процесу та їх об’єднань, що скликається у порядку, 

затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

На Всеукраїнському з’їзді учасників освітнього процесу та їх об’єднань 

схвалюється стратегія розвитку освіти України на відповідний період та 

вирішуються інші питання, передбачені спеціальними законами” [167].

Державно-громадське управління у сфері освіти, відповідно до Закону 

України “Про освіту”, “це взаємодія органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами 

громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських 

рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти” [167].

Для забезпечення державно-громадського управління у сфері освіти можуть 

утворюватися репрезентативні громадські об’єднання та інші інститути 

громадянського суспільства, що представляють, у тому числі: педагогічних, 

науково-педагогічних, наукових працівників; здобувачів освіти; батьків; заклади 

освіти; роботодавців; об’єднання зазначених категорій осіб [167].

Органи державно-громадського управління у сфері освіти утворюються за 

рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування у формі робочих 

груп, дорадчих, громадських, експертних та інших органів та мають 

повноваження, передбачені актами про їх утворення [167].

Основними принципами, на яких наразі засновуються громадське 

самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти, ми вважаємо 

наступні: демократичність, публічність, відкритість, взаємна повага та 

партнерство, співробітництво, довіра, самоорганізація, взаємна відповідальність.

Спільна діяльність освітніх та громадських структур розглядається нами як 

система таких взаємодій, у яких прийняття управлінських рішень відповідає 

наступним принципам: репрезентативність, пріоритет узгоджувальних 

процедур, колективне прийняття рішень.
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Законом України “Про повну загальну середню освіту” (стаття 27) 

підтверджено основний зміст та принципи громадського самоврядування, 

зокрема зазначено, що в закладі освіти можуть діяти: “органи самоврядування 

працівників закладу освіти; органи учнівського самоврядування; органи 

батьківського самоврядування. Інші органи громадського самоврядування 

учасників освітнього процесу можуть утворюватися і діяти відповідно до 

установчих документів закладу освіти” [167].

Згідно статті 36 Закону органи громадського самоврядування та піклувальна 

рада мають право брати участь в управлінні закладом загальної середньої освіти. 

Одним з важливих напрямів громадського самоврядування є громадська 

акредитація закладу загальної середньої освіти [167].

Формування та становлення державно-громадського управління у сфері 

ЗСО розглядається нами як процес поєднання державного і громадського 

компонентів у конкретній моделі, що містить конкретний склад учасників, 

структуру організаційних, інформаційних, технологічних та інших зв’язків; 

визначену стратегію, яка об’єднує учасників державно-громадського 

управління; розподіл функцій учасників, що відображають їх переваги та 

інтереси.

Наразі основними моделями державно-громадського управління, за 

дослідженнями Г. Єльникової, розглядаються наступні:

-  структурно-громадського супроводу, яка передбачає на кожному 

управлінському щаблі відповідну громадську структуру, основним завданням 

якої є незалежна експертиза стану справ освітньої галузі, ведення діалогу з 

владними структурами для збалансування інтересів громадськості та органів 

управління загальною середньою освітою;

-  інформаційно-громадського супроводу, яка передбачає організацію 

зустрічних потоків інформації: згори донизу надходить нормативно-правова 

інформація, а знизу догори -  претензійна, реакція виконавців громадськості на 

нормативно-правову та суспільно-ціннісну інформацію;
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-  субординаційно-проміжного партнерства, яка передбачає запровадження 

на всій вертикалі динамічних субординаційних стосунків. До виконання завдань 

залучається громадськість і стосунки тимчасово перетворюються на 

партнерські [53].

Для розвитку системи ЗСО на сучасному етапі не викликає сумніву перевага 

моделі субординаційно-проміжного партнерства, адже основні тенденції 

державно-громадського управління розвитком ЗСО, які реалізуються в умовах 

реформування освітньої галузі, полягають у розширенні мережевих взаємодій 

державних і громадських структур; спрямуванні управління на реалізацію 

освітніх потреб людини й громади; розвитку школи на демократичних та 

довірчо-партнерських засадах; забезпеченні відкритості управлінських рішень 

щодо розвитку ЗСО; зростанні інтенсивності та розгалуженості інформаційних 

потоків у формі електронної державно-громадської взаємодії.

Відповідно до статті 66 Закону “Про освіту”, органи управління у сфері 

освіти зобов’язані оприлюднювати всю публічну інформацію і забезпечувати 

обов’язкове громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів 

(рішень ради), що стосуються системи освіти, та участь представників 

громадськості у підготовці та прийнятті цих документів. Доступ громадян до 

відповідної інформації може бути забезпечено розміщенням такої інформації на 

інформаційних стендах, офіційних сайтах ОМС та органів управління освітою, в 

офіційних друкованих виданнях, інших засобах масової інформації тощо. 

Важливо взяти до уваги, що громадськість повинна мати безпосередній доступ 

до інформації з першоджерел, а саме: громаді забезпечено фактичний доступ до 

приміщення органу влади, можливість бути присутніми на засіданнях органу 

влади, нарадах, слуханнях і вільно ознайомлюватися зі стенограмами, 

протоколами, аудіо- та відеозаписами засідань тощо.

Особливу роль у державно-громадському управлінні ЗСО має Освітній 

омбудсмен, який діє на підставі: Закону України “Про освіту” (стаття 73 

“Інститут освітнього омбудсмена”), постанови Кабінету Міністрів України від 

06.06.2018 № 491 “Деякі питання освітнього омбудсмена”, розпорядження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 629-р “Про призначення 

Горбачова С. І. освітнім омбудсменом”.

Освітній омбудсмен, відповідно до покладених на нього завдань, має право:

-  розглядати скарги та перевіряти факти, викладені у скаргах, поданих 

здобувачами освіти, їхніми батьками, законними представниками, а також 

педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками;

-  отримувати від закладів освіти та органів управління освітою 

інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з 

обмеженим доступом;

-  за результатами проведених перевірок приймати рішення щодо 

обґрунтованості чи необґрунтованості скарги і на його основі надавати 

рекомендації закладам освіти та органам управління освітою, повідомляти 

правоохоронні органи щодо виявлених фактів порушення законодавства;

-  безперешкодно у встановленому законом порядку відвідувати органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів 

незалежно від форми власності, а також брати участь в установленому порядку 

у засіданнях державних органів з питань, що належать до його компетенції;

-  звертатися до органів державної влади, правоохоронних органів щодо 

виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері 

освіти;

-  надавати консультації здобувачам освіти, їхнім батькам, законним 

представникам, а також особам, які навчають;

-  представляти інтереси особи у суді [170].

Практика діяльності Освітнього омбудсмена в Україні показала, що його 

діяльність на даний час була пов’язана з такими питаннями як: захист від 

боулінгу, права дитини на безпеку та саморозвиток, чи готові 5-річні діти 

навчатись у школі, якими можуть бути наслідки раннього навчання дітей, 

підвищення спроможності системи освіти до роботи в нових умовах пандемії, 

питання доброчесності в освіті тощо.
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О. Грезіна наводить приклади зарубіжного досвіду діяльності освітнього 

омбудсмена, які, на нашу думку, є корисними для України, зокрема:

-  омбудсмени з питань освіти в Сполучених Штатах Америки -  це 

професіонали з великим досвідом у сфері освіти, розв’язання конфліктів, 

посередництва та залучення сім’ї до освіти. Омбудсмени розмовляють з усіма 

залученими сторонами, щоб зрозуміти проблему, дослідити застосовані закони 

та політику, сприяти та/або опосередкувати розмови між батьками та шкільними 

посадовцями;

-  омбудсмен зі спеціальної освіти здійснює надання інформації та 

підтримки батькам, учням та вихователям щодо прав та послуг у сфері 

спеціальної освіти. Обов’язки Омбудсмена зі спеціальної освіти включають 

інформаційну та комунікаційну стратегію батькам та шкільним округам для 

вирішення розбіжностей у питаннях спеціальної освіти, а також ознайомлення 

батьків з можливими варіантами вирішення таких спорів; рекомендації 

Департаменту освіти щодо стратегії вдосконалення процесу надання освітніх 

послуг; надання інформації для осіб з інвалідністю та направлення їх до інших 

доступних програм та послуг, включаючи раннє втручання та перехід до 

дорослого життя [30].

Таким чином, діяльність Освітнього омбудсмена носить державно- 

громадський характер, освітній омбудсмен виконує правозахисну функцію, 

користуючись інструментами безпосереднього впливу на ситуацію або 

опосередкованими можливостями сприяти покращенню стану прав у сфері 

освіти. Крім того, освітній омбудсмен здійснює також інформаційно-аналітичну, 

консультативну, правопросвітницьку діяльність.

Наразі в системі загальної середньої освіти формуються такі органи 

державно-громадського управління освітою як громадські ради, піклувальні 

ради, батьківські комітети, органи учнівського самоврядування, здійснюється 

проведення громадських консультацій та зборів, анкетування щодо освітніх 

потреб і задоволеності якістю освіти, реалізації спільних проєктів із батьками, 

інформування громадськості про освітні процеси тощо.
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Так, за своєю формою, піклувальні ради є громадськими інституціями, які 

допомагають ефективно здійснювати керівництво закладом освіти (чи мережею 

закладів), формують високий рівень легітимності і підтримки своїх рішень щодо 

освіти зі сторони суспільства. Основні цілі, які важливі для діяльності 

піклувальних рад, полягають у вдосконаленні управління закладом освіти на 

принципах партнерства, стратегічному плануванні, залученні додаткових 

фінансових ресурсів на освітню діяльність.

Діяльність піклувальних рад почала організовуватись у 2001 році на 

підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 45 від 05.02.2001 “Про 

затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього 

навчального закладу”. В Законі “Про освіту” (2017) норми статті 29 вказують, 

що: “наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за рішенням 

засновника відповідно до спеціальних законів; сприяє вирішенню 

перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для 

забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню 

контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою 

громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними 

особами” [167]. Ці положення знайшли відображення у статті 41 Закону 

України “Про повну загальну середню освіту”.

Таким чином, роль піклувальної ради полягає в тому, щоб бути партнером 

закладу освіти, брати участь в операційній і стратегічній діяльності. Її рішення є 

прозорими і виходять з інтересів громадськості, яка є отримувачем послуг 

закладу освіти. Наприклад, піклувальні ради мають значно більше можливостей 

у тому, щоб залучати фінансування як від батьків, так і від зовнішніх джерел - 

благодійників або міжнародних донорів. Але основна їхня функція -  формування 

стратегії розвитку школи, контроль за витрачанням фінансів, оцінка діяльності 

керівника, ефективна взаємодія з органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
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Наразі на законодавчому рівні немає вимог щодо необхідності утворення 

піклувальних рад окремо для кожного закладу освіти. Таким чином, засновник 

на власний розсуд, з урахуванням місцевих особливостей та наявної мережі 

освітніх закладів може утворити як оремі піклувальні ради так і одну для 

декількох освітніх закладів. Наприклад, в ОТГ можуть бути утворені окремо 

піклувальна рада, діяльність якої буде розповсюджуватись на всі школи та 

окремо на дитячі садочки. Так само може бути утворено піклувальну раду для 

конкретної школи, наприклад, опорного закладу.

Вважаємо, що для розвитку в Україні піклувальних рад варто звернути 

увагу на досвід Естонії, яка демонструє успішну імплементацію «bottom-up» 

підходу -  те, задля чого впроваджують децентралізацію державного 

управління у сфері освіти: сильні громади, школи і піклувальні ради, які 

самостійно приймають актуальні для населення рішення, виходячи зі своїх 

можливостей і потреб, і водночас мають вагомий вплив на прийняття освітніх 

рішень на національному рівні. Піклувальні ради оцінюють і контролюють 

діяльність директора і викладачів, висловлюють свою думку щодо якості 

освіти і колегіально впроваджують зміни задля її підвищення.

В Естонії піклувальні ради мають широкий спектр повноважень -  від 

контролю за виконанням кошторису та бюджету закладу освіти до участі у 

формуванні навчального плану та розробці стратегії розвитку школи. 

Створення піклувальних рад із розширеними повноваженнями має за мету 

підвищити якість надання освітніх послуг і ефективність використання 

місцевих ресурсів на освіту.

Важливими органами державно-громадського управління ЗСО

залишаються органи самоврядування працівників закладу освіти; органи 

учнівського самоврядування; органи батьківського самоврядування.

Однією з найбільш активних форм взаємодії між державними та 

громадськими структурами залишаються громадські консультації. Існують 

різні форми проведення громадських консультацій: до безпосередніх
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відносяться, наприклад, публічні громадські обговорення (проведення 

круглих столів, громадських слухань тощо), електронні консультації (через 

відповідні електронні сервіси чи офіційні інтернет-ресурс місцевої влади), до 

опосередкованих - вивчення громадської думки чи проведення соціологічних 

досліджень з питань освіти. Метою консультацій з громадськістю є сприяння 

налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю; 

підвищення якості підготовки управлінських рішень; використання 

результатів консультацій в роботі органів управління ЗСО.

Під час запровадження моделі державно-громадського управління ЗСО 

важливу роль відіграє інформаційний супровід, який забезпечують суб’єкти 

цього процесу -  відділ освіти, заклад ЗСО та самоврядні організації. Ця 

діяльність має носити програмний характер, мати прямий та зворотній зв’язок 

на основі використання сучасних інформаційних технологій. Для роботи з 

депутатами, батьками, директорами шкіл, вчителями та іншими групами варто 

розробляти інформаційні матеріали. Практичним інструментом є мотиваційні 

відеоролики, які показують наприклад, як учні належно наповнених класів 

мають значно кращий рівень комунікативності, значно вищі показники у 

навчанні та більші можливості відвідувати гуртки чи секції. Особливо 

активними можуть бути заходи, на яких обговорюються проблеми ЗСО, 

розробляються пропозиції щодо удосконалення управління освітою.

Державно-громадське управління регіональною системою освіти має 

свою специфіку. Так, за визначенням О. Тягушевої, це “цілеспрямована, 

організуюча і регулююча взаємодія державних і громадських органів 

управління освітою та органів місцевого самоврядування, різних організацій, 

суб’єктів підприємництва щодо ухвалення й реалізації спільних раціональних 

управлінських рішень із забезпечення стійкого розвитку регіональної системи 

освіти, залучення інвестицій в освіту, створення і освоєння нововведень, що 

призводять до її якісної зміни, нарощування інноваційного потенціалу з 

урахуванням соціальних, економічних, культурних особливостей регіону, що
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в цілому сприяють унікальності регіональної системи освіти, забезпечують 

захист прав здобувачів освіти, учителів / викладачів, дозволяють сприйняти 

соціальну відповідальність за результати освіти, гармонізувати відносини 

суб’єктів освітнього процесу” [196, с. 16.].

На регіональному рівні громадськість до управління ЗСО може 

залучатися на рівні горизонтальних управлінських структур у таких формах, 

як: піклувальні ради, ради закладів освіти, асоціації, шкільні фонди, 

громадські організації. Таким чином, д е р ж а в н о -гр о м а д с ь к е  у п р а в л ін н я  

р е г іо н а л ь н о ю  с и ст е м о ю  о св іт и  м о ж н а  р о з гл я д а т и  я к  в за єм о д ію  д е р ж а в н и х  і 

гр о м а д с ь к и х  о р га н ів  у п р а в л ін н я  о с в іт о ю  т а  о р га н ів  м іс ц е в о го  с а м о вр я д ув а н н я  

щ о д о  м о н іт о р и н г у  о с в іт н іх  п о т р е б  н а с е л е н н я  р е г іо н у , у х в а л е н н я  й р е а л із а ц і ї  

с п іл ь н и х  у п р а в л ін с ь к и х  р іш е н ь  щ о д о  р о з в и т к у  р е г іо н а л ь н о ї  с и ст е м и  освіт и , 

за х и с т у  п р а в  зд о б у в а ч ів  о св іт и , п е д а го гів , в п р о в а д ж е н н я  о с в іт н іх  ін н о ва ц ій .

Розвиток державно-громадського управління ЗСО на регіональному рівні 

розглядається в науковій літературі як сукупність різних форм та заходів. 

Наприклад, М. Комарницький пропонує залучати громадськість до управління 

муніципальною освітньою системою, по-перше, на шкільному рівні; по-друге, 

при створенні локальних освітніх округів; по-третє, на міському рівні, 

створюючи батьківські асоціації, органи учнівського самоврядування, 

опікунсько-наглядові ради та інші інституції [66].

Вибір тих чи інших форм залежить, на нашу думку, від регіональної 

специфіки та системи ЗСО в конкретному регіоні. Для оптимального 

функціонування державно-громадського управління в системі ЗСО, 

враховуючи залучення громадян до вирішення питань щодо доступності до 

якісної освіти, децентралізації влади, пропонуємо структурно-функціональну 

модель державно-громадського управління загальною середньою освітою 

(див. рис. 3.1).
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Суб'єкти ДГУ Функції Механізми

Загальнодерж авний рівень

Міністерство освіти і 
науки

■  вироблення державної 
політики в галузі освіти

■  моніторинг якості освіти

• нормативно- 
правовий

• організаційний
• інформаційний

Г ромадська рада

Громадські організації

Регіон альн ий  р івен ь

Регіональні органи 
управління ЗСО

■  реалізація регіональних 
стратегій, програм 
(проектів) розвитку ЗСО

■  моніторинг якості освіти

• організаційний
• інформаційний

Громадські організації, 
піклувальні ради, ради 
закладів освіти, асоціації, 
шкільні фонди

М ісц еви й  рівень>

Місцеві органи 
управління ЗСО

Громадські організації,
піклувальні ради, ради 
закладів освіти, органи 
самоврядування 
працівників закладу 
освіти;
органи учнівського 
самоврядування; 
органи батьківського 
самоврядування

моніторинг якості освіти
проведення зборів 
громадськості, опитування, 
волонтерські акції, 
проведення громадських 
консультацій та зборів, 
анкетування щодо освітніх 
потреб і задоволеності 
якістю освіти, реалізація 
спільних проєктів із 
батьками, ГО
інформування 
громадськості про освітні 
процеси та результати 
через розміщення 
інформаційних 
повідомлень на сайті 
відповідної місцевої 
ради, ОУО, шкіл, ЗМІ

• організаційний
• інформаційний
• мотиваційний

Принципи

1) пріоритету прав і 
свобод людини і 
громадянина;

2) верховенства права;

3) взаємної поваги та 
партнерства;

4) репрезентативності 
органів громадського 
самоврядування, 
громадських 
об'єднань та інших 
інститутів 
громадянського 
суспільства і 
правоможності їх 
представників;

5) обов'язковості 
розгляду пропозицій 
сторін;

6) пріоритету 
узгоджувальних 
процедур;

7) прозорості, 
відкритості та 
гласності;

8) обов'язковості 
дотримання 
досягнутих 
домовленостей;

9) взаємної
відповідальності сторін

Рис. 3.1. Структурно-функціональна 
управління загальною середньою освітою

модель державно-громадського

Вважаємо, що розвиток державно-громадського управління ЗСО має 

здійснюватися на основі комплексного підходу, що передбачає певну підготовку 

управлінців, представників самоврядування та громадськості до демократичного 

розвитку ЗСО, комунікативної практики. Це означає, що треба розробляти 

відповідні механізми, визначити необхідні ресурси для забезпечення 

повноцінної співпраці, реалізації механізму партнерства в управлінні ЗСО між 

управлінськими та громадськими структурами.
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3.2. Науково-методичний супровід реалізації концепції “Нова 

українська школа” на регіональному (локальному) рівні

Науково-методичний супровід реалізації концепції “Нова українська 

школа” на регіональному (локальному) рівні спрямований на реалізацію таких 

цілей як: децентралізація та ефективне управління загальною середньою 

освітою; створення сучасного освітнього середовища; підвищення мотивації 

вчителя шляхом надання академічної свободи та стимулювання до професійного 

зростання.

Як підкреслює А. Василюк, “освітні реформи зазвичай забезпечуються її 

науковим обґрунтуванням, діагностуванням стану освіти, розробкою пропозицій 

та сценаріїв освітніх змін. Такі дослідження здійснюється за різними напрямами: 

аналітичному (діагностика системи освіти на тлі аналогічних досліджень інших 

країн); прогностичному (передбачувані напрями суспільного, господарського, 

культурного й демографічного розвитку країни); модельному (перспективні 

форми перебудови освіти для забезпечення потреб суспільства в конкретних 

історичних умовах); інформаційно-методологічному (аналіз проектів та досвіду 

реформування освіти розвинених країн світу, звітів національних і міжнародних 

освітніх комісій, прогнозів розвитку шкільництва)” [20].

Отже, науково-методичний супровід реалізації концепції “Нова українська 

школа” на регіональному (локальному) рівні має здійснюватися з урахуванням 

результатів наукових досліджень та аналітико-прогностичної роботи, яку 

здійснюють органи управління ЗСО.

30 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив Державний 

стандарт базової середньої освіти, який створює умови для продовження 

реформи “Нова українська школа” у 5-9 класах із 2022 року. Державний 

стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової 

середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги 

до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання. 

Прийняття та впровадження стандарту актуалізує питання про забезпечення



цього процесу відповідним науково-методичним супроводом, який передбачає: 

урізноманітнення організаційних і методичних форм надання шкільної освіти, 

підвищення якості освіти та підготовку закладів загальної середньої освіти до 

участі в міжнародних програмах оцінювання навчальних досягнень PISA, 

удосконалення методичних служб, впровадження нових форм підвищення 

кваліфікації та мотивації педагогічних працівників і керівників закладів освіти.

Для урізноманітнення організаційних і методичних форм надання середньої 

освіти сучасна українська школа має вирішувати цілу низку актуальних питань. 

У 2020 р. це стосується ситуації з пандемією коронавірусу, яка зумовила перехід 

закладів ЗСО на дистанційне або змішане навчання і виявила необхідність 

створення нового навчального контенту, впровадження нових освітніх 

технологій, відповідного організаційного та методичного забезпечення 

освітнього процесу.

Карантинні заходи показали, що до переходу закладів освіти на дистанційну 

форму навчання не були готові повною мірою учасники освітнього процесу. 

Організація навчання в умовах пандемії COVID-19 у 2020 р. виявила, що близько 

1 % дітей в Україні втратили доступ до шкільного навчання взагалі, тому 

нагальними є заходи щодо забезпечення безперервності освітнього процесу і 

доступності та якості освітніх послуг, що постали у зв’язку з епідемією.

Основною проблемою організації дистанційного навчання у закладах освіти 

у зв’язку з карантином стало технічне забезпечення освітнього процесу, а саме: 

доступність інформаційно-комунікаційних технологій для всіх учасників 

освітнього процесу з урахуванням умов, де вони проживають; створення єдиної 

інформаційної освітньої платформи, передусім для шкільної освіти; створення на 

національному рівні реєстрів індивідуальних деперсоналізованих даних про 

здобувачів освіти та педагогічних працівників; забезпечення інтероперабельності 

інформаційних систем освіти як передумови розвитку достовірної освітньої 

статистики.

Наведені проблеми потребують розв’язання як на національному, так і на 

регіональному (локальному) рівні. Зокрема, як зазначається в інформаційно-
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аналітичному бюлетені “Освіта в Україні: виклики та перспективи”, нерівність 

доступу закладів освіти, педагогів, здобувачів освіти до інформаційно- 

комунікаційних технологій зумовлена відсутністю у деяких місцевостях 

швидкісного Інтернету; недостатністю фінансування закладів освіти в частині 

комп’ютерного забезпечення освітнього процесу та застосування 

мультимедійного контенту у навчанні; соціально-економічною обмеженістю 

сімей щодо надання можливості їхнім дітям використовувати комп’ютери для 

дистанційного навчання під час карантину [130, с.240].

Використання нестандартизованого, неуніфікованого освітнього контенту 

ускладнює доступ до інформації та сприйняття навчального матеріалу. Для 

вирішення цих питань та забезпечення якісного дистанційного або змішаного 

навчання необхідно забезпечити на національному рівні: безпечну та швидку 

взаємодію між великою кількістю освітніх баз даних, оскільки їхня розрізненість 

й різноманіття інформації та форматів даних ускладнює користування освітнім 

контентом; створення на національному рівні інформаційних баз з 

індивідуальними деперсоналізованими даними про здобувачів освіти та 

педагогічних працівників, а також відповідних державних освітніх реєстрів 

(такий інструментарій використовується у розвинених країнах світу як основа 

для ідентифікації освітньої траєкторії здобувача освіти); створення державних 

безкоштовних електронних щоденників та журналів; формування Реєстру 

педагогічних працівників ЗСО, Реєстру здобувачів ЗСО; створення програмного 

забезпечення (мобільних додатків), розроблення і впровадження додаткових 

модулів до системи автоматизованої роботи ІРЦ (АС “ІРЦ”) щодо проходження 

комплексної оцінки дітьми з особливими освітніми потребами, формування 

висновків про цю комплексну оцінку [130, с.240-241].

Ці заходи потребують підтримки та прийняття відповідних рішень на 

регіональному/локальному рівні, де має бути забезпечене функціонування 

інформаційної системи “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього 

менеджменту” (ПАК “АІКОМ”) для організації всіх видів робіт зі збору освітньої 

статистики та опрацювання адміністративних даних закладів освіти, розподілу
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бюджетних коштів освітньої субвенції на заробітну плату педагогічних 

працівників та інших управлінських цілей; формування передбачених 

загальнодержавних реєстрів тощо.

За даними інформаційно-аналітичного збірника “Освіта в Україні: виклики 

та перспективи”, особливе значення надається наразі введенню в дію та 

подальша модернізація Національної освітньої електронної платформи (НОЕП), 

яка є державною спеціалізованою освітньою інформаційно-телекомунікаційною 

системою, що має здійснювати технологічне забезпечення реформи середньої 

освіти “Нова українська школа”, забезпечення учасників освітнього процесу 

сучасними електронними освітніми ресурсами, безоплатне забезпечення 

електронними підручниками здобувачів повної загальної середньої освіти та 

відповідних педагогічних працівників. У подальшому НОЕП повинна стати не 

лише майданчиком для розміщення розрізнених навчальних матеріалів та 

послуг, вона має набути рис і статусу єдиної загальнодержавної цифрової школи, 

яка забезпечить створення, поширення, повторне використання, гарантований 

безоплатний доступ до якісних електронних навчальних матеріалів для всіх 

учасників освітнього процесу та стейкхолдерів [130, с. 244].

Основними функціями, які виконуватиме Національна освітня електронна 

платформа, наступні:

-  проведення централізованих освітніх заходів, зокрема оцінювання 

навчальних досягнень школярів, яке зараз існує у розрізнених формах ДПА та ЗНО;

-  централізований збір освітніх даних, які дозволять автоматизувати 

процеси персоніфікації навчання;

-  поширення передового педагогічного досвіду та практики викладання, 

професійного розвитку та кар’єрного зростання педагогічних працівників.

У подальшому НОЕП повинна стати не лише майданчиком для розміщення 

розрізнених навчальних матеріалів та послуг, але набути рис і статусу єдиної 

загальнодержавної цифрової школи, яка забезпечить створення, поширення, 

повторне використання, гарантований безоплатний доступ до якісних 

електронних навчальних матеріалів для всіх учасників освітнього процесу та
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стейкхолдерів. Функціональні можливості НОЕП повинні сприяти широкій 

автономії закладів освіти щодо вибору змісту, методів, форм і засобів навчання; 

охоплювати альтернативні підходи і пропозиції в галузі як формальної, так і 

неформальної й інформальної освіти.

Важливо, що цифровізація освітнього процесу розширює сервісні функції 

держави в тих процесах, які характеризуються розмаїттям пропозицій і 

змагальністю надавачів послуг. До таких процесів належать, зокрема, експертиза 

і конкурс підручників, створення фізичних освітніх середовищ, підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. Тому на часі створення єдиної довідково- 

рекомендаційної системи, яка акумулюватиме інформацію про наявні освітні 

продукти і послуги, і забезпечить прозору й справедливу змагальність їх 

виробників чи надавачів послуг на основі відгуків і рейтингування з боку 

користувачів [130, с. 244].

Ряд аналогічних заходів стосується прийняття відповідних рішень на 

регіональномує /локальному рівні, де має бути забезпечене функціонування 

інформаційної системи “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього 

менеджменту” (ПАК “АІКОМ”) для організації всіх видів робіт зі збору освітньої 

статистики та опрацювання адміністративних даних закладів освіти, розподілу 

бюджетних коштів освітньої субвенції на заробітну плату педагогічних 

працівників та інших управлінських цілей.

На регіональному рівні потрібно забезпечити формування передбачених 

загальнодержавних реєстрів.

Що стосується організації змішаного або дистанційного навчання, 

необхідність враховувати місцеві особливості в частині матеріально-технічної 

забезпеченості закладів освіти, доступу до мереж зв’язку та Інтернету, 

врахування епідемічного стану в регіоні розглядаються нами як завдання для 

органів управління ЗСО щодо розробки окремих програм і проектів, 

стратегічного планування модернізації регіональної освітньої цифрової 

інфраструктури, додаткового фінансування оволодіння учасників освітнього 

процесу необхідними цифровими компетентностями.
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Для цього важливо скористатися досвідом міжнародних проектів, які 

реалізуються в Україні. Наприклад, у 2020-2021 навчальному році в рамках 

Швейцарсько-українського проєкту DECIDE -  ’’Децентралізація для розвитку 

демократичної освіти“ для педагогів і керівників шкіл, управлінців розроблений 

онлайн-курс щодо організації дистанційного і змішаного навчання, який 

допоможе освітянам легко організувати ці форми навчання, зокрема:

-  дистанційну, коли учасники віддалені один від одного і взаємодіють за 

допомогою сучасних цифрових технологій;

-  змішану, що поєднує дистанційне та очне навчання, тобто передбачає 

застосування технологій дистанційного навчання на очній формі.

11 грудня 2020 р. відбувся запуск освітньої платформи “Всеукраїнська 

школа онлайн” (ВШО), яка надає доступ до навчального контенту українською 

мовою для дітей та вчителів, які проживають на тимчасово окупованих 

територіях України. А також для дітей, які з різних причин перебувають за 

кордоном і хочуть навчатися за українською державною програмою.

Важливо, що ЮНІСЕФ бере участь у цьому проекті з метою долучити до 

платформи учнів дітей з особливими освітніми потребами. Для цього для 

доступності навчального контенту для широкого загалу користувачів ЮНІСЕФ 

забезпечив експертний супровід з питань інклюзивності, зокрема переклад на 

жестову мову та створення доріжок звукоопису.

Метою функціонування платформи ВШО є організація дистанційного й 

змішаного навчання учнів 5-11 класів, методична підтримка вчителів. Для цього 

ВШО надає рівний, вільний і безоплатний доступ до якісного навчального 

контенту, містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 

18 основних предметів, для вчителів - рекомендації з проведення змішаного й 

дистанційного навчання за допомогою навчальних матеріалів платформи. 

Навчальний контент ВШО відповідає чинним державним освітнім програмам, а 

його якість перевірена Українським інститутом якості освіти. Перелік і тематику 

курсів запропоновано Міністерством освіти і науки України.

У 2021 р. питаннями інтернет-зв’язку закладів ЗСО опікуватиметься і
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Міністерство цифрової трансформації, яке отримає окрему бюджетну програму 

на фінансування заходів з підтримки інтернет-технологій у закладах освіти.

Розвиток змішаних та дистанційних форм навчання загострив питання щодо 

цифрової інклюзії та пошуку рішень для людей з особливими освітніми 

потребами щодо використання ІКТ та налагодження альтернативної та 

додаткової комунікації. Основне завдання, яке стосується цифрової інклюзії, -  

це забезпечення доступу дітей з ООП до інструментів альтернативної та 

додаткової комунікації. Для цього потрібні відповідні електронні веб-ресурси, 

універсальний дизайн інфраструктури будівель, спеціальні дистанційні послуги 

у сфері освіти та інструменти інклюзивного навчання.

Серед інших важливих проблем організації навчання у системі ЗСО слід 

виділити розпочату у 2020 р. дискусію щодо навчання дітей у школі з 

п’ятирічного віку, оскільки це стосується суттєвих питань створення необхідної 

мережі/класів закладів освіти, організаційних, фінансових, інформаційних тощо 

проблем. Як показала дискусія, більшість науковців вважають, що діти 

шестирічного віку мають набагато більшу готовність до школи, ніж п’ятирічні за 

такими критеріями як фізична, психічна, моральна, вольова, мотиваційна та 

інтелектуальна готовність. Це означає, що раннє навчання дітей дошкільного 

віку може мати негативні наслідки.

В Інструктивно-методичних рекомендаціях МОН щодо забезпечення 

наступності дошкільної та початкової освіти йдеться про те, що саме в період від 

п’яти до шести (семи) років відбуваються цілісні зміни особистості дитини, під 

час провідної ігрової діяльності формується світогляд, засвоюються етичні 

норми та проявляються нові види діяльності, які дозволяють перейти дитині до 

нової стадії розвитку в іншій соціальній ситуації. Головним у старшому 

дошкільному віці є формування особистісних якостей дитини, тому базовим 

компонентом дошкільної освіти передбачається, що, хоч дитина дошкільного 

віку набуває різних компетенцій і засвоює елементарні знання про себе й 

довкілля та моральні цінності в різних видах діяльності (руховій, образотворчій 

тощо), провідною для цього віку все одно залишається ігрова діяльність.
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П’ятирічки та шестирічки -  це дві абсолютно різні вікові групи дітей, робота 

з якими потребує різного підходу. Реформа НУШ передбачає початок навчання 

дітей віком від шести (семи) років. Для дітей п’яти років організувати шкільне 

навчання в ігровій формі проблематично, тому що потрібні не лише розробка 

спеціальних освітніх програм, пошук нових підходів щодо адаптації дітей, 

перекваліфікація вчителів початкових класів, а й переобладнання освітнього 

простору, який має відповідати віковим, психологічним, фізичним особливостям 

дитини. Таким чином, вважаємо, що реформування ЗСО слід здійснювати 

відповідно до існуючої стратегії НУШ та відповідних напрямів її реалізації.

Важливим питанням впровадження нових організаційних і методичних 

форм надання шкільної освіти є перехід до профільної школи, який має 

враховувати можливості вибору учнями предметів, розробку нових освітніх 

програм, створення відповідної мережі освітніх закладів, перегляд навантаження 

вчителів тощо. Це передбачає суттєві організаційні, матеріально-технічні зміни і 

значною мірою стосується якості освіти.

На регіональному рівні для переходу до профільної школи органам 

управління ЗСО необхідно розглянути і знайти рішення щодо наступних питань:

1) у малих та малокомплектних школах не завжди забезпечується якісна 

освіта. Аналіз результатів складання ЗНО учнями шкіл у містах у порівнянні з 

результатами в сільській місцевості свідчить, що у випускників міських шкіл 

вони дещо вищі. Про це свідчить факт впровадження вагових коефіцієнтів для 

випускників сільських шкіл під час проходження вступної кампанії до вищих 

навчальних закладів. Це підкреслює наявність соціально-економічних факторів, 

які призводять до ситуації, коли випускники сільських навчальних закладів 

програють випускникам міських шкіл в результатах ЗНО;

2) рівень викладання у сільських (особливо малокомплектних) школах не 

завжди відповідає рівню викладання у міських школах. Вчителі в малих школах 

отримують менші заробітні плати через низьку кількість годин, що зумовлено 

малою кількістю класів в окремих роках навчання (відсутність паралельних 

класів), а іноді -  відсутністю окремих класів та значним відсотком учнів, що
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перебувають на індивідуальній формі навчання. Наслідком цього є дефіцит 

кваліфікованих викладачів окремих предметів у сільських школах та 

необхідність викладання одним вчителем одразу кількох предметів;

3) у багатьох сільських школах забезпечення якісного освітнього процесу 

(мережа Інтернет, матеріально-технічне забезпечення, безбар’єрний доступ 

тощо) залежить наразі від фінансових можливостей територіальних громад, тому 

без додаткових фінансових та організаційних заходів для створення рівних умов 

отримання якісної освіти вирішення цих питань не може бути здійсненим.

Як наслідок, ці проблеми мають негативний вплив та знижують рівень 

компетентності учнів, що відображено у даних моніторингу якості освіти, які 

здійснює Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Особливо наочними є показники якості загальної середньої освіти, отримані 

в рамках міжнародного оцінювання учнів PISA. Відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. № 72-р “Деякі питання участі 

України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018” [47] у 2016 р. 

Україна вперше долучилася до порівняльного дослідження у галузі середньої 

освіти PISA, у якому беруть участь понад 80 країн та економік світу.

За даними Національного звіту за результатами міжнародного дослідження 

якості освіти PISA-2018, основними результатами стали такі:

1. С т ан сф о р м о ва н о ст і чит ацької, м а т е м а т и ч н о ї т а  п р и р о д н и ч о -н а ук о во ї  

грам от ност і: навіть базового рівня сформованості читацької грамотності не 

досягли 25,9 % українських підлітків, математичної -  36 % і природничо- 

наукової -  26,4 %. Ці показники є гіршими за середні значення по країнах ОЕСР, 

де базового рівня сформованості читацької грамотності не досягають 22 % 

підлітків, математичної -  23,9 %, а природничо-наукової -  21 %.

У галузі математики рівня 3 і вищих за шкалою сформованості 

математичної грамотності PISA досягли тільки 37,9 % українських учнів.

У галузі природничо-наукових дисциплін 43,6 % українських учнів досягли 

рівня 3 та вищих за шкалою PISA.
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2. З в ’я зо к  у с п іш н о с т і у ч н ів  із чит ання, м а т ем а т и к и  і п р и р о д н и ч о -н а ук о ви х  

д и сц и п л ін  із со ц іа льн о -еко н о м ічн и м  ст ат усом : в Україні учні із високим 

соціально-економічним статусом мають у два-три рази вищі шанси досягти 

високих показників у навчанні, ніж їхні однолітки з низьким соціально- 

економічним статусом. Найчастіше учні із нижчим соціально-економічним 

статусом навчаються в Україні у звичайних закладах ЗСО або в закладах П(ПТ)О 

й проживають у невеликих містах, селищах або селах. Натомість учні з великих 

міст мають більше можливостей навчатися в ліцеях, гімназіях та спеціалізованих 

школах, а відтак рівень сформованості у них читацької, математичної й 

природничо-наукової грамотності значно вищий, ніж в їхніх однолітків. 

Максимальна різниця між учнями, заклади освіти яких розташовані у великих 

містах, та учнями, заклади освіти яких розташовані в селах, становить більше 2

х років навчання. Такий розрив в успішності характерний для тих країн, де 

показник соціально-економічної нерівності громадян є високим.

3. В п ли в  о св іт н ьо го  сер ед о ви щ а  н а  р е зу ль т а т и  у ч н ів  із чит ання, 

м а т е м а т и к и  т а  п р и р о д н и ч о -н а ук о ви х  дисциплін : в Україні більшість учнів (80 

%) відчувають свою приналежність до закладу освіти, але 25,8 % українських 

учнів повідомили, що стикалися прямо чи опосередковано з проявами булінгу. 

На успішності українських учнів суттєво позначається неефективне 

використання ними навчального часу (ідеться про дисципліну на заняттях, 

відвідування занять, запізнення тощо).

4. Д о б р о б ут , ст а влен н я  до  н а вч а н н я  т а  п р а гн ен н я  ук р а їн сь к и х  у ч н ів  у  

1 5 -р ічн о м у  віці: в Україні 82 % учнів, незалежно від статі, задоволені життям і 

89 % часто (частіше дівчата) відчувають позитивні почуття, що більше ніж у 

середньому по країнах ОЕСР. Учні, які навчаються в закладах освіти, 

розташованих у сільській місцевості, задоволені життям більше, ніж ті, хто 

навчається у міських закладах, натомість учні України із низьким значення 

соціально-економічного статусу менше задоволені життям, ніж їхні однолітки, 

які мають високий рівень соціально-економічного статусу. Позитивне ставлення 

до закладів освіти позитивно впливає і на результати успішності.
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5. Ресурсне забезпечення освітнього процесу в Україні: станом на 2018 р. 

Україна витрачала на одного учня приблизно 27 000 доларів за весь період 

навчання його з 6 до 15 років, що менше, ніж витрачають на своїх учнів країни 

ОЕСР. Цей чинник можна вважати тим, що частково зумовлює нижчі показники 

України в PISA в усіх трьох предметних галузях (читанні, математиці, 

природничо-наукових дисциплінах).

Загалом, за витратами на одного учня Україна належить до групи країн, у 

яких видатки на одного учня становлять менше ніж 50 000 доларів. Як свідчать 

дані, витрати, нижчі за цю суму, негативно позначаються на успішності учнів. 

При цьому варто зауважити, що такі витрати включають все, що пов’язано з 

підготовкою учнів: заробітна плата педагогічних і допоміжних працівників 

закладів освіти, кошти на обслуговування будинків та інфраструктури, 

експлуатаційні витрати й витрати на навчальні матеріали. Загалом було 

з’ясовано, що в Україні, порівняно з країнами ОЕСР, у закладах освіти 

спостерігається брак як матеріальних, так і навчальних ресурсів [120].

Найважливішим ресурсом, за результатами PISA, є вчителі: дослідження 

показує, що вищий рівень кваліфікації вчителя позитивно впливає на успішність 

учнів. Станом на 2018 р. в Україні на одного вчителя припадало в середньому 

12 учнів (що відповідає середньому по країнах ОЕСР). Цей показник значно 

різниться залежно від специфіки закладу освіти. Так, у закладах ЗСО, що 

розташовані в селах, на одного вчителя припадає значно менше учнів, ніж на 

вчителя у великих містах. Утім менша кількість учнів не позначається на їхній 

вищій успішності в навчанні, як можна було б очікувати [47].

Наведені дані дають змогу більш критично підійти до чинних практик і 

зосередити зусилля на підвищенні якості вітчизняної освіти. Зокрема, результати 

проведення в Україні дослідження PISA-2018 показали необхідність посилення 

розвитку якісної математичної освіти та STEM-освіти (наука, технології, 

інженерія, математика). Відповіддю на цей суспільний запит став Указ 

Президента України від 30.01.2020 № 31/2020, який проголосив 2020/2021 н. р. 

Роком математичної освіти в Україні.



Інший Указ Президента України від 18.11.2019 № 837/2019 “Про 

невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” [165] 

передбачив необхідність розроблення та затвердження концепції розвитку 

природничо-математичної освіти (STEM-освіти), яка була 5 вересня 2020 р. 

схвалена Урядом. Концепція визначила європейські підходи в освіті для 

створення основ професій майбутнього, популяризації науково-технічних, 

математичних, інженерних професій, формування новітніх компетентностей 

громадян, підготовку фахівців нової генерації, здатних до засвоєння знань, 

розробки та втілення новітніх технологій.

Уряд з метою виведення природничо-математичної освіти на новий якісний 

рівень у 2020/2021 н. р. спрямував понад 800 млн. грн. з державного бюджету 

закладам, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, на 

оснащення STEM-лабораторій, які створюються для організації науково- 

орієнтованої діяльності здобувачів освіти з використанням високотехнологічних 

засобів навчання, інноваційних моделей освіти, їх розроблення та апробацію; 

популяризації результатів винахідницької, науково-орієнтованої діяльності та 

розвиток учнівської творчості; професійного удосконалення педагогічних 

працівників [173].

На сьогодні, розпочато підготовчий етап до проведення наступного циклу 

PISA-2021, де провідною компетентністю визначено математичну і вперше 

передбачається проведення дослідження з використанням комп’ютерної 

версії PISA.

Крім дослідження PISA, у 2019 році Україна долучилась до міжнародного 

проєкту вивчення інституційного забезпечення й якості надання освітніх послуг 

у сфері підготовки педагогічних працівників -  Training Assessment Project (ТАР), 

який започаткований Світовим банком. Проведення ТАР передбачає вивчення 

закладів освіти, а також відповідних установ та організацій, які надають освітні 

послуги з професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогів (в т. ч. 

приватних та/або неурядових організацій) й безпосередньо закладів педагогічної 

освіти. До основних методів даного дослідження належать опитування
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працівників закладів педагогічної освіти та освітніх установ, які надають послуги 

з підвищення кваліфікації вчителів, та проведення фокус-груп серед студентів / 

слухачів освітніх програм, педагогічних працівників освітніх установ, які надають 

відповідні послуги, потенційних роботодавців тощо. Відтак, результати 

дослідження, а саме Національний аналітичний звіт щодо системи підготовки 

педагогічних працівників в Україні, база даних системи закладів та установ 

підготовки педагогічних працівників, а також індивідуальні профілі всіх 

проаналізованих надавачів освітніх послуг, будуть отримані на початку 2021 року.

Вважаємо, що участь України у міжнародному проєкті ТАР є важливим 

стратегічним інструментом у процесі проведення реформ освітньої галузі, 

оскільки інформаційна база ТАР стане важливим джерелом даних для 

формування політики з питань підготовки, професійного розвитку, підвищення 

кваліфікації та мотивації педагогічних працівників. Ці дані можуть 

використовуватися у регіональному розрізі для порівняння умов та прийняття 

управлінських рішень щодо оптимального використання педагогічних кадрів, 

формування мережі науково-методичного супроводу ., функціонування закладів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та сертифікаційних центрів.

Для забезпечення закладів ЗСО якісними навчальними засобами, відповідно 

до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України 

та фондом The LEGO Foundation, підписаному у 2010 р., у 2018/2019 н. р. всі 

перші класи закладів загальної середньої освіти (близько 16 тисяч шкіл з усієї 

України) безкоштовно отримали ігрові набори LEGO, а саме: кожен учень 

першого класу (понад 455 000 першокласників) отримав набір “Шість цеглинок”, 

а кожен перший клас -  набір конструктора “LEGO Play Box” для використання в 

освітньому процесі виключно в закладі освіти, на балансі якого вони 

перебуватимуть. Фондом ^ e  LEGO Foundation були упорядковані та надані 

безкоштовно методичні посібники “Шість цеглинок в освітньому просторі 

школи” та “Гра по-новому, навчання по-іншому”.

Протягом 2018/2019 навчального року тренерами The LEGO Foundation 

було здійснено донавчання усіх вчителів перших класів у Кіровоградській,



Полтавській, Сумській, Чернівецькій областях та місті Києві. З метою 

забезпечення якості впровадження діяльнісного підходу у навчанні The LEGO 

Foundation здійснив додатковий тренінг для 250 тренерів (по 10 тренерів з 

кожного регіону) для подальшого навчання ними вчителів перших класів 

2018/2019 н. р. та перших класів 2019/2020 н. р.

Для забезпечення системності, стійкості та тривалості нових підходів The 

LEGO Foundation здійснює розробку та імплементацію модулів “Навчання через 

гру” у 70 програмах підвищення кваліфікації педагогічних працівників та у 

програми підготовки педагогів закладів вищої освіти.

20 червня 2019 року було підписано новий Меморандум про 

взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та The LEGO 

Foundation (Королівство Данія) щодо впровадження ігрових та діяльнісних 

методів навчання в освітній процес закладів дошкільної, загальної середньої та 

вищої освіти. Відповідно до статті 5 Меморандуму у 2019/2020 та 2020/2021 

навчальних роках The LEGO Foundation зобов’язується безкоштовно надати 

Міністерству освіти і науки України ігрові набори LEGO для забезпечення усіх 

перших класів закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм 

власності, розташованих на території України.

Важливим кроком для підвищення якості загальної середньої освіти є 

розроблення кластера з освітніх оцінювань в структурі Національної освітньої 

електронної платформи. Реалізація “Стратегії розвитку освітніх оцінювань у 

сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року”, схваленої рішенням 

Колегії МОН від 30.05.2019, передбачає проведення стандартизованих 

підсумкових оцінювань учнів на етапі здобуття початкової й базової освіти, а 

також локальних моніторингових досліджень якості освіти. Створення кластера 

з освітніх оцінювань у межах НОЕП є важливою складовою системи 

забезпечення якості освіти, що відповідає інтересам держави та узгоджується зі 

світовою практикою забезпечення якості освіти.

Інший напрям, важливий для підвищення якості освіти, -  це створення 

екзаменаційних центрів (ЕЦ) для централізованого проведення комп’ютерних
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тестувань окремих категорій осіб. Ідея створення ЕЦ як осередків із забезпечення 

проведення окремих видів освітніх оцінювань із використанням комп’ютерної 

техніки була озвучена Українським центром оцінювання якості освіти ще у 

2017 р. Основними функціями відповідних ЕЦ можуть бути: проведення 

міжнародних освітніх оцінювань (PISA з 2021 р. планується проводиться в 

комп’ютерному форматі); проведення загальнодержавних і регіональних 

моніторингових досліджень якості освіти; проведення сертифікації педагогічних 

працівників; тестування в рамках конкурсів на посаду керівників закладів освіти; 

проведення мовних іспитів для осіб, які претендують на громадянство України, 

а також тих, хто подається на державну службу; навчання педагогічних 

працівників тощо.

Зважаючи на важливість забезпечення оптимального функціонування 

мережі ЕЦ, у 2021 р. пропонується відкрити 25 ЕЦ у всіх регіонах країни, а також 

2 центри в АР Крим та Севастополі тоді, коли це стане можливим. Відповідна 

кількість ЕЦ, які перебуватимуть у віданні регіональних центрів оцінювання 

якості освіти (далі -  РЦОЯО) як їхні відокремлені структурні підрозділи, може 

стати первинною мережею ЕЦ, а вторинну мережу для більш масового 

охоплення комп’ютерними освітніми оцінюваннями аудиторії можна надалі 

розбудовувати на базі закладів освіти.

На регіональному рівні також слід вирішити питання кадрового та 

фінансового забезпечення. розміщення таких центрів. Першочерговими 

видатками для запуску ЕЦ є видатки на створення відповідного програмного 

забезпечення, закупівлю сертифікатів захисту, ремонт приміщень, закупівлю 

обладнання. Надалі основні видатки будуть пов’язані з оплатою праці персоналу, 

утриманням приміщень і техніки в належному стані, підтриманням програмного 

забезпечення в актуальному стані [130, с. 245-246].

20 вересня 2020 року МОН опублікувало на громадське обговорення проєкт 

розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики щодо створення мережі екзаменаційних центрів на період до 

2030 року та плану заходів з її запровадження”. Мета Концепції - розбудова
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механізмів оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та проведення 

досліджень якості освіти з використанням цифрових технологій шляхом 

створення відповідної інституційної, організаційної та технічної

інфраструктури.

Концепція опирається на низку міжнародних та національних документів, у 

яких розглянуті питання цифровізації освітніх оцінювань. Зокрема, Інчхонська 

декларація “Освіта 2030” наголошує на актуальності впровадження практик та 

цілісних систем оцінювання якості освіти, які охоплюють оцінювання 

середовища, процесів та результатів, в тому числі для досягнення Цілей сталого 

розвитку; Стратегія ЮНЕСКО в галузі освіти 2014-2021 визнає важливість 

збалансованого поєднання системних освітніх оцінювань національного та 

регіонального рівнів з масштабними міжнародними порівняльними

оцінюваннями для моніторингу якості освіти та досягнення глобального 

консенсусу щодо набору основних компетентностей, необхідних для сучасного 

життя; Закон України «Про освіту» передбачає для забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності, прозорості і публічності прийняття та виконання 

управлінських рішень наявності значного набору різнорідної інформації про 

освітній процес, важливою частиною якої є дані про результати навчання; 

Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року інформаційно- 

цифрова компетентність визначена однією з ключових.

Таким чином, уряди розвинених країн переводять свої системи 

централізованого підсумкового оцінювання на комп’ютерну основу, а практика 

проведення міжнародних освітніх оцінювань демонструє тенденцію до 

поступового переходу від паперового до комп'ютерного формату.

Відтак планування й реалізацію нових видів освітніх вимірювань в Україні 

важливо забезпечити в комп’ютерному форматі, що дозволить значно 

пришвидшити виконання окремих операційних складових тестування, 

оптимізувати їх, стимулюватиме ефективний розвиток національної системи 

освітніх оцінювань. Інструментом реалізації цієї політики є створення мережі
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екзаменаційних центрів як відокремлених структурних підрозділів регіональних 

центрів оцінювання якості освіти для проведення окремих видів освітніх 

оцінювань з використанням комп’ютерної техніки.

У проєкті Концепції передбачено три етапи її реалізації впродовж 2021

2023, 2024-2027 та 2028-2030 років.

Відповідно до цих змін актуалізується питання щодо удосконалення 

методичних служб, впровадження нових форм методичної підтримки педагогів, 

особливо в процесі реалізації НУШ, адже у системі методичної роботи 

розвиваються професійно важливі особистісні якості педагога, формуються та 

усвідомлюються нові цінності, оновлюються знання, посилюється здатність до 

їх практичного застосування.

Науково-методична робота в сучасному її розумінні здійснює також 

супровід освітніх практик та інновацій, які є чинником розвитку освітніх систем 

різного рівня. Цей процес передбачає науково-методичне обґрунтування, 

педагогічні технології впровадження, моніторинг результатів діяльності закладів 

освіти, освітніх практик та інновацій. При цьому, на нашу думку, пріоритетом 

науково-методичної роботи залишається професіоналізм педагогів, науковість, 

відкритість освітнього процесу.

На державному рівні цей напрям забезпечений нормативно-правовими 

актами та фінансуванням, що створило передумови для широкого залучення 

обласних закладів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів 

(центрів), університетів, методистів об’єднаних територіальних громад, 

громадських організацій до підготовки вчителів до роботи в умовах реформи. 

Взаємодія різних інституцій та суб’єктів освіти забезпечує передумови для того, 

щоб професіоналізм педагогів як цілісне особистісне утворення та важлива 

ознака професійної діяльності набув системного розвитку.

У методичній роботі узагальнення дозволяє систематизувати різні ознаки 

педагогічних явищ та освітніх процесів, наочно представити відповідні 

тенденції, виявити кращі зразки досвіду. Експертна функція сприяє 

поглибленому опрацюванню певного напряму забезпечення якості освіти і
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дозволяє спеціально підготовленим у системі методичної роботи експертам 

об’єктивно оцінити наявний стан освітньої практики у процесі експертизи, яка 

здійснюється в ході атестації, контролю.

Вдосконаленню системи науково-методичної роботи вчителів сприяє 

комплекс педагогічних умов, що включає: готовність учителя до реалізації 

інноваційних підходів, готовність адміністрації школи підтримувати вчителів у 

реалізації цих підходів; апробація теоретичних і прикладних знань, а також 

методичних та практичних умінь вчителів у дослідно-експериментальній роботі. На 

основі аналізу та у співпраці з органами управління освіти планується методична 

робота з педагогічними працівниками з урахуванням їх запитів та потреб.

На основі діагностики й узагальнення необхідної інформації здійснюється 

проведення моніторингу якісного складу педагогічних кадрів, формування 

готовності педагогів до інноваційної діяльності та дослідницько- 

експериментальної роботи, їх професійної компетентності, що виступає 

передумовою організації і планування методичної роботи.

Для професійного розвитку педагогів створюються центри, які 

консультуватимуть вчителів, надаватимуть психологічну підтримку та 

поширюватимуть інформацію про можливості підвищення кваліфікації. 

Відповідне Положення, яке регулює діяльність таких центрів, Уряд затвердив 29 

липня 2020 року. Функціями центру є узагальнення та поширення інформації про 

можливості професійного розвитку освітян: програми підвищення кваліфікації, 

вебресурси та інші інструменти, які зможуть стати в пригоді для їхнього 

професійного зростання. Вони також координуватимуть діяльність професійних 

спільнот педагогів і надаватимуть психологічну підтримку педагогічних 

працівникам.

Центри проводитимуть консультації з наступних питань: планування та 

визначення траєкторії професійного розвитку; проведення супервізії; розроблення 

документів закладу освіти; впровадження компетентнісного, особистісно 

орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів у навчанні; застосування 

нових освітніх технологій; організація освітнього процесу за різними формами, у
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тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.

Визначено, що створення центрів професійного розвитку за рішенням 

органів місцевого самоврядування та відповідно до потреби територіальної 

громади, може мати декілька варіантів:

1. Декілька засновників можуть спільно утворити Центр та укласти 

засновницький договір або договір про спільну діяльність. Сільські, селищні, 

міські ради можуть утворювати центри та організовувати їхню діяльність 

відповідно до Закону “Про співробітництво територіальних громад”.

2. Районні, міські (районні у містах) ради можуть створити центри шляхом 

реорганізації підпорядкованих районних (міських) науково-методичних центрів 

(кабінетів). Наразі науково-методичні центри функціонують в одному з двох 

статусів -  як структурний підрозділ або як самостійна юридична особа.

3. Реорганізувати науково-методичний центр як юридичну особу на основі 

рішення органу місцевого самоврядування про створення центру професійного 

розвитку педагогів як нової юридичної особи, якому може передувати рішення 

про ліквідацію науково-методичного центру як юридичної особи [178].

До питань науково-методичного супроводу освітнього процесу додається 

вирішення проблем кадрового забезпечення. За даними інформаційно- 

аналітичного збірника “Освіта в Україні: виклики та перспективи”, тенденціями, 

які за останні шість років виявляють статистичні освітні спостереження, є 

зменшення кількості педагогічних працівників і процес “старіння” педагогічних 

кадрів. Великою є частка вчителів категорії понад 60 років, і вона має тенденцію 

для зростання. Загалом частка педагогічних працівників віком більше 55 років, 

які викладають окремі предмети у ЗЗСО, складала в 2019 р. 28,0 % або 76,4 тис. 

осіб. Натомість кількість педагогів молодше 50 років поступово зменшується. 

Частка директорів-пенсіонерів в директорському корпусі складає на сьогодні 

більше чверті (25,3 %), при цьому у міській місцевості таких директорів 29,1 % 

(1 494 особи), у сільській місцевості -  23,0 % (2 042 особи) [130 с. 254-255].

Дослідження ДНУ “Інститут освітньої аналітики” щодо працевлаштування 

випускників педагогічних спеціальностей вітчизняних ЗВО до закладів освіти,



яке базується на статистичній та індивідуальній деперсоналізованій інформації 

виявило, що тільки 18,2 % випускників закладів вищої освіти України, які 

випускають фахівців за спеціальностями галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”, 

потрапляють на роботу в школу. Це означає, що якщо в середньому впродовж 

2016-2019 рр. щорічно ЗВО випускали близько 28 тис. фахівців педагогічних 

спеціальностей (впродовж 2016-2019 рр. -  83 784 особи), то в середньому за рік 

тільки близько 5 тис. з них обрали роботу в школі.

Враховуючи необхідність заміни 76,4 тис. осіб педагогів-пенсіонерів, така 

процедура може зайняти півтора десятиліття. Це є значним викликом для 

системи освіти України, що вимагає перегляду мотивації молодих педагогічних 

фахівців до роботи у школі та умов їх підготовки за рахунок бюджетних коштів 

[130 с. 254-255].

Розвиток професійних компетентностей педагогів передбачає, що 

професійна кваліфікація вчителів виступає як інтегративна характеристика 

теоретичних і прикладних знань, практичних і методичних умінь, творчої 

активності. Вона забезпечує ефективну роботу вчителів з учнями, сприяє творчій 

активності, ініціативності школярів. Форми організації процесу зростання 

професійної компетентності вчителя: інститут післядипломної освіти, 

магістратура, аспірантура, віртуальні методичні кабінети, навчання за 

допомогою можливостей мережі Інтернет та ІКТ.

На даний час система підвищення кваліфікації вчителів передбачає, що поряд 

із ключовими провайдерами -  інститутами післядипломної педагогічної освіти і 

академіями безперервної освіти -  зможуть надавати послуги й інші інституції як 

державної (комунальної), так і приватної форми власності. Для того, щоб умови 

надання цих послуг були конкурентними на законодавчому рівні необхідно 

створити дієві механізми фінансового забезпечення системи підвищення 

кваліфікації педагогів, коли “гроші ходять за вчителем“.

Інноваційним кроком для цього стало запровадження з 2018 р. інституції 

сертифікації педагогічних працівників. У 2019 році в Україні розпочався 

пілотний проект із сертифікації педагогічних працівників, який триватиме три
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роки. Сертифікація педагогічних працівників -  це зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з 

педагогіки та психології, практичних умінь застосування сучасних методів і 

технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи (стаття 51 Закону 

України “Про освіту”).

Сертифікацію педагогічних працівників реалізує Міністерство освіти і 

науки України спільно з Державною службою якості освіти та її територіальними 

органами, Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними 

центрами. На даний час сертифікація педагогічного працівника відбувається на 

добровільних засадах, виключно за його ініціативою. Відповідно до п. 6 

Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 [146], 

сертифікація передбачає експертне оцінювання професійних компетентностей 

учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи, що 

організовується Державною службою якості освіти, а також незалежного 

тестування, що здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти. 

Ще одним складником сертифікації є самооцінювання учасником сертифікації 

власної педагогічної майстерності.

Окремо слід звернути увагу на формування професійних компетентностей 

управлінців, які працюють в органах управління ЗСО, що передбачає уміння 

виконувати наступні функції:

-  створення освітнього простору (доступ учнів до навчальних матеріалів, 

комфортне фізичне і психологічне середовище для спілкування та різноманітних 

видів діяльності в інтерактивних групах, місце для індивідуальної роботи учня, 

зокрема й з Інтернетом, відпочинку, представлення власних та групових 

досягнень) у тісній співпраці з батьками, учителями, громадськістю;

-  управління інноваційними процесами, проєктний менеджмент, 

застосування нових методик,

-  комунікація та мотивування педагогічних працівників до здійснення змін,
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-  ефективна взаємодія з батьками, побудова партнерства школа-батьки- 

учні тощо.

Важливим аспектом управлінської практики в системі ЗСО є запровадження 

стимулюючої системи професійного зростання учителів. Існує ряд об’єктивних 

викликів, які впливають на якість професійної діяльності педагогів, а саме:

-  все ще низька заробітна плата педагогічних працівників, особливо 

молодих вчителів, низький соціальний статус педагогічного працівника;

-  недостатність мотиваційних механізмів залучення молодих спеціалістів 

до педагогічної діяльності у закладах освіти;

-  невідповідність сучасним вимогам існуючої системи підготовки 

майбутніх учителів у закладах вищої освіти та перепідготовки працюючих 

педагогічних працівників;

-  неготовність педагогів та керівників закладів освіти працювати в умовах 

автономії та свободи через брак знань з управління закладом освіти та 

відсутність досвіду у сфері освітнього менеджменту;

-  повільність змін стосовно надмірної регламентованості та 

забюрократизованості в управлінні освітою;

-  наявність суттєвих територіальних відмінностей в якості загальної 

середньої освіти та, відповідно, результатах навчання.

Для стимулювання професійного зростання учителів та подолання 

визначених проблем вже здійснюються послідовні кроки, зокрема:

-  забезпечено поступове зростання заробітної плати педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти впродовж останніх років;

-  за умов успішної сертифікації - 20 % додаткової доплати сертифікованим 

педагогічним працівникам;

-  за підтримки Шведсько-українського проєкту “Підтримка децентралізації 

в Україні” створено веб-ресурс, на якому зібрано базу найкращих практик з 

управління освітою в ОТГ та органах місцевого самоврядування;

-  започатковано конкурсний відбір на посаду керівника закладу загальної



середньої освіти, встановлено законодавчі обмеження щодо строку перебування 

їх на посаді та розширено повноваження щодо організації діяльності 

відповідного закладу.

Але цих заходів недостатньо для вирішення кадрових питань в системі ЗСО 

і забезпеченні всіх закладів висококваліфікованими педагогічними кадрами. 

Тому слід використовувати для стимулювання професійного зростання вчителів 

різні методи. Наприклад, зростання заробітної плати за період учительської 

кар’єри в Україні відбувається досить повільно: ті, хто досяг вершини 

тарифної сітки, заробляють лише на 30% більше за нового вчителя; у країнах 

ОЕСР і ЄС учителі на вершині тарифної сітки заробляють на 70-80 % більше, 

ніж нові вчителі.

Слід удосконалити систему навчального навантаження, за якою 

організовується навчання і відокремити навчальні години від годин, що 

витрачаються на інші важливі завдання, не пов’язані з викладанням.

Необхідно збільшити розмір освітньої субвенції для фінансування 

видатків на виплату вчителям надбавки до посадового окладу за складність, 

напруженість у роботі. В умовах карантинних обмежень у навчальному 

процесі зросло навантаження вчителів у зв’язку із вимушеним поділом класів 

на групи, проведенням частини занять у дистанційній формі, додатковим 

навчанням дітей, які мають прогалини у навчанні.

Для перетворення закладів загальної середньої освіти на такі, які 

відповідатимуть вимогам сучасності, потрібні нові технології управління, а 

щоб концепція була успішно впроваджена, директори шкіл мають стати 

лідерами змін. Директор повинен знати нові стандарти і програми, їхні 

відмінності від попередніх. Але, окрім знань про нормативно-правові акти, 

директор має бути компетентним у таких напрямах як освітній менеджмент, 

супервізія, особливості ліцензування закладу освіти, державної реєстрації, 

припинення діяльності структурних підрозділів, автономії та фінансової 

самостійності закладу.
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Необхідне удосконалення конкурсного відбору керівників закладів ЗСО 

та відповідного інструментарію, що зробить кадрові процеси в системі освіти 

більш прозорими та ефективними, зокрема запровадити систему KPI для 

оцінки управлінської діяльності. Для цього потрібні загальнодержавні 

стандарти діяльності керівника закладу загальної середньої освіти, що стануть 

підґрунтям для формування вимог щодо професійної компетентності 

керівника; універсальний інструментарій для проведення конкурсних 

випробувань, зокрема загальнодержавна система професійного оцінювання 

засобами тестування для кандидатів на керівні посади; необхідність 

обов’язкового стажування резервістів і проходження ними через систему 

контрольних процедур.

Для запровадження системи KPI (ключових показників ефективності; Key 

Performance Indicators), сформованій на моніторингу відповідних кількісних і 

якісних показників та результатах реалізації перспективних планів розвитку 

закладу освіти, що розробляються кандидатами на відповідну посаду, 

доцільно розробити відповідну процедуру та визначити її проведення в 

певному нормативному полі.

Вважаємо, що потрібна різнорівнева система супроводу професійної 

діяльності осіб, які претендують на посаду керівника закладу освіти або вже 

призначені керівником, зокрема: від зарахування до складу кадрового резерву 

до призначення на посаду; від призначення на посаду керівника до 3-х років 

досвіду на посаді; від 3-х до 8-ми років досвіду на посаді; від 8-ми років 

досвіду на посаді з можливим запровадженням ротації керівних кадрів.

Реалізація зазначених підходів сприятиме підвищенню рівня професійної 

компетентності керівних кадрів освіти, забезпечить ефективне управління 

закладами ЗСО.
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3.3. Впровадження відкритої системи діяльності управлінських 

структур для створення безпечного, комфортного, інклюзивного освітнього 

середовища

Децентралізація управління освітою в Україні зумовила делегування 

значної частини повноважень на регіональні та місцеві органи управління 

освітою для вирішення таких проблем як:

-  подолання суттєвих територіальних відмінностей у якості освіти та 

результатах навчання випускників шкіл;

-  оптимізація мережі шкіл відповідно до демографічної ситуації та нового 

районування в результаті адміністративно-територіальної реформи;

-  укомплектування шкіл висококваліфікованим педагогічним персоналом, 

здатним швидко реагувати на зміни у навчальному процесі та відповідно до 

цього корегувати шкільний календар та навчальну програму (як це показали 

умови карантину);

-  оновлення освітнього простору закладів загальної середньої освіти з 

забезпеченням безбар’єрного доступу та створенням умов для інклюзивної 

освіти тощо.

Такі завдання для органів управління ЗСО на регіональному рівні 

передбачають вироблення відповідної стратегії, координацію діяльності 

місцевих органів влади, відповідальних за освіту, стратегічне планування 

регіонального освітнього простору.

Реформування загальної середньої освіти та реалізація концепції “Нова 

українська школа” визначають необхідність, як зазначається у Законі України 

“Про повну загальну середню освіту”, створення у закладах ЗСО відповідного 

безпечного освітнього середовища. У Законі України “Про освіту” значення 

поняття “освітнє середовище” конкретизується крізь призму сутності терміна 

“інклюзивне освітнє середовище” і трактується як “сукупність умов, способів та 

засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання і розвитку здобувачів 

освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей” (п. 13 ст. 1) [152].



Таким чином, критеріями створення безпечного освітнього середовища 

можна вважати безпечні й комфортні умови праці та навчання; відсутність 

дискримінації та насильства; створення інклюзивного і мотивувального 

простору. Для створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема, треба 

враховувати сприйняття іншими учасниками освітнього процесу учнів з 

особливими освітніми потребами, для роботи з якими потрібні підготовлені 

фахівці. Це мають бути умови, які унеможливлюють заподіяння учасникам 

освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, тому до 2025 

року в країні передбачено створення сприятливого освітнього середовища, 

забезпечення компетентнісного навчання учнів і постійного підвищення 

кваліфікації педагогів у кожній українській школі.

Реалізація цих умов знайшла відображення у концепції безпечної і 

дружнньої до дитини школа (БДДШ) як системи ідей, інструментів і ресурсів, 

яка враховує важливі чинники організації шкільного життя, містить індикатори 

і зручні інструменти для системного планування, моніторингу та оцінки заходів, 

спрямованих на підвищення рівня безпеки, комфорту, якості навчання і 

самоврядування закладу освіти.

Виконання цих завдань має здійснюватися, на нашу думку, в умовах 

відкритої системи діяльності управлінських структур, які об’єднують зусилля 

державних та місцевих органів влади, громадськість для створення безпечного, 

комфортного, інклюзивного освітнього середовища.

С. Сисоєва, досліджуючи відкритий характер освіти, підкреслює, що 

відкритість системи освіти -  це відповідність освіти вимогам часу, розвитку 

суспільства і людини в ньому, орієнтація на майбутнє, постійне оновлення мети, 

змісту, освітніх технологій, організаційних форм, механізмів управління [186].

Це свідчить про гнучкість, варіативність, мультифункціональність освіти, 

яка має постійний розвиток основних і додаткових освітніх програм, методів, 

засобів, технологій відповідно до запитів споживачів освітніх послуг; 

неперервне поповнення й оновлення методичного, матеріально-технічного, 

інформаційного й організаційного забезпечення освітньої діяльності; розвиток
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маркетингу й моніторингу ринку освітніх послуг.

Формування відкритої системи діяльності управлінських структур для 

створення безпечного, комфортного, інклюзивного освітнього середовища 

здійснюється на основі методології програмно-цільового підходу управління і 

планування, який передбачає розробку системи цілей -  завдань вирішення 

кожної проблеми; визначення шляхів для вирішення цих завдань і вибору 

оптимального варіанту; визначення необхідних ресурсів і строків виконання 

окремих підпрограм і досягнення кінцевої цілі. Такий метод дозволяє 

вирішувати великі і складні завдання за допомогою вироблення та здійснення 

системи, програмних заходів, орієнтованих на цілі, досягнення яких забезпечує 

розв’язання проблем, що виникли.

При використанні програмно-цільового методу в управлінні системою ЗСО 

на регіональному рівні метою програм та планів є встановлення пріоритетів та 

дій для досягнення цілей освітньої політики на основі потреб, переваг, реальних 

даних та аналізу. Результатом є чітке бачення місії та цілей регіону у реалізації 

освітньої політики та забезпеченні рівного доступу до якісної освіти.

Наприклад, регіональна програма Черкаської області “Інноваційні школи 

Черкащини” розроблена з використанням програмно-цільового методу. Її мета - 

створення умов (організаційних, науково-методичних, кадрових, матеріально- 

технічних) для перспективного розвитку інноваційних шкіл Черкаської області, 

оптимізація процесу упровадження інновацій в освітній процес з урахуванням 

сучасних світових тенденцій, підвищення ефективності та якості регіональної 

системи освіти [125].

Досягнення мети Програми передбачається шляхом: “підтримки 

перспективного розвитку інноваційних шкіл Черкаської області, які пройшли 

конкурсний відбір, на основі оптимального поєднання фінансових можливостей 

бюджетів обласного та місцевого рівнів; розроблення, громадського захисту та 

реалізації перспективних моделей розвитку інноваційних шкіл Черкащини; 

моніторингу, громадського оцінювання, узагальнення та популяризації моделей 

і досвіду діяльності інноваційних шкіл Черкащини щодо забезпечення нових



188

стандартів якості освіти дітей та учнівської молоді” [125].

Очікувані результати виконання Програми полягають у наступному: 

“поліпшити якість регіональної системи освіти, сприяти створенню механізму її 

стійкого інноваційного розвитку у відповідності до світових стандартів; 

створити й реалізувати у школах-учасницях Програми власну модель 

перспективного інноваційного розвитку з урахуванням кращого вітчизняного й 

зарубіжного досвіду; активізувати упровадження інновацій у діяльність 

навчальних закладів області як чинника підвищення якості освітніх послуг у 

відповідності до вимог науково-технічного прогресу та потреб учасників 

навчально-виховного процесу” [125].

Користуючись програмно-цільовим підходом, при формуванні

регіонального освітнього простору органам управління ЗСО слід враховувати 

такі фактори: демографічні особливості населених пунктів на території 

планування, а саме: наявність відповідної кількості споживачів освітніх послуг, 

дітей, у прогнозній динаміці на найближчі 5-6 років з урахуванням цього 

показника за попередні п’ять років, потребу в закладах освіти і рівень попиту 

населення на освітні послуги, зокрема щодо форм організації навчально- 

виховного процесу, забезпечення варіативності освітніх послуг для задоволення 

індивідуальних запитів учнів, освітніх запитів національних меншин, а також 

дітей з особливими освітніми потребами; обсяг освітньої субвенції та 

можливості відповідного регіонального / місцевого бюджету; можливості 

концентрації та ефективного використання матеріально-технічних і фінансових 

ресурсів у регіоні; наявність і перспективу розвитку відповідної освітньої 

інфраструктури (стану будівель закладів освіти, потреби в їх удосконаленні та 

модернізації, додатковому будівництві, капітальному ремонті, реконструкції 

об’єктів, наявності необхідних приміщень тощо), забезпечення класів 

відповідним навчальним обладнанням, згідно зі стандартами надання якісної 

освіти, з урахуванням критеріїв щодо нового освітнього простору та 

можливостей транспортної системи й організації підвезення учнів і вчителів до 

закладів освіти; ефективність управління освітою та наявність педагогічного



потенціалу, здатного надавати якісні освітні послуги, розробляти та 

реалізовувати довгострокові спільні стратегії та партнерство між місцевими і 

регіональними органами влади із залученням громадськості.

Відкритість діяльності управлінських структур в умовах децентралізації 

влади виявляється наразі у впровадженні більш широкої автономії закладів 

освіти. Форми автономії закладів ЗСО наведені у таблиці 3.2 (див. табл. 3.2).
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Таблиця 3.2

Основні форми автономії закладів ЗСО

Форми автономії Характеристики

Академічна Визначає особливість та унікальність закладу у наданні 
освітніх послуг, що дозволяє активно впроваджувати 
додаткові освітні послуги

Організаційна Можливість закладу освіти формувати та реалізовувати 
власну стратегію розвитку відповідно діючого 
законодавства та суспільного запиту

Фінансова Ресурсне забезпечення реалізації завдань, цілей та місії 
закладу

Кадрова Право керівництва закладів на самостійні управлінські 
рішення щодо призначення працівників,. розподілу годин 
тижневого навантаження, формування та затвердження 
штатного розпису закладу освіти, створення системи 
професійного становлення, росту та вдосконалення 
педагогічних працівників та педагогічного колективу в 
цілому

Надана на законодавчому рівні в Україні можливість закладів ЗСО 

розробляти власні освітні програми свідчить про те, що академічна свобода, 

визначена освітнім законодавством, сприятиме розвитку креативності, 

ефективності надання освітніх послуг, підвищенню їх якості.

При вирішенні питання щодо створення безпечного, комфортного, 

інклюзивного освітнього середовища органи управління ЗСО в першу чергу 

мають опікуватися питаннями безпеки, яке є особливо актуальним, враховуючи 

військовий конфлікт з Росією та окупацію частини території країни.



20 листопада 2019 року Україна приєдналася до Декларації про безпеку 

шкіл [229] і проводить роботу щодо розробки конкретних механізмів 

моніторингу, системи раннього попередження нападів на заклади освіти і 

підготовки протоколів безпеки для шкіл. Декларація містить зобов’язання 

попереджувати напади на заклади освіти та їх використання у військових цілях 

у період збройного конфлікту. Документ також передбачає збереження безпеки 

в закладах освіти, захист права на освіту та моніторинг порушень прав дітей в 

умовах збройного конфлікту. Важливим аспектом приєднання до Декларації є 

відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної роботи з 

учнями, батьками, вчителями, а також сприяння проведенню навчання з безпеки 

та охорони здоров’я.

Слід зазначити, що на сході України майже 400 тисяч учнів ходять до шкіл, 

розташованих поблизу лінії розмежування, де обстріли та надзвичайне 

забруднення мінами загрожують їхньому життю та добробуту. Тому розбудова 

безпечного середовища навколо закладів освіти під час конфлікту є особливо 

нагальною потребою у цьому регіоні.

З метою проінформувати вчителів і адміністраторів шкіл, учнів та батьків 

про правила та умови безпечного навчання в умовах пандемії COVID-19 у 

2020/2021 навчальному році, а також залучити вчителів, батьків та учнів до 

використання та поширення найкращих практик безпечного навчання в новій 

реальності, була проведена спільно з ЮНІСЕФ за підтримки USAID та ГС 

“Освіторія” інформаційна кампанія “Школо, ми готові”.

Важливу роль у створенні безпечного середовища відіграє медичний 

супровід в системі ЗСО, який спрямований на забезпечення якісного та 

постійного контролю за станом здоров’я, нервово-психічним і фізичним 

розвитком дітей. Медичний супровід функціонування мережі закладів освіти 

пов’язаний з контролем за дотриманням санітарно-гігієнічних умов навчально- 

виховного процесу, проведенням в навчальних закладах роботи з профілактики 

різних захворювань та вихованням медичної культури школярів.

У 2020 р. Міністерство охорони здоров’я України розробило новий
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Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який набуває 

чинності 1 січня 2021 року. Його вимоги обов’язково треба враховувати під час 

будівництва й експлуатації закладів освіти, щоб безпечно облаштувати та 

обладнати їхню територію й приміщення. Регламент стосується закладів усіх 

типів і форм власності (крім спеціальних), а також приміщень структурних 

підрозділів інших юридичних осіб, які забезпечують здобуття загальної 

середньої освіти [161].

У новому документі містяться санітарно-гігієнічні норми, у яких зазначено, 

як облаштовувати територію школи, її будівлі та навчальні приміщення, зокрема, 

спортивні майданчики, фізкультурно-спортивні приміщення, кабінети

інформатики, приміщення допоміжного та підсобного призначення, 

як утримувати басейни тощо. Також документ визначає, як безпечно 

організувати освітній процес та роботу з технічними засобами. У регламенті 

визначені вимоги щодо водопостачання, водовідведення та опалення, повітряно- 

теплового режиму, природного та штучного освітлення, харчування, медичного 

обслуговування тощо [161].

Новий Санітарний регламент враховує кілька дуже важливих аспектів: 

інтереси дітей з особливими освітніми потребами, розвиток технічних засобів 

навчання і правила їхнього використання під час освітнього процесу та приділяє 

багато уваги шкільному раціону учнів [161].

Визначені вимоги до підвезенням до школи учні, які проживають від 

закладу освіти на відстані понад 2 км. Раніше підвозилися учні, які проживали 

на відстані понад 3 км. Підвезення організовується з попередньо визначеними 

зупинками. Відстань від місця проживання учнів до місця збору на зупинці не 

повинна перевищувати 500 м [161].

Прийняття нового Санітарного регламенту має важливе значення для 

поліпшення умов навчання учнів. Особливо в умовах пандемії коронавірусу є 

необхідність, на нашу думку, покращити медичний супровід функціонування 

мережі закладів ЗСО. Для цього на місцевому рівні потрібно прийняти рішення 

про створення медичних кабінетів у кожному закладі освіти та ввести ставки
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медичних сестер, які будуть підпорядковані медичним установам і будуть 

працювати у тісній співпраці із ними. Необхідно укласти договір з 

територіальними медичними закладами про медичне обслуговування учнів та 

дозволити і забезпечити проведення медичних профілактичних оглядів учнів на 

території закладів освіти вузькопрофільними фахівцями. Для цього потрібно 

розробити та впровадити відповідну нормативно-правову базу.

Що стосується забезпечення закладів ЗСО засобами індивідуального 

захисту та дезінфекції, додаткові кошти були виділені в рамках освітньої 

субвенції, а органи місцевого самоврядування в різних регіонах країни 

ухвалювали рішення про виділення коштів з місцевих бюджетів на фінансування 

витрат із закупівлі антисептиків, засобів індивідуального захисту.

Наразі нагальною стає проблема вакцинації від коронавірусу вчителів та 

технічного персоналу шкіл. Таку ініціативу висловили в ЮНЕСКО та 

ЮНІСЕФ, оскільки вважають, що вакцинація вчителів є необхідною умовою 

стабільної роботи шкіл.

Одним із завдань органів управління ЗСО на регіональному та місцевому 

рівні є підвезення учнів і вчителів, що полягає як у наявності необхідної 

кількості транспортних засобів, так і в організації міжмуніципального 

співробітництва. Залежно від наявних інфраструктурних умов, матеріально- 

технічного забезпечення та фінансової спроможності забезпечення підвезення 

учнів та педагогічних працівників можуть використовуватися різні варіанти: 

шкільні автобуси (власні або на умовах спонсорської допомоги); транспортні 

засоби, орендовані у суб’єктів підприємницької діяльності; транспортні засоби, 

орендовані у рад відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 

перевезення учнів на громадському транспорті місцевого сполучення (що часто 

ускладнено за відсутності належних місцевих транспортних сполучень, доріг і 

відповідних маршрутів).

За даними інформаційно-аналітичного збірника “Освіта в Україні: виклики 

та перспективи”, у 2020 р. держава спрямувала 600 млн. грн. на придбання 

450 шкільних автобусів, у тому числі -  обладнаних місцями для дітей з
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особливими освітніми потребами. Ці кошти, разом із коштами на програму 

“Гідність дитини”, ремонт і закупівлю обладнання для їдалень (харчоблоків), 

обладнання для спеціальних шкіл, було виділено із залишків освітньої субвенції 

2019 року. Для закупівлі шкільних автобусів передбачено співфінансування з 

місцевих бюджетів: не менше 30 % дофінансовують міста обласного значення; 

не менше 10 % -  райони та ОТГ; не менше 5 % -  села (селища), що мають статус 

гірських, та населені пункти на лінії зіткнення.

Відповідно до встановленої пріоритетності, щонайперше шкільними 

автобусами мають бути забезпечені опорні заклади, у другу чергу -  школи, де 

навчаються понад 100 учнів, в яких діти потребують підвезення. Третіми за 

чергою визначено інші заклади загальної середньої освіти [130, с. 45].

Відповідальними за підвезення учнів є органи місцевого самоврядування. 

Вони ж забезпечують закупівлю транспорту, складають маршрути та 

вирішують інші організаційні питання. Наразі є актуальною можливість 

міжмуніципального співробітництва в організації підвезення учнів.

Крім підвезення учнів та вчителів міжмуніципальне співробітництво може 

використовуватися в інших заходах і розглядається як відносини між двома або 

кількома органами місцевого самоврядування, які мають статус юридичних осіб 

та мають певну політичну, юридичну та фінансову автономію, що дозволяє їм 

спільно вирішувати проблеми на місцевому рівні.

Основними формами співробітництва є делегування одному із суб’єктів 

співробітництва виконання певних завдань, утворення спільних комунальних 

підприємств, установ та організацій (наприклад, створення освітніх 

управлінських структур, центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників), укладання договорів співробітництва.

Діяльність органів управління ЗСО має об’єднувати зусилля всіх 

зацікавлених суб’єктів у вирішенні такого важливого питання як безбар’єрний 

доступ та умови для інклюзивного навчання зі створенням оптимальної мережі 

класів/закладів загальної середньої освіти з урахуванням демографічної 

ситуації та потреби в індивідуальній формі (педагогічний патронаж) і послуг
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інклюзивно-ресурсних центрів (для осіб з особливими освітніми потребами).

Сучасна парадигма освіти виходить з ідеї створення адекватних умов для 

індивідуумів з різними потребами, що визначає важливу роль розвитку 

інклюзивної освіти в Україні. Широке вживання терміну “діти з особливими 

потребами” зініціювала Саламанкська декларація, опублікована у 1994 р.

Для забезпечення права на якісну освіту міжнародна практика пропонує 

дітям з особливими потребами широкий вибір доступних форм здобуття освіти: 

індивідуальну, дистанційну, екстернатну, “школи консультаційних класів”, 

“школи другого шансу”, “вечірні школи”, а також “включені” (“інклюзивні”) 

форми навчання. Останні дають змогу дітям із особливими потребами 

навчатися спільно зі своїми здоровими ровесниками, що ефективно впливає на 

рівень їхньої соціалізації.

Таким чином, інклюзивна освіта -  це комплексний процес забезпечення 

рівного доступу до якісного навчання шляхом організації діяльності в освітніх 

установах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, 

з урахуванням індивідуальних особливостей. Визначення оптимальних шляхів 

і засобів впровадження інклюзивного навчання базується на основі 

відповідного нормативно-правового, навчально-методичного, кадрового, 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення.

У 2010 році Україна приєдналась до Конвенції про права інвалідів, 

прийнятої ООН в 2006 році, в якій проголошено обов’язок держав-учасниць 

Конвенції забезпечувати інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання протягом 

усього життя [68].

За даними ДНУ “ІОА”, за чотири останні роки в Україні кількість учнів, 

які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, 

збільшилася у 4,5 рази (з 4 180 учнів у 2016/2017 н. р. до 18 643 учні у 

2019/2020 н. р.); майже у п’ять разів збільшилася і кількість інклюзивних класів 

(з 2 715 класів у 2016/2017 н. р. до 13 497 класів у 2019/2020 н. р.), майже у сім 

разів зросла кількість асистентів учителя у таких класах (із 1 825 асистентів у 

2016/2017 н. р. до 12 362 асистентів у 2019/2020 н. р.).



Позитивним є відкриття інклюзивно-ресурсних центрів для реалізації 

права на освіту дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. 

Якщо у 2017 р. не було відкрито жодного ІРЦ, то станом на серпень 2020 р. у 

регіонах їх працює 633. Методичне забезпечення ІРЦ здійснюють 25 ресурсних 

центрів підтримки інклюзивної освіти, які відкрито в кожній області України та 

у м. Києві [130, с. 57].

Таким чином, сегмент інклюзивної освіти зростає, а діти з особливими 

освітніми потребами дістали можливість отримати рівний зі своїми 

однокласниками та однолітками доступ до якісної освіти. Ці зміни пов’язані з 

удосконаленням нормативно-правового забезпечення, збільшенням кількості 

батьків, які віддають перевагу навчанню дитини з ООП в закладі освіти за 

місцем проживання родини, підвищенням фахової підготовки педагогічних 

працівників для роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища, а також 

запровадженням з 2017 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Субвенція надає можливість додаткових психолого-педагогічних і 

корекційно-розвиткових занять (послуг) та придбання спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку для учнів з особливими освітніми потребами. 

У 2020 р. сума цієї субвенції складала 504 458,3 тис. грн. [130, с. 58].

Щодо феномену інклюзивного навчання, вибір методології визначається 

метою, завданнями і характером діяльності в його межах. Так, з двох 

організаційно-адміністративних моделей цього процесу, які існують у світовій 

практиці (модель “Поглинання” і модель “Співіснування”), Україна обрала 

модель -  “Поглинання”, що передбачає створення інклюзивних шкіл 

(інклюзивних класів).

Більшість європейських країн (а також Японія) реалізують іншу модель -  

“Співіснування”, яка дає дітям з особливостями психофізичного розвитку 

можливість вибору освітнього закладу, який якомога повніше сприяв би 

їхньому розвитку.
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Для забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу 

були виділені кошти для масового (869 фахівців) навчання психологів 

інклюзивно-ресурсних центрів із використання сучасних методик. У липні 

2019 року було проведено комп’ютеризований тестовий іспит, за результатами 

якого право користування методиками отримала половина фахівців. 

Забезпечено функціонування системи автоматизації роботи ІРЦ, що дає змогу 

батькам (іншим законним представникам) дитини через сайт 

http://ircenter.gov.ua/ створити кабінет користувача для забезпечення зручності 

доступу до послуг ІРЦ [131, с. 95-99].

Також із метою розбудови інклюзивного освітнього середовища в закладах 

освіти забезпечено державне фінансування на рівні закладів проведення 

(надання) додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 

занять (послуг) та закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного 

розвитку (постанова КМУ від 27.02.2019 № 129). В 2019 році направлено 

124 млн грн. на оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої 

освіти за рахунок залишків субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми 

потребами (розпорядження від 12.12.2018 № 964-р “Про перерозподіл деяких 

видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 

2018 рік”); направлено 175 млн. грн. на придбання спеціальних автомобілів для 

інклюзивно-ресурсних центрів; у програму підвищення фахової майстерності 

вчителів “Нової української школи” та працівників ІРЦ запроваджено 

обов’язковий курс для всіх педагогічних працівників щодо особливостей 

роботи з дітьми з ООП в рамках інклюзивного навчання; уведено надбавку 20 % 

для педагогічних працівників за роботу в інклюзивних класах (групах); уведено 

одну ставку асистента вчителя на кожен інклюзивний клас (було 0,5 ставки).

Здійснення заходів щодо реалізації права на освіту учнів з ООП на 

регіональному рівні можна показати на прикладі Черкаської області. В області 

інклюзивне навчання забезпечують 242 заклади, з яких -  184 закладів загальної 

середньої освіти. У них функціонує 390 класів, охоплено 495 учнів закладів 

загальної середньої освіти. Крім цього, на базі чотирьох черкаських міських шкіл
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створено та функціонують 9 спеціальних (інтегрованих) класів для 111 дітей із 

ООП. Для забезпечення належного освітнього процесу дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах освіти введено 452 посади асистента вчителя та 

вихователя (382 посади асистента вчителя і 70 асистентів вихователя) [125].

Для більш комфортного та ефективного навчання дітей з ООП, при 

закладах загальної середньої освіти створено 65 ресурсних кімнат, які сприяють 

розвитку соціальних навичок, навичок спілкування та поведінки дітей, а також 

10 медіатек для розширення доступу дітей до медіаресурсів. В області 

функціонує 27 інклюзивно-ресурсних центрів та обласний ресурсний центр 

підтримки інклюзивної освіти при КНЗ “Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради”, 

який здійснює методичне та аналітичне забезпечення діяльності ІРЦ області, 

проводить аналіз даних щодо фахівців, які надають психолого-педагогічні, 

корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, 

здійснює підвищення професійної компетентності педагогічних працівників 

ІРЦ та закладів освіти [125].

З 2020 року 7 інклюзивно-ресурсних центрів (м. Черкаси, м Канів, 

Городищенський, Тальнівський, Маньківський, Монастирищенський райони та 

Кам’янська ОТГ) почали використовувати спеціальний транспорт, придбаний на 

умовах співфінансування з державного та місцевих бюджетів. Спецавтомобілі 

обладнані всіма необхідними технологіями та інструментами для надання 

додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з 

ООП, які проживають у віддалених населених пунктах та мікрорайонах [125].

У подальшому для впровадження єдиних засад щодо організації 

інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти винесено на обговорення проєкт 

Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти до 2030 року; урегульовано 

організацію здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я, 

що дало можливість легалізувати створені волонтерськими організаціями 

школи при лікарнях.

Для організації інклюзивного навчання активізується діяльність
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логопедичних пунктів на місцях із визначенням альтернатив політики; 

розпочато роботу над концепцією оновлення психологічної служби; 

здійснюється робота над протоколами реагування на кризові ситуації в закладах 

освіти та політикою впровадження волонтерської служби.

Ключовими завданнями розвитку інклюзивної освіти визначено наступні:

-  розбудова територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних 

центрів, оснащеної сучасним обладнанням та забезпеченої кваліфікованими 

фахівцями;

-  перехід до формування адресного підходу в наданні додаткової 

підтримки в освітньому процесі та визначенні особливих освітніх потреб особи 

на основі Міжнародної класифікації функціонування та обмеження 

життєдіяльності для дітей та підлітків;

-  підвищення рівня компетентності педагогічних працівників та 

управлінців закладів освіти з питань інклюзивного навчання;

-  запровадження сучасних підходів організації навчання осіб з 

особливими освітніми потребами в закладі освіти;

-  формування безпечного інклюзивного освітнього середовища в закладах 

освіти (забезпечення доступності закладів; посилення заходів з протидії булінгу 

(цькуванню), оновлення роботи психологічної служби, упровадження в 

закладах освіти протоколів швидкого реагування на кризові ситуації.

Задля створення нового освітнього простору здійснюється реконструкція, 

капітальний ремонт будівель закладів освіти, впровадження енергоефективних 

технологій, встановлення обладнання та програмного забезпечення, 

проведення в школи швидкісного інтернету та Wi-Fi, створення безбар’єрного 

простору. Для цього реалізується урядова програма “Спроможна школа для 

кращих результатів” -  це фінансова підтримка закладів освіти на ремонт 

будівель шкіл, завершення недобудов, закупівлю обладнання для класів та 

оновлення навчальних кабінетів, інтер’єрів у коридорах, класах та інших 

приміщеннях школи. Програма допомагає зробити школи безпечним та 

комфортним середовищем для кожного учня та вчителя.
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На реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” 

Постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам від 12.02.2020 р. № 100 (зі змінами) 

з державного бюджету було виділено 500 000,0 тис. грн., що були розподілені 

по 20 000,0 тис. грн. кожній області та м. Київ.

Основні проблеми, які пов’язані з безбар’єрним доступом, і мають бути 

вирішені в найближчий час, це: доступність пришкільних територій, під’їздів, 

паркувальних місць для осіб з інвалідністю, зокрема, для підвезення дітей на 

візках; обладнаних спортивних майданчиків для дітей з інвалідністю тощо. Це 

зумовило необхідність підвищити вимоги до доступності, зокрема доступність 

закладів ЗСО стала частиною ліцензійних вимог до провадження освітньої 

діяльності.

Таким чином, для створення у закладах ЗСО нового освітнього простору 

необхідно здійснити модернізацію шкільної інфраструктури з урахуванням 

планування будівництва та відновлення дорожньої мережі, оптимальної 

маршрутизації перевезення школярів, що передбачає співфінансування за 

рахунок коштів державного бюджету (ДФРР, субвенція на формування 

інфраструктури ОТГ, субвенція на соціально-економічний розвиток окремих 

територій тощо), а також за рахунок інших коштів, не заборонених 

законодавством (проєктів донорської технічної допомоги, підприємств, 

громадян тощо).

Вважаємо, що для реалізації цих змін доцільно використовувати модель 

регіонального освітнього кластеру, цілями якого є інноваційний розвиток 

системи освіти; підвищення якості та доступності освітніх послуг; підвищення 

якості кадрового забезпечення. Формування багатокомпонентного 

регіонального освітнього кластера передбачає посилення ролі органів 

управління освітою в регіональному розвитку, забезпечує ефективне 

використання ресурсів, виключення дублювання функцій між місцевими і 

регіональним рівнями влади. Серед переваг кластера відзначаються такі 

можливості: виявляти проблеми та сильні сторони відповідного напряму в
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освіті; використовувати органами управління конкретні інструменти 

ефективної взаємодії всередині системи, глибше розуміти проблеми, 

здійснювати науково обґрунтоване планування розвитку регіону; створювати 

нову синергетичну якість освіти.

Управління освітою, використовуючи мережу освітніх кластерів, спрощує 

реалізацію програм і проєктів розвитку освіти, гармонізує державне і 

муніципальне управління територіальними системами освіти, скорочує 

адміністративні витрати, сприяючи модернізації системи регіональної освіти.

Формування регіонального освітнього кластера можливе за умов 

узгодження стратегії розвитку регіону та системи освіти, підвищення якості та 

доступності освітніх послуг, підвищення якості кадрового забезпечення. 

Базовими інституціями, відповідальними за реалізацію освітньої кластерної 

стратегії розвитку регіону, є: обласні ради, обласні державні адміністрації; 

фонди розвитку освіти; регіональні центри інноваційного розвитку; 

територіальні громади та органи місцевого самоврядування.

Обласні ради відповідають за визначення основних пріоритетів стратегії з 

урахуванням норм, закладених у Державній стратегії регіонального розвитку 

України, затверджують офіційний статус регіональної кластерної стратегії у 

сфері освіти. Органи місцевого самоврядування, територіальні громади мають 

брати участь у реалізації кластерної стратегії відповідно до своїх повноважень 

через взаємодію у встановленому порядку з органами державної влади, 

підприємствами, освітніми установами і організаціями. Органи місцевого 

самоврядування мають розробляти програми розвитку територіальних освітніх 

округів, які, в свою чергу, формують структуру регіональних освітніх кластерів.

Узагальнюючи вимоги до створення в регіонах безпечного, комфортного, 

інклюзивного освітнього середовища, нами запропоновано комплексний механізм 

управління системою загальної середньої освіти на регіональному рівні, до якого 

зараховано: нормативно-правовий, організаційний, фінансово-економічний, 

інформаційний, мотиваційний, інноваційний механізми (див. рис. 3.2).
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Органи управління ЗСО
Управління освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій

Функції
' визначають стратегію розвитку освіти регіону з реалізації державної 
освітньої політики,

1 забезпечують координацію діяльності місцевих органів управління 
освітою та навчальних закладів,

1 здійснюють контроль за дотриманням освітнього законодавства на 
території регіону

Механізми
нормативно-правовий • організаційний • фінансово-економічний

• І .  и  и  .  и  и  .  .  и  и• інформаційний • мотиваційний • інноваційний

Управлінська діяльність

стратегічні
оперативні

види
стратегічні
програмні
організаційні
регулятивні

методи
адміністративні
організаційно-
розпорядчі
інформаційні
мотиваційні

Принципи
об'єктивність
законність
детермінованість
компетентність
(професіоналізм)
відкритість
системність
науковість
систематичність
зворотний зв'язок

Завдання регіональних органів управління освітою
розробка і реалізація регіональних цільових програм і проектів. 
прогнозування розвитку ЗСО, мережі закладів ЗСО відповідно до 
освітніх потреб громадян;
забезпечення фінансового наповнення державного стандарту освіти; 
створення міжмуніципальної освітньої інфраструктури; 
атестація навчальних закладів системи ЗСО;
комплектування системи ЗСО педагогічними працівниками, у тому числі 
керівними кадрами_____________________________________________

Рис. 3.2. Комплексний механізм управління системою загальної середньої 
освіти на регіональному рівні.

цілі



Використовуючи комплексний механізм управління системою загальної 

середньої освіти, пропонуємо для органів управління освітою практичні 

рекомендації за наступними напрямами:

-  формування регіональної освітньої політики має здійснюватися на основі 

переосмислення ролі та функцій місцевих органів управління освітою, 

обов’язковою умовою таких змін є відповідна підготовка управлінських кадрів, 

створення структур державно-громадського управління в регіонах, залучення до 

процесу формування й реалізації освітньої політики широкої громадськості;

-  розвиток управлінської спроможності органів управління ЗСО 

передбачає розробку стратегічного планування розвитку освіти та проєктів, 

метою яких є реалізація змін; створення мережі інституцій для надання якісних 

освітніх послуг;

-  для забезпечення якісною освітою в регіоні потрібні ефективні 

інструменти (регуляторні, фінансові, стратегічні), здатні забезпечити 

оптимізацію шкільної мережі,відповідну інфраструктуру:

-  для забезпечення підтримки освіти на регіональному рівні потрібно 

використовувати активні комунікації, проводити інформаційно-роз’яснювальну 

роботу та залучати стейкхолдерів.

Враховуючи виклики, пов’язані останнім часом з розповсюдженням 

пандемії коронавірусу, необхідно гарантувати достатнє фінансування галузі, аби 

заклади освіти мали можливість повноцінно забезпечувати освітній процес. Для 

цього слід передбачити виділення додаткових коштів з Фонду боротьби з 

Covid-19 на забезпечення закладів освіти необхідним обладнанням, цифровим 

контентом, збільшення оплати праці вчителів та підтримку дітей із вразливих 

груп населення.

Дієва система управління загальною середньою освітою має залучити 

фахівців, які здатні сформувати сучасне бачення розвитку та приймати ефективні 

рішення. Мова йде про розробку відповідних регіональних програм професійної 

підготовки управлінців для сфери ЗСО, в якій має поєднуватися набуття як 

загальних компетентностей, так і набуття знань для діяльності в умовах
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специфічного регіонального (локального) освітнього простору. Для цього мають 

бути задіяні необхідні освітні ресурси, зокрема інформаційні технології. 

Управлінська діяльність повинна базуватися на чітко визначених і 

структурованих концептуальних, наукових засадах в рамках сервісної парадигми 

управління, створюючи демократичний формат організаційної культури, 

забезпечуючи налагодження мережевої взаємодії та діалогової комунікації.

Розгортання демократичних процесів у системі управління загальною 

середньою освітою потребує впровадження нових, відкритих і демократичних 

моделей управління, у яких реалізуються такі основні напрями: делегування 

повноважень і відповідальності з вищого рівня на нижчий, зростання контролю 

за якістю освіти та усуспільнення освіти -  поширення нових інструментів впливу 

громадськості на систему управління освітою, зростання автономії закладів 

освіти.

Висновки до розділу 3

1. Визначено, що управління системою загальної середньої освіти тісно 

пов’язане з принципом демократизації управління, який передбачає залучення 

всіх організаторів і учасників педагогічного процесу до активної постановки та 

вирішення актуальних завдань навчання та виховання. Основними тенденціями 

державно-громадського управління розвитком ЗСО є: розширення мережевих 

взаємодій державних і громадських структур; спрямування управління на 

реалізацію освітніх потреб людини й громади; розвиток школи на 

демократичних та довірчо-партнерських засадах; забезпечення відкритості 

управлінських рішень щодо розвитку ЗСО; зростання інтенсивності та 

розгалуженості інформаційних потоків у формі електронної державно- 

громадської взаємодії.

2. Доведено, що державно-громадське управління регіональною системою 

освіти можна розглядати як взаємодію державних і громадських органів 

управління освітою та органів місцевого самоврядування щодо моніторингу
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освітніх потреб населення регіону, ухвалення й реалізації спільних 

управлінських рішень щодо розвитку регіональної системи освіти, захисту прав 

здобувачів освіти, педагогів, впровадження освітніх інновацій.

3. Проаналізовано діяльність Освітнього омбудсмена, органів державно- 

громадського управління освітою (громадські ради, піклувальні ради, 

батьківські комітети, органи учнівського самоврядування,) проведення 

громадських консультацій, громадських слухань, інформування громадськості 

про освітні процеси тощо. Запропоновано структурно-функціональну модель 

державно-громадського управління загальною середньою освітою.

4. Розглянуто питання організації науково-методичного супроводу 

реалізації концепції “Нова українська школа” шляхом урізноманітнення 

організаційних і методичних форм надання шкільної освіти; підготовки закладів 

загальної середньої освіти до участі в міжнародних програмах оцінювання 

навчальних досягнень: PISA, TIMSS, PIRLS; удосконалення методичних служб; 

впровадження нових форм підвищення кваліфікації та мотивації педагогічних 

працівників і керівників закладів освіти.

5. Визначено, що на регіональному (локальному) рівні питання організації 

змішаного або дистанційного навчання передбачають необхідність враховувати 

місцеві особливості в частині матеріально-технічної забезпеченості закладів освіти, 

доступу до мереж зв’язку та Інтернету, врахування епідемічного стану в регіоні.

6. Проаналізовано перехід закладів освіти на дистанційну форму навчання, 

введення в дію та подальша модернізація Національної освітньої електронної 

платформи (НОЕП), введення в дію освітньої платформи “Всеукраїнська школа 

онлайн” (ВШО), актуальність питання щодо цифрової інклюзії та пошуку рішень 

для людей з особливими освітніми потребами щодо використання ІКТ.

7. Розглянуто питання якості загальної середньої освіти за показниками 

міжнародне оцінювання учнів PISA, необхідність та заходи щодо посилення 

розвитку якісної математичної освіти та STEM-освіти, розвиток матеріально- 

технічної бази закладів ЗСО, створення кластера з освітніх оцінювань в структурі 

Національної освітньої електронної платформи, відкриття екзаменаційних
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центрів (ЕЦ) для централізованого проведення комп’ютерних тестувань окремих 

категорій осіб.

8. Проаналізовано питання щодо удосконалення методичних служб, 

впровадження нових форм методичної підтримки педагогів, особливо в процесі 

реалізації НУШ, запропоновано впровадження нових форм методичної 

підтримки педагогів.

9. Визначено, що для забезпечення науково-методичного супроводу 

освітнього процесу необхідні впровадження нових форм підвищення 

кваліфікації та мотивації педагогічних працівників і керівників закладів освіти. 

Запропоновано забезпечити створення умов для професійного розвитку 

педагогічних працівників шляхом свободи вибору місця та форми підвищення 

кваліфікації за принципом “гроші ходять за вчителем”; створення мережі центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників; запровадження стимулюючої 

системи професійного зростання учителів та сертифікації вчителів; підготовки 

педагогів до швидкого реагування на зміни у навчальному процесі та 

корегування шкільного календаря та навчальної програми в особливих умовах; 

розвиток системи надання методичної допомоги з використанням дистанційних 

технологій.

10. Доведено необхідність удосконалення конкурсного відбору керівників 

ЗЗСО та відповідного інструментарію, що зробить кадрові процеси в системі 

освіти більш прозорими та ефективними, зокрема запровадити систему КРІ для 

оцінки управлінської діяльності.

11. Проаналізовано впровадження відкритої системи діяльності 

управлінських структур для створення безпечного, комфортного, інклюзивного 

освітнього середовища, що передбачає на регіональному рівні вироблення 

відповідної стратегії розвитку регіональної системи ЗСО з урахуванням напрямів 

розвитку системи загальної середньої освіти України; координацію стратегій 

розвитку муніципальних (місцевих) освітніх систем на основі програмно- 

цільового підходу до управління і планування

12. Проаналізовані основні напрями створення безпечного, комфортного,
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інклюзивного освітнього середовища в закладах ЗСО: реалізація Декларації про 

безпеку шкіл; медичний супровід в системі ЗСО, спрямований на забезпечення 

якісного та постійного контролю за станом здоров’я, нервово-психічним і 

фізичним розвитком дітей; впровадження нового Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти; підвезення учнів і вчителів; безбар’єрний 

доступ та умови для інклюзивного навчання.

13. Доведено, що для створення у закладах ЗСО нового освітнього простору 

необхідно здійснити модернізацію шкільної інфраструктури з урахуванням 

планування будівництва та відновлення дорожньої мережі, оптимальної 

маршрутизації перевезення школярів, що передбачає співфінансування за 

рахунок коштів державного бюджету (ДФРР, субвенція на формування 

інфраструктури ОТГ, субвенція на соціально-економічний розвиток окремих 

територій тощо), а також за рахунок інших коштів, не заборонених 

законодавством (проєктів донорської технічної допомоги, підприємств, 

громадян тощо).

14. Визначено, що для реалізації цих змін доцільно використовувати модель 

регіонального освітнього кластеру, цілями якого є інноваційний розвиток 

системи освіти; підвищення якості та доступності освітніх послуг; підвищення 

якості кадрового забезпечення. Формування багатокомпонентного 

регіонального освітнього кластера передбачає посилення ролі органів 

управління освітою в регіональному розвитку, забезпечує ефективне 

використання ресурсів, виключення дублювання функцій між місцевими і 

регіональним рівнями влади.

15. Запропоновано комплексний механізм управління системою загальної

середньої освіти на регіональному рівні, до якого зараховано: нормативно- 

правовий, організаційний, фінансово-економічний, інформаційний,

мотиваційний, інноваційний механізми.

16. Розроблено практичні рекомендації щодо впровадження відкритої 

системи діяльності управлінських структур та створення безпечного, 

комфортного, інклюзивного освітнього середовища.
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розв’язане актуальне наукове завдання, яке полягає 

в обґрунтуванні науково-методичних засад розвитку механізмів державного 

управління системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та 

реформування освітньої галузі на регіональному рівні та розробці практичних 

рекомендацій щодо удосконалення управління загальною середньою освітою в 

нових умовах.

Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі висновки:

1. Систематизовано теоретичні засади управління системою загальної 

середньої освіти як складової державного управління освітою, уточнено 

категоріально-понятійний апарат дослідження, зокрема поняття “державне 

управління загальною середньою освітою”, “механізми державного управління 

загальною середньою освітою”; визначено особливості управління ЗСО на 

регіональному рівні, завдання органів управління загальною середньою освітою.

Доведено, що децентралізація управління освітою в Україні має відбуватися 

на основі врахування особливостей регіонів, інтересів територіальних громад, 

громадян під час вибору моделей управління, реформування змісту освіти, 

способів її організації та фінансового забезпечення.

2. Визначено методологію дослідження державного управління системою 

загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої 

галузі на основі системної динаміки; системного аналізу; синергетичного 

підходу; освіти як відкритої системи, системи ЗСО як соціоекономічної системи.

Доведено необхідність для отримання достовірної та якісної інформації 

щодо перебігу та результативності реформ в освіті використовувати такі засоби 

як національна доповідь з моніторингу освіти; національні освітні індикатори 

системи загальної середньої освіти; моніторинг стану досягнень ЦСР в освітній 

сфері; схема-алгоритм аналізу впровадження реформ, яку використовувала 

програма PHARE, спрямована на підготовку до вступу постсоціалістичних країн 

Центральної та Східної Європи до ЄС.



Визначено, що дослідження управління загальною середньою освітою 

регіону доцільно здійснювати на основі міждисциплінарного підходу у виді такої 

логічної схеми: регіональні організаційно-управлінські структури ^  

управлінський процес ^  заклади загальної середньої освіти регіону, за 

наступними показниками: стан та тенденції розвитку системи загальної 

середньої освіти з аналізом її відповідності цілям державної регіональної 

політики; стан та тенденції розвитку кожного закладу середньої освіти регіону; 

досягнення цілей розвитку, визначених у стратегіях, програмах, проектах 

регіонального розвитку.

3. Проаналізовано міжнародний досвід управління загальною середньою 

освітою на регіональному (локальному) рівні та визначено можливості 

імплементації в Україні таких практик: підбір педагогічних кадрів за участі 

місцевої влади; фінансова автономія закладів освіти; поповнення шкільного 

бюджету через надання додаткових платних послуг, зменшення видатків на 

освіту шляхом залучення аутсорсингових компаній; мотивування 

висококваліфікованих вчителів до роботи у сільських закладах освіти.

4. Розглянуто нормативно-правову базу функціонування закладів загальної 

середньої освіти, яка наразі створює необхідне нормативно-правове підґрунтя 

для розвитку закладів ЗСО в нових умовах, визначено основні напрями її 

удосконалення: унормування питань щодо функціонування освітніх округів та 

опорних шкіл; удосконалення регламентації діяльності органів управління 

освітою, щоб уникнути дублювання функцій; уточнення функцій та повноважень 

органів управління освітою в умовах нового адміністративно-територіального 

устрою України.

5. Проаналізовано фінансово-економічний стан закладів загальної середньої 

освіти в умовах децентралізації та запропоновано для реалізації принципу “гроші 

ходять за учнем”: фінансування додаткових послуг, потрібних для дітей з 

особливими освітніми потребами в процесі навчання, зокрема через надання 

спеціальних ваучерів для цієї групи осіб; забезпечення обсягу освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі, необхідному для
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фактичних потреб кожного закладу освіти; створення на регіональному рівні 

фондів розвитку освіти.

6. Розкрито особливості організаційного механізму управління розвитком 

системи загальної середньої освіти в умовах децентралізації, доведено 

необхідність його удосконалення шляхом чіткого розмежування повноважень і 

відповідальності між органами влади за розвиток і функціонування освітніх 

округів та мережі опорних шкіл; трансформації місцевих управлінь (відділів) 

освіти в сервісні центри; залучення органів самоуправління та громад у 

вирішенні актуальних питань функціонування мережі загальноосвітніх закладів; 

сприяння розвитку електронного врядування.

7. Обґрунтовано перехід до формування державно-громадського управління 

закладами загальної середньої освіти на регіональному рівні як взаємодії 

державних і громадських органів управління освітою та органів місцевого 

самоврядування щодо моніторингу освітніх потреб населення регіону, ухвалення 

й реалізації спільних управлінських рішень щодо розвитку регіональної системи 

освіти, захисту прав здобувачів освіти, педагогів, впровадження освітніх 

інновацій, яка базується на мережевих взаємодіях державних і громадських 

структур; відкритості управлінських рішень щодо розвитку ЗСО; інтенсивності 

та розгалуженості інформаційних потоків у формі електронної державно- 

громадської взаємодії.

8. Запропоновано напрями організації науково-методичного супроводу 

реалізації Концепції “Нової української школи” на регіональному рівні, а саме: 

урізноманітнення організаційних і методичних форм надання шкільної освіти; 

підготовка закладів загальної середньої освіти до участі в міжнародних 

програмах оцінювання навчальних досягнень: PISA, TIMSS, PIRLS; 

впровадження нових форм підвищення кваліфікації та мотивації педагогічних 

працівників і керівників закладів освіти, забезпечення умов для професійного 

розвитку педагогічних працівників; розвиток системи надання методичної 

допомоги з використанням дистанційних технологій; удосконалення
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конкурсного відбору керівників закладів ЗСО та впровадження для оцінки 

роботи системи KPI.

9. Розроблено комплексний механізм управління системою загальної 

середньої освіти на регіональному рівні, до якого зараховано: нормативно- 

правовий, організаційний, фінансово-економічний, інформаційний,

мотиваційний, інноваційний механізми, запропоновано практичні рекомендації 

щодо впровадження відкритої системи діяльності управлінських структур, 

впровадження моделі регіонального освітнього кластеру, цілями якого є 

інноваційний розвиток системи освіти, підвищення якості та доступності 

освітніх послуг; підвищення якості кадрового забезпечення.
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JS.& l.djC li № У / / с / - / 3  На № ______________ від____________

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Марусіної Лариси Миколаївни на тему:
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в 

умовах децентралізації та реформування освітньої галузі 
(регіональний аспект)»

Результати дисертаційного дослідження Марусіної Лариси Миколаївни 
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в 
умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний 
аспект)» мають науково-практичну цінність для подальшого розвитку та 
реформування управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі.

Запропоновані Марусіною Л.М. рекомендації щодо удосконалення 
нормативно-правової бази функціонування закладів загальної середньої 
освіти шляхом унормування питань щодо функціонування освітніх округів та 
опорних шкіл; удосконалення регламентації діяльності органів управління 
освітою, щоб уникнути дублювання функцій; уточнення функцій та 
повноважень органів управління освітою в умовах нового адміністративно- 
територіального устрою України сприяють удосконаленню механізмів 
державного управління ЗЗСО на регіональному рівні та в об'єднаній 
територіальній громаді.

Впровадження науково-практичних результатів дисертаційного 
дослідження Марусіної Л.М. щодо переходу до формування державно- 
громадського управління закладами загальної середньої освіти сприяють 
модернізації організаційних відносин в управлінні освітою на регіональному 
рівні та в ОТГ.

mailto:zolorada2007@ukr.net
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

вул. Січових Стрільців, 52-д, Київ, 04053, Україна; тел.:(044)481-27-27;
факс.:(044)483-14-67

E-mail: iod.napn@ukr.net Р/р IBAN № UA888201720343120001000015556 у УДКС Шевченківського району
м. Києва, ЄДРПОУ: 35392834, МФО: 820172 

Сайт: http://www.iod.gov.ua

на №

2020 р. №

від 2020 р.

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Марусіної Лариси Миколаївни на тему:
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти 

в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний
аспект)»

Результати дисертаційного дослідження Марусіної Лариси Миколаївни 
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)» мають 
науково-практичну цінність щодо удосконалення механізмів державного управління 
системою загальної середньої освіти (ЗСО) для створення безпечного освітнього 
середовища, забезпечення рівного доступу до повної загальної середньої освіти, 
захисту прав учасників освітнього процесу, підготовки та підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, забезпечення якості освіти, реалізації концепції «Нова 
українська школа», формуванні державно-громадської моделі управління освітою в 
умовах децентралізації та реформування освітньої галузі в Україні.

Марусіна Лариса Миколаївна, на громадських засадах, брала участь у 
проведенні детального наукового аналізу та розробці практичних рекомендацій 
щодо створення та реалізації освітніх програм спеціалізованої освіти наукового 
спрямування для обдарованих учнів, підтримки та супроводу обдарованих учнів в 
сучасному інформаційно-освітньому просторі, впровадженні інноваційних методів 
викладання в сучасній освіті.

У практичній діяльності Інституту обдарованої дитини НАПН України 
використовуються результати дисертаційного дослідження Марусіної Л.М., зокрема: 
щодо організаційних засад державно-громадської моделі управління освітою в 
умовах реформування та модернізації освітньої галузі, забезпечення рівного доступу 
до повної загальної середньої освіти, захисту прав учасників освітнього процесу, 
реалізації концепції «Нова українська школа» тощо.

Дисертанткою детально проаналізовано фінансово-економічний стан ЗЗСО в 
умовах децентралізації та запропоновано для реалізації принципу «гроші ходять за 
учнем»: фінансування додаткових послуг, потрібних для дітей з особливими 
освітніми потребами в процесі навчання, зокрема через надання спеціальних

mailto:iod.napn@ukr.net
http://www.iod.gov.ua
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0 Г
йаучерів для цієї групи осіб; забезпечення обсягу освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам в розмірі, необхідному для фактичних потреб кожного 
закладу освіти; створення на регіональному рівні фондів розвитку освіти.

Результати дисертаційного дослідження впроваджуються в освітньому процесі 
при проведенні семінарів, круглих столів, підвищенні кваліфікації працівників 
закладів загальної середньої освіти, розробці методичних матеріалів щодо розвитку, 
створення та реалізації освітніх програм спеціалізованої освіти наукового 
спрямування для обдарованих учнів тощо.
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
бульвар Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001, тел.: (0472) 33-43-43, факс: (0472) 33-45-30 

E-mail: uon@osvita-cherkasv.gov.ua. код ЄДРПОУ 02141265

від о; т г/аІ/& -43

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Марусіної Лариси Миколаївни на тему:
«Механізми державного управління системою загальної 

середньої освіти в умовах децентралізації та реформування 
освітньої галузі (регіональний аспект)»

Результати дисертаційного дослідження Марусіної Лариси Миколаївни 
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти 
в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний 
аспект)» у 2019-2020 роках упроваджувались у процесі побудови нових 
відносин між управлінськими структурами Черкаської області, розбудови 
системи загальної середньої освіти області в умовах децентралізації.

Запропонований дисертанткою науково-методичний супровід реалізації 
Концепції «Нової української школи» на регіональному рівні реалізовувся за 
напрямами: урізноманітнення організаційних і методичних форм надання 
шкільної освіти; підготовка закладів загальної середньої освіти до участі в 
міжнародних програмах оцінювання навчальних досягнень (PISA, TIMSS, 
PIRLS); впровадження нових форм підвищення кваліфікації та мотивації 
педагогічних працівників і керівників закладів освіти, забезпечення умов для 
професійного розвитку педагогічних працівників; розвиток системи надання 
методичної допомоги з використанням дистанційних технологій; 
удосконалення конкурсного відбору керівників закладів загальної середньої 
освіти та впровадження для оцінки роботи системи КРІ. Це сприяло розвитку 
та удосконаленню механізмів державного управління закладів загальної 
середньої освіти як на обласному рівні та в об'єднаних територіальних 
громадах.

У процесі апробації результатів дослідження здійснено системні 
моніторингові дослідження ринку освітніх послуг, удосконалення фінансово- 
економічного стану закладів загальної середньої освіти в умовах

mailto:on@osvita-cherkasv.gov.ua
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децентралізації, запропоновані Марусіною Л. М., для реалізації принципу 
«гроші ходять за учнем», зокрема: фінансування додаткових послуг, потрібних 
для дітей з особливими освітніми потребами в процесі навчання через надання 
спеціальних ваучерів для цієї групи осіб, забезпечення обсягу освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в розмірі, необхідному 
для фактичних потреб кожного закладу освіти; створення на регіональному 
рівні фондів розвитку освіти. Це забезпечило модернізацію організаційних 
відносин в управлінні освітою на регіональному рівні та в об’єднаних 
територіальних громадах в умовах нового адміністративно-територіального 
устрою України.

Для подальшого розвитку закладів загальної середньої освіти доцільними 
є пропозиції автора щодо удосконалення організаційного механізму управління 
розвитком системи загальної середньої освіти в умовах децентралізації шляхом 
чіткого розмежування повноважень і відповідальності між органами влади 
за розвиток і функціонування освітніх округів, мережі опорних шкіл, 
інклюзивно-ресурсних центрів; трансформації місцевих управлінь (відділів) 
освіти в сервісні центри; залучення органів самоуправління та громад 
у вирішенні актуальних питань функціонування мережі загальноосвітніх 
закладів; сприяння розвитку електронного врядування.

У практичній діяльності управління освіти і науки Черкаської обласної 
державної адміністрації та закладів загальної середньої {світи області також 
використано резул^ати дисертаційного дослідження Марусіної Л. М. щодо 
формування державно-громадського управління регіональною системою 
загальної середньої освіти як взаємодії державних і громадських органів 
управління освітою, органів місцевого самоврядування, моніторингу освітніх 
потреб населення регіону, ухвалення й реалізації спільних управлінських 
рішень щодо розвитку регіональної системи освіти, захисту прав здоб^вачів 
освіти, педагогів, впровадження освітніх інновацій, яка базується 
на мережевих взаємодіях державних і громадських структур; відкритості 
управлінських рішень щодо розвитку закладів загальної середньої освіти; 
інтенсивності та розгалуженості інформаційних потоків у формі електронної 
державно-громадської взаємодії в умовах реформування та модернізації 
освітньої галузі.

Засвідчуємо, що впровадження науково-практичних результатів 
дисертаційного дослідження Марусіної Л. М. сприяє модернізації та розвитку 
механізмів державного управління системою загальної середньої освіти в

Оксана СІМУШІНА
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ЗОЛОТОНІСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вулиця Садовий проїзд, 5, м. Золотоноша, 19700, тел. 2-24-33 
Ь-таіІ: zojorda@ukr.net. web: http://rda.zolorayon.gov.ua. Код ЄДРПОУ 04061197

на №___  від

ДиШ ДКА

п до впровадження результатів дисертаційного дослідження 
Марусіної Лариси Миколаївни на тему:

« \1е \а ііізм и  державного управління системою загальної середньої 
освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі

(регіональний аспект)»

Результати дисертаційного дослідження Марусіної Лариси Миколаївни 
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)» мають 
науково-практичну цінність для розбудови системи загальної середньої освіти (ЗСО) 
в умовах дсценіралізації та формуванні нової моделі взаємодії закладів ЗСО з
управлінськими структурами регіону, органами місцевого самоврядування, 
місцевими органами влади.

Ana.ii п іч н і матеріли та рекомендації щодо удосконалення управління 
регіональною системою ЗЗСО на засадах державно-громадсього управління та 
запропоноване дисертанткою підвищення ефективності державного управління 
діяльністю закладів загальної середньої освіти, що передбачає на регіональному рівні 
розробку І а реалізацію цільових регіональних програм і проектів, організацію 
М ун іц и п альн ого  співробітництва, розвиток освітніх округів, мережі опорних шкіл, 
перерозподіл вертикальних га горизонтальних функцій управління використовуються
у практичній діяльності та сприяють реформуванню системи ЗЗСО у Золотоніському 
районі. ■’

Розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення управління загальною 
середньою освітою в нових умовах, що запропоновані Марусіною Л.М.. сприяють 
удосконаленню мехаиізм ів^щ авного управління ЗЗСО, модернізації організаційних
відносин в > ш р а в )п т іг ^ ^ 4 * ф и о н а л ь н о м у  рівні та в об’єднаній територіальній
гро м аді. //< г — і  °а. <?хч

Голова Дмитро КЛИМЕНКО

http://rda.zolorayon.gov.ua
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТНІ НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
"ЗАХІДНО-ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇОСВІТИ" 

вул. Соловйова, 1, с. Саксагань, 
П’ятихатський р-н, Дніпропетровська область, 

52173

тел. 068-965-72-40,
e-mail: zdcpto@gmail.com, 

http://zdcpto.ptu.in.ua/ 
кол СДРПОУ 02541846

MINISTRY OF EDUCATION 
AND SCIENCE OE UKRAINE 

DEPARTMENT OF EDUCATION 
AND SCIENCE DNIPROPETROVSK 

REGION
STATE ADMINISTRATION 

STATEVOCATIONAL TRAINING 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

«WEST- DNIPROVS'KYI 
CENTRE OF VOCATIONAL- 

TRAINING EDUCATION»
Str. Solovvevas, 1, v. SAKSAGAN, 

Pyatykhatkydistrict, 
Dnipropetrovskregion, 52173

11 серпня 2020 p. № 01-16/ 236

ДОВІДКА

про впровадження в освітній процес результатів дисертаційного 
дослідження Марусіної Лариси Миколаївни 

«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в 
умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)» 

Основні теоретичні, методичні та методологічні положення і висновки, що 
підготовлені у дисертаційній роботі Марусіної Лариси Миколаївни на здобуття 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 - «Публічне управління та 
адміністрування», використовуються у освітньому процесі ДПТНЗ «Західно- 
Дніпровський центр професійно-технічної освіти» при розробці робочих програм, 
методичних матеріалів та практичних завдань в освітній галузі
«Суспільствознавство», під час вивчення предметів «Історія України», 
«Всесвітня історія», «Основи правознавства»; курсів за вибором та факультативів 
«Сходинки до вершини «Я», «Особиста гідність», «Прикладні фінанси», 
«Економіка і фінанси» для здобуття повної загальної середньої освіти студентами 
центру професійно-технічної освіти

Адміністрацією ДПТНЗ «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної 
освіти» широко використовується запропонована система реалізації державно- 
громадського управління, залучення до управління освітою громадських 
організацій, запровадження комунікативних заходів, Днів депутата з 
відвідуванням ними закладів освіти тощо; підвищення ефективності регіональної 
господарської системи за рахунок освітньої складової та розвиток кадрового 
потенціалу освітніх закладів за рахунок залучення виробничого досвіду з мстою 
продукування конкурентоспроможних освітніх послуг.

Директор ДПТНЗ «Західно-Дніпровський центр 
професійно-технічної освіти» ! Віктор Циган

mailto:zdcpto@gmail.com
http://zdcpto.ptu.in.ua/
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ВІДДІЛ ОСВІТИ
ЗОЛОТОНІСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 
ЗОЛОТОНІСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Садовий проїзд, 3, м. Золотоноша, 19700. тел.. 2-11-03,2-13-55, факс 2-11-03 
web: http:// www.zol-osviia.at.ua, e-mail: irc-zol-ravonfa її kr. псі, код ЄДРПОУ 42635288

04.11,2020 № 13

ДОВІДКА
про впровадження в освітній процес результатів дисертаційного 

дослідження Марусіної Лариси Миколаївни на тему: 
«Механізми державного управління системою загальної середньої 

освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі
(регіональний аспект)»

Результати дисертаційного дослідження Марусіної Лариси 

Миколаївни «Механізми державного управління системою загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі 

(регіональний аспект)» мають науково-практичну цінність для розбудови та 

впровадження відкритої системи діяльності управлінських структур для 

створення безпечного, комфортного інклюзивного освітнього середовища 
на регіональному рівні.

Пропозиції дисертантки щодо створення регіонального ринку надання
освітніх послуг на базі закладів загальної середньої освіти професійними 

фахівцями ІРЦ, практичні рекомендації щодо забезпечення рівного доступу

до освіти, зокрема для дітей з особливими потребами, організація 

інклюзивного освітнього середовища в ЗЗСО сприяє модернізації та 
розвитку системи роботи ІРЦ та ЗЗСО на регіональному рівні в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі.

Директор КУ «Інклюзивно-ресурсний 
Золотоніської районної ради Черкаські ія ЗАВАДСЬКА

http://www.zol-osviia.at.ua
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ВІДДІЛ ОСВІТИ
ЗОЛОТОНІСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» 
ЗОЛОТОНІСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Благовіщенська, 2, м. Золотоноша, 19702, тел.2-14-94 
http:// www.zolrvo.gQV.ua, e-mail: zol rcpr@ ukr.net, код ЄДРПОУ 43772266

23.09.2020 №12
ДОВІДКА

про впровадження в освітній процес результатів дисертаційного 
дослідження Марусіної Лариси Миколаївни на тему: 

«Механізми державного управління системою загальної середньої 
освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі

(регіональний аспект)»
Результати дисертаційного дослідження Марусіної Лариси 

Миколаївни «Механізми державного управління системою загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі 
(регіональний аспект)» мають науково-практичну цінність для розбудови 
системи загальної середньої освіти в умовах децентралізації та побудови 
нових відносин між управлінськими структурами регіону та ЗЗСО.

Впровадження науково-практичних результатів дисертаційного 
дослідження, що запропоновані Марусіною Л.М. щодо напрямів організації 
науково-методичного супроводу реалізації Концепції «Нової української 
школи» на регіональному рівні та удосконалені дисертанткою методології 
дослідження управління загальною середньою освітою регіону на основі 
міждисциплінарного підходу, з використанням логічної схеми (регіональні 
організаційно-управлінські структури —* управлінський процес —► заклади 
загальної середньої освіти регіону) за наступними показниками: стан та 
тенденції розвитку системи загальної середньої освіти відповідають цілям 
державної регіональної політики. Стан та тенденції розвитку кожного 
закладу середньої освіти регіону, досягнення цілей розвитку, визначених у
стратегіях, програмах, проектах регіонального розвитку, запропоновані 
Марусіною Л.М., сприяють модернізації та розвитку системи загальної 
середньої освіти на регіональншу^ілні та в ОТГ.

\
Директор

«Зг.ютонісьіий 
районний центр 

професіїмого розвитку 
[педагогічн..» < л у вниі(|в,,і ^

Золот£/Лр4ої
_ районної ради 

( Черкаської області

кась*3-*

Тетяна ЛИСАК

http://www.zolrvo.gQV.ua
mailto:zol_rcpr@ukr.net
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ЗОЛОТОНІСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул. Благовіщенська, 2, м. Золотоноша, 19702, тел.. 2-14-94, 2-11-66 
web: http://zolrvo.gov.ua, e-mail: osvita zol ravon@ukr.net. кодЄДРПОУ 02147061

22.09.2020 № 614
ДОВІДКА

про впровадження в освітній процес результатів дисертаційного 
дослідження Марусіної Лариси Миколаївни на тему: 

«Механізми державного управління системою загальної середньої 
освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі

(регіональний аспект)»

Результати дисертаційного дослідження Марусіної Лариси Миколаївни 
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в 
умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний 
аспект)» мають науково-практичну цінність для розбудови системи загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої галузі та 
механізмів державного управління закладами освіти в нових умовах на 
регіональному рівні.

Марусіна Лариса Миколаївна при проведенні дисертаційного 
дослідження проявила відповідальність і наполегливість; уміння розробляти 
методичні матеріали для всіх видів освітньої роботи, навички професійного і 
педагогічного спілкування із керівним складом ЗЗСО та педагогічною 
аудиторією, здатність до організації та планування; навички управління 
інформацією; здатність до комунікації, взаємодії.

Впровадження науково-практичних результатів дисертаційного 
дослідження Марусіної Л.М. використовуються у освітньому процесі при 
розробці робочих програм, методичних матеріалів та практичних завдань в 
освітній галузі на регіональному рівні.

Завідувачка районного методичного кабінету 
відділу освіти Золотоніської РДА Т.О.Лисак

http://zolrvo.gov.ua
mailto:osvita_zol_ravon@ukr.net
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ЗОЛОТОНІСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул. Благовіщенська, 2, м. Золотоноша, 19702, тел.. 2-14-94, 2-11-66 
web: http://zolrvo.gov.ua, e-mail: osvita_zol_ravon/« ukr.net. код ЄДРПОУ 02147061

22.09.2020 № 613
ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Марусіної Лариси Миколаївни на тему:
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в 

умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний

аспект)»

Результати дисертаційного дослідження Марусіної Лариси Миколаївни 
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в 
умовах децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний 
аспект)» мають науково-практичну цінність для розбудови системи загальної 
середньої освіти в умовах децентралізації та формування нової моделі 
партнерської взаємодії закладів ЗСО з місцевими органами влади та місцевого 
самоврядування, державно-громадського управління ЗЗСО.

Виконані нею розробки та сформульовані на підставі цього рекомендації 
щодо удосконалення нормативно-правової бази функціонування закладів 
загальної середньої освіти району, оптимізації кількості бюджетних програм, а 
також підходів до проведення поточного моніторингу використані відділом 
освіти Золотоніської районної державної адміністрації в процесі вдосконалення 
нормативно-правової та методологічної бази при підготовці районних програм 
у сфері освіти за програмно-цільовим методом: зокрема: районної програми 
«Розвиток освіти Золотоніщини», «Шкільний автобус», «Інноваційна школа 
Черкащини», «Інноваційна школа Золотоніщини». Марусіною Л.М. проведено 
глибокий аналіз та запропоновано удосконалення фінансово-економічного 
стану закладів загальної середньої освіти в умовах децентралізації та шляхів 
економічного стимулювання їхньої діяльності на основі принципу «гроші 
ходять за учнем», організаційних аспектів управління створенням освітніх 
округів, мережі опорних шкіл, забезпеченням рівного доступу до освіти, 
зокрема для дітей з особливими потребами.

Марусіна Лариса Миколаївна розробляє проекти розпоряджень

http://zolrvo.gov.ua
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райдержадміністрації, проекти районних програм, проекти рішень районної 
ради, проекти наказів відділу освіти, готує доповіді, доповідні записки тощо, за 
якими працює відділ освіти та підпорядковані заклади освіти району.

У роботі відділу освіти широко застосовується запропонований 
Марусіною Л.М. комплексний механізм управління системою загальної 
середньої освіти на регіональному рівні, до якого зараховано: нормативно- 
правовий, організаційний, фінансово-економічний, інформаційний,
мотиваційний, інноваційний механізми з метою створення безпечного, 
комфортного, інклюзивного освітнього середовища, яке передбачає: 
запровадження змішаних моделей навчання, що потребують адекватної 
інфраструктури, доступу до Інтернету та оцифрованих навчальних програм; 
володіння вчителями та учнями цифровими навичками; облаштування 8ТЕМ- 
лабораторій, підключення закладів загальної середньої освіти до швидкісного 
Інтернету; безбар’єрний доступ та умови для інклюзивного навчання зі 
створенням оптимальної мережі класів/закладів загальної середньої освіти з 
урахуванням демографічної ситуації та потреби в індивідуальній формі 
(педагогічний патронаж) і послуг інклюзивно-ресурсних центрів (для осіб з 
особливими освітніми потребами); належне та безпечне підвезення всіх учнів і 
вчителів до закладів освіти та назад; соціально-психологічний та логопедичний 
супровід освітнього процесу; якісне медичне забезпечення мережі закладів 
освіти (особливо в надзвичайних ситуаціях).

Розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення управління 
загальною середньою освітою в нових умовах, що запропоновані Марусіною 
Л.М., сприяють удосконаленню механізмів державного управління ЗЗСО, 
модернізації організаційних відносин в управлінні освітою на регіональному

Начальник Валентина ДЕНИСЕНКО
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
КОД ЄДРПОУ 41682253

вул. Володимира Антоновича, 70, м. Дніпро, 49006, тел/факс 056) 732-48-48 
e-mail: kzvo@dano.dp.ua www.dano.dp.ua

РШ202ОМ Лов

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Марусіної Лариси Миколаївни на тему:

«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в 

умовах децентралізації та реформування освітньої галузі 

(регіональний аспект)»

Видана Марусіній Ларисі Миколаївні в тому, що вона, на громадських 

засадах, брала участь у проведенні детального наукового аналізу та розробці 

практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності державного 

управління діяльністю закладів загальної середньої освіти в умовах 

децентралізації на регіональному (локальному) рівні, де відбувається 

формування освітніх округів, мережа опорних шкіл, передача функцій 

управління освітою в об’єднані територіальні громади тощо на кафедрі 

публічного управління та права КЗВО «Дніпровська академія неперервної 

освіти» ДОР».

Марусіною Ларисою Миколаївною було проаналізовано управління 

загальною середньою освітою як складовою реформування 

загальнонаціональної системи управління освітою; фінансово-економічний 

стан закладів загальної середньої освіти в умовах децентралізації; 

впровадження державно-громадського управління закладами загальної 

середньої освіти на регіональному (локальному) рівні; модернізація 

організаційних відносин в управлінні освітою в об'єднаній територіальній

громаді.

mailto:zvo@dano.dp.ua
http://www.dano.dp.ua
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Результати дисертаційного дослідження впроваджуються в освітньому 

процесі при підвищенні кваліфікації працівників закладів 330, розробці 

методичних матеріалів щодо механізмів державного управління системою 

загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування освітньої 

галузі.

Завідувач кафедри 
публічного управління та права 
КЗВО «Дніпровська академія непере 
д.н.держ.упр., доцент
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩ ОЇ ОСВІТИ 
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

вул. Січових Стрільців, 52-а, м. Київ, 04053 ; тел. (044) 484-10-96,ф. 481-38-00 
E-mail: rector@umo.edu.ua Код ЄДРПОУ 35830447

&■ б& С '/у' На №_________ від_____________

ДОВІДКА
про впровадження результатів дослідження аспіранта 

кафедри публічного управління і проектного менеджменту 
Марусіної Лариси Миколаївни за темою «Механізми державного управління 

системою загальної середньої освіти в умовах децентралізації та реформування
освітньої галузі (регіональний аспект)»

Результати дисертаційної роботи Марусіної Лариси Миколаївни за темою 
«Механізми державного управління системою загальної середньої освіти в умовах 
децентралізації та реформування освітньої галузі (регіональний аспект)», є 
актуальними у викладанні дисциплін, пов’язаних з питаннями розвитку загальної 
середньої освіти, публічного управління -  «Управління освітою», «Публічна 
політика», «Демократичні механізми публічного управління».

Висвітлені та сформульовані у роботі висновки щодо напрямів розвитку 
механізмів державного управління системою загальної середньої освіти є корисними 
для слухачів курсів підвищення кваліфікації для керівників закладів загальної 
середньої освіти.

Науково-методичні положення роботи доведені до практичних рекомендацій, 
які можуть бути використаними в теоретичному та практичному навчанні студентів, 
запропоновані органам влади різних рівнів для використання у сфері управління 
системою освіти на регіональному рівні.

Результати дослідження були відображені в науково-дослідній роботі 
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
«Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського 
управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні» 
(номер державної реєстрації РК № 0116Ш07183), у межах якої автором було 
проаналізовано управління загальною середньою освітою як складовою 
реформування загальнонаціональної системи управління освітою; фінансово- 
економічний стан закладів загальної середньої освіти в умовах децентралізації;
впровадження державно-громадського управління закладами загальної середньої 
освіти на регіональному (локальному) рівні; модернізація організаційних відносин в 
угцщдінні освітою в об'єднаній територіальній громаді.

М.О. Кириченко

mailto:rector@umo.edu.ua
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Праці, які відображають основні наукові результати дисертації:
1. Марусіна Л. М. Управління загальною середньою освітою як складова 

реформування загальнонаціональної системи управління освітою. Економіка та 

держава. Серія: Державне управління. 2018. № 7. С. 63-67.

2. Марусіна Л. М. Забезпечення рівного доступу до освіти дітей з особливими 

потребами в умовах децентралізації. Публічне управління і адміністрування в 

Україні. 2018. № 8. С. 48-52.

3. Марусіна Л. М. Фінансово-економічний стан закладів загальної середньої 

освіти в умовах децентралізації. Науково-виробничий журнал “Держава та 

регіони. Серія: Державне управління” 2018. № 4 (64). С. 102-106.

4. Марусіна Л. М., Логінов А. Ю. Організаційні аспекти управління освітніх 

округів, мережі опорних шкіл, забезпечення рівного доступу до освіти, зокрема 

дітей із особливими потребами, Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. 

/НАПН України ДВНЗ “Ун-т менедж. освіти”; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: 

М. Бєлопольський {та ін.} Київ: Юстон, 2019, Вип. 7 (36). Серія “Управління та 

адміністрування. С. 79-101. Особистий внесок автора полягає в дослідженні 
забезпечення рівного доступу до освіти, зокрема дітей із особливими потребами, 
дослідження нормативно-правової бази з означеного питання та внесення 
пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з даного питання.

Статті у зарубіжних виданнях:
5. Марусіна Л. М., Логінов А. Ю. Організація науково-методичного 

супроводу реалізації концепції “Нової української школи” на рівні управління 

діяльністю закладів загальної середньої освіти. The 3rd International youth 

conference -  Perspectives of science and education! (July 6, 2018) SLOVO/WORD, 

New York, USA. 2018. -  С. 504-517. Особистий внесок автора полягає у 
визначенні особливостей науково-методичного супроводу реалізації концепції 
«Нової української школи» на рівні управління діяльністю закладів загальної 
середньої освіти.



6. Marusina L. M The management of secondary education as part of reforming 

the national system of education International Multidisciplinary Conference “Key 

Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland”, 

Stalowa Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018, Volume 6, Stalowa Wola: 

Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018 -  Р. 30-32.

7. Marusina L., Loginov A. State administration: issues of theory and practice 

organization of the scientific and methodical support for the implementation of “the 

new Ukrainian school concept” at the level of the management of activities of general 

secondary education institutions. Public administration for sustainable development. 

Collective monograph. The general ed. Chechel A. O., Khlobystov le. V. Mariupol: 

“East Publishing House Ltd.”, 2018. P. 173-186. Особистий внесок автора полягає 
у визначенні основних завдань та напрямів управлінської діяльності для 
впровадження концепції НУШ.

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:
8. Марусіна Л. М. Подолання конфліктів в освітньому середовищі як 

завдання державної служби в сфері освіти. Професійний розвиток та управління 

людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті 

трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., 

Київ, 28 жовтня 2016 р. за заг. ред. В. В. Олійника. К. : УМО НАПН України, 

2016. С.121-124

9. Марусіна Л. М. Конфлікти в освітньому середовищі в умовах реформування 

та їх вирішення засобами управління. Публічне управління для сталого розвитку: 

виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції. Маріуполь; Донецький державний 

університет управління; Український культурологічний центр, 2018. С. 77-82

10. Марусіна Л. М. Впровадження державно-громадського управління 

закладами загальної середньої освіти на регіональному (локальному) рівні / Матеріали 

V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Організаційно-правові 

аспекти публічного управління в Україні”, 12 квітня 2018 року, Полтава : 

ПолтНТУ, 2018. -  С. 53-56
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11. Марусіна Л. М. Модернізація організаційних відносин в управлінні 

освітою в об’єднаній територіальній громаді. Проблематика процесу 

децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: збірник 

матеріалів круглого столу, Київ, 18 квітня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р. В., 

Ворони П. В. Київ, ІПК ДСЗУ, 2018. С. 98-102

12. Марусіна Л. М. Громадсько-цільове управління освітою та поєднання 

державного і громадського контролю за діяльністю освітніх закладів. Науково- 

практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних 

територіальних громадах: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. / за 

заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. К: ІПК ДСЗУ, 2018. С. 286-290

13. Марусіна Л. М. Удосконалення механізмів державного управління 

системою загальної середньої освіти на регіональному(локальному) рівні. 

Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Чернівці, 25-26 травня 2018 року). Херсон: 

Видавництво “Молодий вчений”, 2018. С. 52-55

14. Марусіна Л. М. Проблеми освіти в умовах децентралізації та реформування 

в Україні на рівні управління загальною середньою освітою. III Міжнародна 

наукова конференція “Science progress in European countries: new concepts and 

modem solutions”, 23 листопада 2018 р., м. Штутгарт, Німеччина. С. 279-291

15. Марусіна Л. М. Становлення та розвиток системи державного управління 

у сфері освіти на регіональному рівні та у територіальних громадах. Проблематика 

процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: 

збірник матеріалів круглого столу, Київ, 18 квітня 2019 року / За заг. ред. 

Войтович Р. В., Ворони П. В. Київ, ІПК ДСЗУ, 2019. С. 150-153

16. Марусіна Л. М. Ставлення особистості до набутих знань як основа 

самореалізації. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 23-24 травня 2019 року / За заг. ред.. Л. Я. Мідак; ДВНЗ 

“Прикарпатський нац. універ. ім. В. Стефаника” Івано-Франківський обл. інст. 

післядип. пед. освіти. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2019. С. 171-174

17. Марусіна Л. М., Мацюк Є. М. Розвиток особистості школяра: сучасні реалії
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та перспективи. Інноваційні технології навчання обдарованих дітей та молоді: 

матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13 жовтня 2019 року, 

місто Одеса. К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. С. 143-147. 

Особистий внесок автора полягає в дослідженні управління розвитком творчої 
особистості школяра, розвитком творчих здібностей, творчого потенціалу 
людини засобами інтерактивних технологій, аналізу практики впровадження 
інтерактивних технологій у процес навчання та особливості їх застосування.

18. Марусіна Л. М. Формування національної ідентичності в учнів під час 

освітнього процесу : національна ідентичність як проблема науки і освіти : 

матеріали науково-практичної конференції (Київ,12 березня 2020 р.). -  Київ : 

Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020 -  С.214-217.
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Додаток В

SWOT-аналіз утворення регіонального освітнього кластера

Сильні сторони Слабкі сторони

-  розвинена мережа освітніх закладів;
-  міцний фундамент соціального 

партнерства;
-  розвинена нормативно-правова база в 

сфері освіти;
-  договірні та інституційні практики 

навчальних закладів із виробництвом, 
державними установами і місцевими 
органами влади (філії кафедр на 
виробництві та в установах, точки 
виробничого навчання, договори про 
співробітництво, виробничі практики 
тощо);

-  створенні в області 60 освітніх округів;
-  впровадження засад Болонського 

процесу;
-  імплементація досвіду реалізації проекту 

ЄС “Підвищення ефективності 
управління системою професійно- 
технічної освіти на регіональному рівні в 
Україні” ЕигореАісі / 2005 / 10-5410 
(реалізований лідером консорціуму 
Іп / УЕпЦ МОН, Головним управлінням 
освіти і науки ОДА), застосування 
напрацювань у цьому проекті;

-  посилення конкурентних переваг 
учасників майбутнього кластера.

-  відсутність нормативного 
визначення поняття “кластер”, 
а також видів кластерів, 
покрокових рекомендацій 
щодо створення кластерів в 
Україні;

-  низька зацікавленість малих 
та середніх підприємств 
об’єднуватись у великі 
виробничі системи;

-  невеликий досвід 
функціонування кластерів в 
Україні;

-  проблеми пошуку інвесторів;
-  відсутність зворотного зв’язку 

між інститутами у сфері 
публічного управління освітою, 
громадським сектором;

-  наявність епізодичного 
практичного досвіду створення, 
функціонування та ліквідації 
регіональних кластерів;

-  відсутність досвіду управління 
кластерними утвореннями у 
службовців органів державної 
влади та місцевого 
самоврядування.

Можливості Загрози

-  ефективне формування і реалізація 
регіонального і державного замовлення на 
підготовку кваліфікованих працівників 
відповідно до потреб ринку праці регіону;

-  підвищення рівня працевлаштування та 
закріплення на робочих місцях 
випускників;

-  низький ступінь практичної 
реалізації положень 
адміністративної реформи 
щодо надання переваг органам 
місцевого самоврядування в 
регіональному управлінні;

-  зміна влади, політичної волі;
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М ож ливост і Загрози

-  поліпшення соціального захисту 
учасників навчально-виховного 
процесу;вирішення питань виробничої 
практики (мотивування роботодавців, 
наставництво, відродження базових 
підприємств), розвиток навчально- 
науково-виробничих комплексів, 
стажування науково-педагогічних 
працівників;

-  розширення та зміцнення матеріально- 
технічної бази навчальних закладів;

-  забезпечення багатоканального 
фінансування, залучення спонсорської 
допомоги; створення галузевих 
піклувальних рад;

-  реалізація державно-громадського 
управління, сприяння створенню та 
залученню до управління освітою 
громадських організацій, 
запровадження комунікативних 
заходів, Днів депутата з відвідуванням 
ними закладів освіти тощо;

-  підвищення ефективності регіональної 
господарської системи за рахунок 
освітньої складової;

-  розвиток кадрового потенціалу 
освітніх закладів за рахунок залучення 
виробничого досвіду з метою 
продукування конкурентоспроможних 
освітніх послуг.

-  політична нестабільність в 
регіонах та на національному 
рівні, що спричиняє загрозу 
зміни національного курсу 
соціального та економічного 
розвитку, а також зміни 
пріоритетів у розвитку 
системи освіти;

-  обмеження у фінансуванні, 
передбачені Бюджетним 
кодексом;

-  недостатня швидкість 
реагування системи

-  (сукупності учасників 
кластера) на зміни 
кон’юнктури ринку праці;

-  неприбутковий характер 
діяльності більшості 
учасників регіонального 
кластера;

-  відсутність науково 
обгрунтованої системи 
прогнозування потреб 
регіональної економіки у 
кваліфікованих працівниках 
на середньо- і довгострокову 
перспективу.


