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РЕФЕРАТ 

Заключний звіт складається зі вступної частини (обкладинка, титульний аркуш, 

список авторів, перелік умовних позначень, передмова), основної частини (вступ, суть 

одержаних наукових результатів, висновки, рекомендації), списку публікацій.  

Загальний обсяг звіту становить 57 сторінок ф. А– 4 друкованого тексту, інтервалом 

1,0. Публікацій –176. 

Звіт відображає результати наукового дослідження співробітників відділу економіки 

та управління ЗСО з теми:«Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування 

опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації». 

Виконується відповідно до постанови Президії НАПН України від 29.04.2017 р. № 1-

2/7-145; постанови Президії НАПН України від15.06.2017 р. № 1-2/9-205; постанови Президії 

НАПН України від25.01.2018 р. № 1-2/2-51; постанови Президії НАПН України від 

4.01.2019 р. № 1-2/1-11; постанови Президії НАПН України від 223.12.2019 р. № 1-2/12-385; 

постанови Президії НАПН України від 19.03.2020 р. № 1-2/4-63;рішення бюро Відділення 

загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України від 17.05.2017 р., протокол № 6; 

договір № 12/1/3-18 Нф від 26 січня 2018 р.  

Терміни виконання наукового дослідження:початок - 01.01.2018 р.; закінчення - 

31.12.2020 р. 

Ключові слова:децентралізація, державно-громадське управління, громадський 

контроль, об’єднані територіальні громади (ОТГ), опорні школи, моделі управління 

опорними школами, забезпечення, демократизація, фактори впливу, освітня реформа, 

шкільна автономія. 

Об’єкт дослідження:процес державно-громадського управління опорними закладами 

освіти. 

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні засади та аналіз економічного 

забезпечення функціонування опорних закладів освіти як центрів децентралізованого 

управління в об’єднаних територіальних громадах. 

Мета  наукового дослідження полягає у науковому обґрунтуванні організаційно-

педагогічних та економічних засад функціонування опорних закладів освіти та розвитку 

державно-громадської взаємодії суб’єктів управління в умовах децентралізації та об’єднаних 

територіальних громад.  

Методи дослідження: 
• теоретичні методи (аналіз літературних джерел, законодавчо-правових засад ЗСО, 

документації закладів загальної середньої освіти, продуктів виробничої діяльності 

керівників, педагогічних працівників і здобувачів освіти; аналіз категорій і понять з 

проблеми взаємодії суб’єктів державно-громадського управління в умовах децентралізації, 

функціонування опорних закладів освіти і об’єднаних територіальних громад; моделювання 

тощо); 

• загальнонаукові методи: загальнотеоретичні (абстрагування та конкретизація, аналіз 

і синтез, порівняння, зіставляння, структурування тощо); соціологічні (анкетування, 

інтерв’ювання, експертні опитування та ін.); соціально-психологічні (тестування, тренінг 

тощо); математичні (рангування, шкалування, індексування, кореляція, факторно-

критеріальний аналіз та ін.); 

• емпіричні методи (спостереження за процесом державно-громадського управління 

та управлінською діяльністю керівників опорних закладів освіти; бесіди з суб’єктами 

управління та освітнього процесу; вивчення та узагальнення управлінського досвіду,   

інформаційного масиву даних тощо). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, щовперше теоретично 

обґрунтовано: 

 -організаційно-педагогічні засади та економічні умови функціонування опорних закладів 

освіти  як центрів децентралізованого управління (концептуальні підходи, тенденції і 

принципи управління, умови і чинники, механізми,); 
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 -комплексний механізм управління опорними закладами освіти та економічні умови їх 

функціонування;  

 - особливості створення опорних закладів освіти і їх функції в новій регіональній освітній 

мережі, специфіку управлінської діяльності в умовах децентралізації, формування 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ)  та чинної  нормативно-правової бази; 

-удосконалено категоріально-понятійний апарат ; 
розроблено концепцію формування довіри в сучасній школі на 

дитино(людино)центристських і довірчо-партнерських засадах тривекторного  інноваційного 

розвитку школи: «Школа формування довіри» – «Школа громадської довіри» – «Школа 

культури довіри»; 

розроблено та обгрунтовано моделі організації управління опорними закладами 

освіти різної структури та  субмоделі підсистеми ресурсного забезпечення: 

 -концептуальнумодель системи державно-громадського управління опорним закладом 

освітита  комплексний механізм управління та субмодель її ресурсного забезпечення; 

        - концептуальну модель багатовекторного людиноцентристського розвитку опорного 

закладу як соціокультурної тринарної системи «дитина – опорна школа – громада» на 

довірчих засадах та з урахуванням принципу системології – принципу множинності моделей 

та субмоделі цієї системи; 

         - концептуально-інформаційну модель системи державно-громадського управління 

опорним закладом освіти; 

       - факторно-критеріальну модель та технологіюоцінювання ефективності державно-

громадського управління опорними закладами освіти; 

Розроблено та  експериментально впроваджено методику оцінювання ефективності 

державно-громадського управління опорними школами. 

Розроблено пропозиції та практичні рекомендації органам державного управління, 

керівникам опорних закладів освіти та органам громадського самоврядування щодо 

упровадження децентралізованого управління в об’єднаних територіальних громадах. 

Практичне значення. Реалізація на практиці науково обґрунтованих моделей 

організації управління опорними закладами освіти різної структури та субмоделей дозволяє  

реалізовувати на практиці державно-громадське управління закладами освіти у системі  ЗСО; 

розробляти концепції інноваційного розвитку закладів ЗСО, стратагеми і проекти; програми 

підвищення кваліфікації та індивідуального професійного розвитку керівників у сфері освіти 

Практичне значення дослідження  полягає також в експериментальному впровадженні 

методики формування довіри шляхом реалізації авторської програми «Уроки довіри в 

сучасній школі». 

Про ефективність виконаної роботи свідчать довідки про впровадження 

результатів дослідження, видані закладами освіти, управліннями освіти виконавчого 

комітету міської ради, відділами освіти районних державних адміністрацій. 

Галузь використання – управління галуззю освіти, освітологія, післядипломна освіта. 

Об’єкти впровадження – заклади загальної середньої, вищої, післядипломної 

педагогічної освіти.  
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ПЕРЕДМОВА 

 

Реформування сфери освіти та місцевого самоврядування, формування об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) в країні, децентралізація управління освітою з передачею  

повноважень органам місцевого самоврядування щодо забезпечення управління закладами 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, проголошена автономія закладів 

освіти та необхідність створення нової раціональної освітньої мережі,створення опорних 

закладів освіти - детермінували необхідність здійснення пошуків, спрямованих на ефективне 

управління якісною освітою в нових умовах  та розроблення відповідного теоретико-

методичного забезпечення. Це зумовило актуальність  теми дослідження. 

У процесі  фундаментального дослідження уточнено пріоритети, мету, завдання, 

етапи, очікувані результати тощо. 

Результати дослідження засвідчують, що заплановані завдання виконані, застосування 

обраних методів дослідження, розроблені та  теоретично обґрунтовані організаційно-

педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти, виявлені тенденції 

децентралізації управління освітою, моделі та субмоделі тощо стануть інноваційним 

ресурсом підвищення ефективності реалізації  на практиці державно-громадського 

управління опорними, та й іншими, закладами загальної середньої освітив умовах 

децентралізації і  діяльності об'єднаних територіальних громад. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Мета, завдання, стратегічні напрями й основні 

шляхи перетворень в управлінні системою освіти визначені в Національній доктрині 

розвитку освіти України, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, указами Президента України, Концепцією нової української школи, Концепцією 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 рокута іншими нормативно-правовими актами. 

Опорний заклад освіти (надалі ОЗО) створюється і функціонує відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту», інших законодавчих актів та на основі  установчих документів закладів 

освіти  із урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та 

інших особливостей організації освітнього  процесу. Процес створення опорних закладів 

освіти в новій регіональній освітній мережі в умовах децентралізації надає цим закладам 

певних нових функцій, які потребують вивчення та обґрунтування, розроблення відповідного 

теоретико-методичного забезпечення їх реалізації. 

Водночас вивчення практики показало, що реальних механізмів щодо здійснення 

демонополізації освіти, децентралізації та деконцентрації управління галуззю, розвитку 

громадської складової в управлінні загальною середньою освітою  

в чинному освітньому законодавстві майже не передбачено.  

Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми та практичного досвіду управління 

системою загальної середньої освіти в регіонах засвідчив про наявність певних 

суперечностей, зокрема між: 

необхідністю розгортання децентралізації влади у сфері освіти й нерозробленістю 

способів, засобів і механізмів їх реалізації задля забезпечення ефективної взаємодії 

державних і громадських структур та органів місцевого самоврядування; 

необхідністю демократичної модернізації системи управління загальною середньою 

освітою, опорними закладами освіти  та недостатністю адекватного наукового та 

законодавчого забезпечення розвитку її громадської складової; 

 декларуванням доцільності делегування управлінських повноважень у галузі 

загальної середньої освіти місцевому самоврядуванню та недосконалістю законодавчо 

визначених механізмів і ресурсів у громад для реалізації цих функцій; 

 суспільним запитом щодо розвитку приватної освіти, автономії навчальних закладів, 

опорних шкіл і недосконалістю нормативно-правового забезпечення в окресленому напрямі; 

 потребою у визначенні науково обґрунтованих критеріїв ресурсного забезпечення 

функціонування опорних шкіл як центрів управління в ОТГ і необхідністю їхнього 

розроблення та реалізації на практиці. 

Зазначені суперечності актуалізували проблему дослідження.  

Стан розроблення проблеми.  
Модернізація управління у сфері освіти на наукових засадах менеджменту та у 

контексті сервісної парадигми з урахуванням потреб замовників освіти та процесів 

децентралізації в суспільстві є однією з актуальних проблем сучасної теорії управління 

освітою та шкільної практики.  

Проблеми трансформування освітніх систем на рівні філософських концепцій 

розкрито в працях В. Андрущенка, Б. Гершунського, І. Зязюна, В. Кременя, В. Лутая, 

Н. Ничкало та інших учених. Формування і реалізацію механізмів реформування і 

запровадження освітніх реформ відображено у працях зарубіжних дослідників С. Карстена і 

Д. Майора «Освіта у Східній та Центральній Європі: освітні зміни після падіння комунізму» 

(1994 р.), М. Карной «Глобалізація та освітня реформа: що треба знати людям, які 

займаються плануванням» (1999 р.), П.Радо «Перехід в освіті» (2001 р.), Л. Серич «Освітні 

реформи в Центральній та Східній Європі» (1996 р.) та ін. Загальнопедагогічні підходи до 

аналізу сучасних реформаторських процесів у галузі освіти висвітлено у працях 

В. Безпалька, В. Бондаря, Л. Березівської, І. Беха, С. Гончаренка,  Л. Калініної, В. Лугового, 
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О. Ляшенка, Ю. Мальованого, В. Мелешко, О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєвої, 

О. Сухомлинської та ін. Економічним аспектам децентралізації управління в Польщі 

присвячено праці Я. Герчинського та Т. Левітаса, предметом дослідження Л. Гриневич були 

процеси становлення системи управління розвитком освіти та тенденції децентралізації 

управління базовою освітою в постсоціалістичній Польщі (2005 р.).  

Шляхи підвищення ефективності управління сучасними закладами загальної 

середньої освіти розкрито в наукових розвідках В. Бондаря, Л. Ващенко, Г. Єльникової, 

Л. Калініної, Ю. Конаржевського, В. Маслова, В. Мелешко, О. Онаць, І. Осадчого, 

Н. Островерхової, В. Пiкельної, I. Радченка, Т. Сорочан, М. Сунцова та ін. Психологічні 

аспекти вдосконалення управління школою розкрито в роботах Л. Карамушки, 

Н. Коломiнського, Н. Побірченко та ін. 

Способи взаємодії держави і громадськості в освітній галузі досліджували 

Н. Акінфієва, В. Бочкарьов, В. Грабовський, В. Гусаров, Л. Каменщикова, Н. Клокар, 

С. Крисюк, Т. Лукіна, Н. Ничкало, О. Онаць, О.Пастовенський, А. Пінський, Н. Протасова, 

Л. Сергеєва, Т. Шамова, С. Шевченко та ін. 

У працях вітчизняних дослідників Г. Іванюк, І. Осадчого, В. Мелешко, М. Романенко 

розкрито основні засади реформування освіти сільських регіонів, типи освітніх округів, мета 

та механізми їх створення.  

Разом з тим системний підхід до моделювання цілісного організаційного механізму 

управління освітніми округами та опорними закладами освіти у вітчизняній та зарубіжній 

педагогіці не був реалізований, ще не знайшли достатнього відображення проблеми 

створення моделей децентралізованого управління  освітою на громадсько-державних 

засадах; обґрунтування його наукових засад, розроблення комплексного механізму їх 

функціонування; методики визначення ефективності функціонування опорних закладів 

освіти і шкільної автономії; виявлення тенденцій розвитку громадської складової в 

децентралізованому управлінні опорними закладами освіти тощо. 

Основна ідея дослідження полягала в тому, що ефективне функціонування та 

інноваційний розвиток опорних закладів загальної середньої освіти як центрів управління 

освітою  в умовах децентралізації можливий  за умови узгодженості дій всіх суб’єктів 

освітнього та управлінського процесів,  реалізації  на нових засадах державно-громадського 

управління, яке має бути спрямоване на істотні системні зміни в меті, завданнях, змісті і 

результатах управління з науковим обґрунтуванням, з узгодженим та дієвим комплексним  

механізмом управління для трансформації  опорного закладу освіти  як центру управління  в 

ефективну  відкриту активну соціально-педагогічну  систему, привабливу для здобувачів 

освіти, громади і соціуму.  

Метою наукового дослідження  відділу обрано обгрунтування організаційно-педагогічних 

та економічних засад функціонування опорних закладів освіти і розвитку державно-

громадської взаємодії суб’єктів управління в умовах децентралізації та об’єднаних 

територіальних громад.  

Об’єкт дослідження:процес державно-громадського управління опорними закладами 

освіти. 

Предмет дослідження: організаційно-педагогічні засади та аналіз економічного 

забезпечення функціонування опорних закладів освіти як центрів децентралізованого 

управління в об’єднаних територіальних громадах. 

Завдання дослідження:  

 здійснення теоретичного аналізу концептуальних підходів до функціонування 

опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації та чинної 

нормативно-правової бази;  

 здійснення комплексного аналізу сучасного стану створення опорних закладів 

освіти у регіональній освітній мережі,з’ясування їхніх функцій та виявлення специфіки 

управлінської діяльності; 

 вивчення зарубіжної (зарубіжні практики організації Hub schools і 

BostonSchools Hub (шкіл концентраторів) як центрів спільнот (громад), які навчаються 
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(learning communities)),  вітчизняної практики шкільної автономії та сфер відповідальності 

суб’єктів управління в опорних закладах освіти; 

 виявлення ідей та з’ясування тенденцій децентралізації управління освітою; 

 уточнення категоріально-понятійного апарату проблематики дослідження; 

 теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних засад та економічних 

умов функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації освіти; 

 теоретичне обґрунтування та розроблення моделі організації управління 

опорними закладами освіти різної структури та її субмоделей – підсистем ресурсного 

забезпечення децентралізованого управління (нормативно-правове, інформаційно-

технологічне, програмно-методичне та організаційно-економічне та ін.), враховуючи 

гіпотетично визначені умови їх функціонування та їх впровадження у практику освітніх 

систем об’єднаних територіальних громад; 

 визначення критеріїв та науково-методичної основи оцінювання ефективності 

державно-громадського децентралізованого управління опорними закладами освіти; 

 підготовка пропозицій та практичних рекомендацій органам державного 

управління, місцевого самоврядування та об’єднаним територіальним громадам;  

 виявлення соціального ефекту упровадження результатів НДР; 

 написання заключного звіту про результати НДР та підготовка продукції до 

видання.  

Методи дослідження: 
• теоретичні методи (аналіз літературних джерел, законодавчо-правових засад ЗСО, 

документації закладів загальної середньої освіти, продуктів діяльності керівників, 

педагогічних працівників і здобувачів освіти; аналіз категорій і понять з проблеми взаємодії 

суб’єктів державно-громадського управління в умовах децентралізації, функціонування 

опорних закладів освіти і об'єднаних територіальних громад; моделювання тощо); 

• загальнонаукові методи: загальнотеоретичні (абстрагування та конкретизація, аналіз 

і синтез, порівняння, зіставляння, структурування тощо); соціологічні (анкетування, 

інтерв’ювання, експертні опитування та ін.); соціально-психологічні (тестування, тренінг 

тощо); математичні (рангування, шкалування, індексування, кореляція, факторно-

критеріальний аналіз та ін.).  

• емпіричні методи (спостереження за процесом державно-громадського управління 

та управлінською діяльністю керівників опорних закладів освіти; бесіди з суб’єктами 

управління та освітнього процесу; вивчення та узагальнення управлінського досвіду  та 

інформаційного масиву даних тощо). 

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше теоретично 

обґрунтовано: 

 -організаційно-педагогічні засади та економічні умови функціонування опорних закладів 

освіти  як центрів децентралізованого управління (концептуальні підходи, тенденції і 

принципи; -комплексний механізм управління опорними закладами освіти та економічні 

умови їх функціонування;  

- особливості створення опорних закладів освіти і їх функції в новій регіональній освітній 

мережі, специфіку управлінської діяльності в умовах децентралізації, формування 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ)  та чинної нормативно-правової бази; 

 -удосконалено категоріально-понятійний апарат ; 

-розроблено концепцію формування довіри в сучасній школі на 

дитино(людино)центристських і довірчо-партнерських засадах тривекторного  інноваційного 

розвитку школи: «Школи формування довіри» – «Школи громадської довіри» – «Школи 

культури довіри»; 

-розроблено та обгрунтовано моделі організації управління опорними закладами освіти 

різної структури та  субмоделі підсистеми ресурсного забезпечення: 

        концептуальнумодель системи державно-громадського управління опорним закладом 

освітита  комплексний механізм управління та субмодель її ресурсного забезпечення; 
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         концептуальну модель багатовекторного людиноцентристського розвитку опорного 

закладу як соціокультурної тринарної системи «дитина – опорна школа – громада» на 

довірчих засадах та з урахуванням принципу системології – принципу множинності моделей 

та субмоделі цієї системи; 

         концептуально-інформаційну модель системи державно-громадського управління 

опорним закладом освіти; 

        факторно-критеріальну модель та технологію оцінювання ефективності державно-

громадського управління опорними закладами освіти; 

- розроблено методики: методику оцінювання ефективності державно-громадського 

управління опорними школами та шкільної автономії; методику реалізації мети і завдань 

дослідження:«Школа формування довіри»; комплексну методику оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення організаційного механізму управління опорною школою. 

Розроблено пропозиції та практичні рекомендації органам державного управління, 

керівникам опорних закладів освіти та органам громадського самоврядування щодо 

упровадження децентралізованого управління в об’єднаних територіальних громадах. 

Практичне значення. Реалізація на практиці науково обґрунтованих моделей організації 

управління опорними закладами освіти різної структури та субмоделей дозволяє ефективно 

реалізовувати на практиці державно-громадське управління  не тільки функціонування 

опорнихзакладів освіти  у системі  ЗСО, але і їх інноваційний розвиток. Здобуті результати та 

їх теоретичне обґрунтування є важливим ресурсом підвищення ефективності управління в 

сфері освіти та ОЗО,  забезпечення  якісної освіти, обґрунтуванні концепцій інноваційного 

розвитку закладів ЗСО, стратагем і проєктів, розроблення програм підвищення кваліфікації 

та індивідуального професійного розвитку  керівників у сфері освіти 

Практичне значення дослідження  полягає також в експериментальному впровадженні 

методики формування довіри шляхом реалізації авторської програми «Уроки довіри в 

сучасній школі». 

Етапи науково-дослідної роботи 

 Виконання теми наукового дослідження відбувалося  впродовж 2018-2020 рр.  Етапи: 

аналітико-констатувальний,теоретико-моделювальний,узагальнювально-

впроваджувальний. 

Упродовж аналітико -констатувального етапу було здійснено науковий аналіз стану 

досліджуваної проблеми в теорії та практиці управління освітою, визначено концептуальні 

підходи до функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах 

децентралізації та чинної нормативно-правової бази; проаналізовано зарубіжну та вітчизняну 

практику шкільної автономії та сфер відповідальності суб’єктів управління в опорних 

закладах освіти; виявлено ідеї та з’ясовано тенденції децентралізації управління освітою; 

здійснено комплексний аналіз сучасного стану створення опорних закладів освіти у 

регіональній освітній мережі та з’ясовано їхні функції; виявлено специфіку управлінської 

діяльності. Розроблено методику констатувального експерименту, здійснено кількісно-

якісноий аналіз експериментальних даних та узагальнено результати дослідження. 

Під час теоретико-меделювального етапу було уточнено категоріально-понятійний 

апарат дослідження, теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні засади та 

економічні умови функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації освіти; 

теоретично обґрунтувано та розроблено моделі організації управління опорними закладами 

освіти різної структури та субмоделі підсистем ресурсного забезпечення; враховуючи 

гіпотетично визначені умови їх функціонування; визначено критерії та науково-методичні 

основи оцінювання ефективності державно-громадського децентралізованого управління 

опорними закладами освіти. 

У процесі узагальнювально-впроваджувального етапу здійснювалося  упровадження 

моделей організації управління опорними закладами освіти різної структури, забезпечення їх 

науково-методичного супроводу.  

Підготовлено наукові статті та рукопис практичного посібника, рукопис монографії. 
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Основні результати дослідження 

Концептуальні підходи до функціонування опорних закладів освіти як центрів 

управління в умовах децентралізації та чинної нормативно-правової бази 

 

Здійсненнятеоретичногообґрунтування концептуальних підходів до функціонування 

опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації та чинної 

нормативно-правової бази відбувалося за допомогою теоретичних методів дослідження: 

аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури; контент-аналізу нормативно-

правової бази створення та функціонування  ЗСО та ОЗО; документації, яка регламентує 

діяльність  ЗЗСО, і ОЗО; здійснювався аналіз документації регіональних та місцевих органів 

управління освітою та результатів діяльності керівників, педагогічних працівників і 

здобувачів освіти; SWOT-аналіз категорій і понять з проблеми взаємодії суб’єктів державно-

громадського управління в умовах децентралізації, функціонування опорних закладів освіти 

і об'єднаних територіальних громад тощо.  Застосування загальнотеоретичних методів, 

зокрема: абстрагування та конкретизація, аналіз і синтез, порівняння, зіставляння, 

структурування тощо; соціологічних: анкетування, інтерв’ювання, експертні опитування та 

ін.; соціально-психологічних:тестування, тренінг; математичних: ранжування, шкалування, 

індексування, кореляція, факторно-критеріальний аналіз та ін.  сприяли виділенню таких 

концептуальних підходів: регіонального підходу, який є невід’ємним компонентом 

децентралізації управління освітою та євроінтеграції, культурно-історичних і національно 

територіальних традицій; демократичного підходу до управління опорними закладами  

освіти з використанням державно-громадської моделі; синергетичногопідходу, який дозволяє 

здійснювати розвиток опорних закладів освіти як складних активних систем і управління 

ними.Організаційно-структурний підхід  застосовується при  створенні опорних закладів 

освіти в ОТГ і в освітньому окрузі та їх мережі в регіоні. Він вказує нахарактерні ознаки 

опорних закладів освіти: демократичність, конкурентоздатність, відкритість, інноваційність, 

активність  тощо; показує особливості створення опорних шкіл і їх функції в новій 

регіональній освітній мережі; відображає специфіку управлінської діяльності в умовах 

децентралізації, формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та чинної 

нормативно-правової бази, а такожвиявляє ознаки варіативності опорних закладів освіти, що 

диференціюються: за структурою, за підпорядкуванням (ОТГ, районна рада, інший 

засновник); за наявністю філій; за наявністю учнів сусідніх сіл; за юридичним оформленням 

(із зазначенням в Статуті); за цільовими орієнтирами тощо. 

Синергетичний підхід забезпечивідентифікацію  ОЗО з позицій системології та теорії 

активних систем, як активну систему, та структурну компоненту мережі закладів ЗСО, що 

функціонує в освітньому окрузі або ОТГ активного суспільства; має інноваційно розвиватися 

через втілення нових ідей, нових концепцій, теорій, упровадження інформаційних 

технологій, сервісів, інформаційних продуктів, залучення активної громади та батьків, 

прогресивно налаштованої спільноти регіону до формування та розвитку нового активного 

покоління на загальнолюдських та європейських цінностях, ідеях свободи та особистої 

відповідальності, миру та толерантності, соціальної справедливості та рівного доступу до 

якісної освіти; 

Демократичний підхід підтвердив, що,  починаючи з кінця ХХ ст., виникла потреба в 

запровадженні такого державно-громадського управління в системі освіти та закладах освіти,  

яке б сприяло  активізації та систематизації роботи щодо формування реально нової 

спільноти – громадянського суспільства, здатного до осмислення сутності оновлення форми 

управління, його змісту, методів, а також готового до співуправління на  

дитино(людино)центристських  та довірчих засадах Має забезпечувати  ціннісний підхід до 

державно-громадського управління розвитку загальної середньої освіти, що спрямований на 

соціалізацію, задоволення потреб та інтересів дитини, формування її як особистості – 

Людини Це потребує «трансформації класичного системного підходу від «жорсткого» 

методологічного підходу до «м’якого» та їх ефективне поєднання задля розгляду властивих 

йому ідей демократизації, гуманізації, модернізації управління.  
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         Теоретично обгрунтовані  теоретичні підходи свідчать про те, що ефективність 

управління опорними закладами освіти пов’язана з поняттями «ефективність освітньої 

політики», «ефективність освіти», «ефективність управління освітою», «ефективність 

управлінської діяльності», «ефективність діяльності закладу освіти», «децентралізація 

управління», «шкільна автономія», «ефективність діяльності керівника ОЗО» тощо. 

2. Стан створення опорних закладів освіти, їх функції та специфіка управління 

Проведенийкомплексний аналіз сучасного стану створення опорних закладів освіти у 

регіональній освітній мережі,  аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду підтверджує, що в 

Україні для функціонування ОЗО, як інноваційних закладів і центрів управління освітою, 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти й умов навчання дітей у різних регіонах 

України, створюється відповідна інфраструктура. Розроблено нову нормативно-правову базу, 

створені об’єднані територіальні громади не тільки у сільських населених пунктах, але 

відбувається і входження сільських громад до об’єднання з міськими, особливо з громадами 

міст обласного підпорядкування, що сприяє  підвищенню якості загальної середньої освіти,  

економічному і соціокультурному розвитку системи «дитина – школа – громада». Відбулася  

організаційна, академічна, кадрова і часткова фінансова децентралізація закладів  ЗЗСО. 

У процесі дослідження виявлено, що опорний заклад освіти (опорна школа) – новий за 

формою організації та структурою заклад загальної середньої освіти, що є осередком єдиного 

освітнього простору та центром управління в освітній системі об’єднаної територіальної 

громади чи поза нею, який забезпечує рівний доступ до якісної освіти усім особам, особливо 

дітям сільської місцевості, має відповідний рівень матеріально-технічного та кваліфіковане 

кадрове забезпечення,виконує функцію центру управління в системі освіти освітнього 

округу чи ОТГ, охоплюючи філії та інші підрозділи. 

Основним документом, що визначає правовий статус опорного закладу освіти та 

порядок утворення є Положення про освітній округ та опорний заклад освіти, затверджений 

постановами Кабінету Міністрів України у редакції постанови КМУ від 20.01. 2016 р. № 79 
та  постанови Кабінету Міністрів України  від 19 червня 2019 року.Це юридична особа,  яка 

має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку; є 

поліструктурним, оскільки має філії;  здійснює організоване підвезення учнів не менше ніж 

із трьох селищ, сіл, у яких ліквідовано заклади освіти або призупинено їх діяльність і 

педагогічних працівників (у разі потреби) до опорного закладу і до місця проживання; 

кількість учнів опорного закладу освіти (без врахування учнів філій), становить не менше 

200 осіб; ураховує особистісні потреби учнів, зокрема потреби осіб з інвалідністю (у тому 

числі тих, що пересуваються на кріслах колісних).  Філії опорного закладу освіти не є 

юридичною особою, діють на підставі Положення про освітній округ, затвердженого в 

установленому порядку (Постанови Кабінету Міністрів України  від 27. 08. 2010 р. № 777, 

від 20 січня 2016 р. № 79)/Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 № 1568 

«Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 1/31453.[Електронний ресурс]. 

Доступно:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0001-18#Text) та виконують функції 

початкової школи, а також за рішенням її засновника – функції закладу базової освіти, 

дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу.  

Виявленоознаки варіативності опорних закладів освіти, що диференціюються: за 

структурою, за підпорядкуванням (ОТГ, районна рада, інший засновник ); за наявністю 

філій; за наявністю учнів сусідніх сіл; за юридичним оформленням (із зазначенням в 

Статуті); за цільовими орієнтирами. 

З’ясованотакож, що заклади, що є опорними, можуть входити до освітнього округу, 

функціонуючи одночасно з навчальними закладами освітнього округу різних типів та форми 

власності; входити до складу ОТГ, чи – ні. При цьому засновниками чи співзасновниками є 

також органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні ради, 

районні держадміністрації. 

Засновниками (співзасновниками) освітнього округу, опорного закладу та його філій 

можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0001-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0001-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0001-18
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громад, районні ради та визначено, який саме заклад може бути опорним. Як основний 

варіант – це реорганізація наявних закладів ЗЗСО шляхом приєднання – визначення одного 

закладу (юридичної особи) як опорного та приєднання до нього інших закладів освіти як 

структурних підрозділів – філій, з одночасним припиненням їх дії як юридичних осіб, 

відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України 

Встановлено, що філії опорних шкіл можуть виконувати функції не лише початкової 

школи, а й дитячих садків. Зокрема, філіями опорних закладів освіти  також можуть бути 

навчально-виховні комплекси – заклади, що об’єднують початкову школу та дитячий садок. 

Філії опорних шкіл – це заклади, у яких було понижено ступінь після створення опорної 

школи. Частіше після створення опорного закладу освіти  філіями залишилася початкові 

заклади освіти і рідше основні.  

Виявлено проблеми у динаміці створення опорних закладів освіти. Незважаючи на 

позитивну динаміку, нова модель повільно знаходить своє місце в ОТГ.  

Причин для цієї ситуації є декілька: 

– опорним уважається заклад, який у своєму складі має філії та (або) здійснює з 

урахуванням потреб осіб з інвалідністю (у тому числі тих, що пересуваються на кріслах 

колісних), організоване підвезення учнів (вихованців) не менше ніж з трьох селищ, сіл, в 

яких ліквідовано загальноосвітні навчальні заклади або припинено (зупинено) їх діяльність, і 

педагогічних працівників (у разі потреби) до опорного закладу і до місця проживання. 

Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без врахування учнів (вихованців) філій), як 

правило, становить не менше 200 осіб. Міністерство освіти і науки України рекомендує не 

менше двох філій; 

– досить потужним чинником є супротив батьків. Батьки по селах здебільшого 

змін не хочуть. Вони бояться, що дітям доведеться далеко їздити. Кажуть, шкільні автобуси 

їздять рідко – здебільшого стоять поламані, відсутні дороги з твердим покриттям, відстань 

перевезення понад 5 км. А діти в підсумку залишаться взагалі без освіти. Одним із недоліків 

є велике навантаження на дітей. Учням доводиться вставати раніше, щоб встигнути доїхати 

до школи. Також певний час потрібен на повернення додому; 

– учителі, директори та весь персонал малокомплектних шкіл усвідомлює, що 

невдовзі потрапить під скорочення, і накручують серед односельців особливу «громадську 

думку» про непотрібність опорних шкіл.  

Одна з причин такої ситуації є те, що, створюючи мережу опорних шкіл, уряд 

передбачав перетворення цих шкіл на «точки прориву» в українській освіті, проте, 

найголовніше, чого не було зроблено – громадського обговорення мети, завдань і концепції 

цього проєкту, тобто,відсутня державно-громадська взаємодія, та необхідності його 

узгодження з новим Законом України «Про освіту». 

Виявлено, що створення опорних закладів в ОТГ тільки за кількісними показниками 

(200 учнів, не менше двох філій та або підвіз учнів не менше, ніж з трьох населених пунктів, 

в яких ліквідовано заклад) не завжди є доцільним, як показує практика, оскільки далеко не 

всі школи в громадах можуть розглядатися як потенційні для створення опорного закладу. 

Аналіз показує, що вже на початковому етапі можливість створення опорного закладу в 

деяких закладах повністю виключається. При можливості створення філій – відсутня 

потрібна кількість і, навпаки, – при наявності учнів відсутні заклади, які можуть бути 

філіями, і населені пункти, з яких можна підвозити учнів Особливо важливим і болючим 

аспектом у розвитку державно-громадської взаємодії є ресурсне забезпечення закладів 

освіти, зокрема, фінансове. В умовах децентралізації державна освітня субвенція покриває 

передусім видатки на забезпечення педагогічної складової навчального процесу: заробітна 

плата працівників закладів освіти, підручники, підвищення кваліфікації вчителів тощо. До 

речі, з 2018 року державна освітня субвенція виділяється лише на заробітну плату 

педагогічних працівників. ЇЇ не вистачає для виплати заробітної плати вже у вересні-жовтні. І 

тоді все фінансове навантаження лягає на плечі органів місцевого самоврядування, ОТГ. Є 

також випадки, коли кошти державної субвенції знаходяться на депозитах ОТГ чи інших 

органів місцевого самоврядування і не виділяються вчасно на освіту. 
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Вивчення практики та чинного законодавства в галузі освіти показало, що: реального 

механізму щодо здійснення демонополізації освіти, децентралізації та деконцентрації 

управління галуззю освіти, закладами загальної середньої освіти, і опорними зокрема; 

розвитку громадської складової в управлінні загальною середньою освітою в чинному 

освітньому законодавстві переважно передбачено на рівні спеціальних законів, які 

потребують розроблення відповідно до базового закону України «Про освіту» (2017 р.); 

нормативно-правова база фактично не сприяє реальному втіленню законодавчо визначеної 

автономії (кадрової, фінансової, організаційної та змістової) закладів освіти, процесу 

розподілу повноважень і сфер відповідальності суб’єктів управління на ієрархічних рівнях 

управління освітою та ОТГ, які підтверджують високу ефективність демократичних підходів 

до управління та потребує розроблення Освітнього кодексу України (або єдиного 

консолідованого Закону «Про освіту» (використавши досвід Франції щодо прийняття в 

червні 2000 року Кодексу освіти (Code de l'éducation), який об’єднав усі чинні правові норми, 

які стосуються освіти. Зокрема, нормативно-правова база фактично не сприяє розвитку в 

країні приватної освіти, автономії навчальних закладів та освітніх округів, які на сучасному 

етапі підтвердили високу ефективність демократичних підходів в управлінні.  

Вивчення зарубіжної (зарубіжні практики організації Hub schools і BostonSchools Hub 

(шкіл концентраторів) як центрів спільнот (громад), які навчаються (learning communities)) та 

вітчизняної практики шкільної автономії та сфер відповідальності суб’єктів управління в 

опорних закладах освіти показало, що опорні заклади освіти вУкраїні мають тільки елементи 

автономії, на відміну від зарубіжних та українських шкіл-хабів.(хоча була ідея, що школами-

хабами мають стати саме опорні заклади освіти)   

Cпецифіка управління опорним закладом загальної середньої освіти та особливості 

управлінської діяльності в тому, що  ОЗОє центром надання якісної базової та профільної 

освіти, ресурсним центром-координатором для філій та інших організацій освітнього округу, 

які належить до опорного закладу, центром розвитку професіоналізму вчителів, центром 

управління освітою в умовах децентралізації та створення  ОТГ. 

Особливості управління організацією освітнього процесу в опорних закладах освіти та їх 

філіях: забезпечення системи якості освіти і в ОЗО, і у філіях; особливого значення набуває 

моніторинг результатів освітньої діяльності фактично у різних закладах, які знаходяться в 

інших населених пунктах; розроблення місії опорного закладу освіти та його філій; 

використання інноваційних технологій управління у опорних закладах освіти та їх філіях та   

різних видів менеджменту у практичній діяльності; чіткий розподіл повноважень керівників 

опорних закладів освіти та завідувачів філій; формування організаційної культури  ОЗО та 

його філій, а також педагогічної культури новоутвореного педагогічного колективу; 

організація допрофільного та профільного навчання; партнерської взаємодії педагогічних 

працівників, учнів, їх батьків; пошуку нових форм взаємодії з батьківськими та 

громадськими організаціями. 

 В організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками:  формування та 

розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників усього освітнього округу 

ОЗО; науково-методичним супроводом педагогічних працівників опорного закладу освіти та 

їх філій;  організації адекватної запитам педагогів системи підвищення кваліфікації та 

самоосвіти тощо. 

 В організації виховної роботи в ОЗО та філіях важливим аспектом є формування спільних  

цінностей учасників освітнього процесу, застосування різноманітних технологій, форм і 

методів співпраці та співуправління; координації діяльності всіх організацій і структур; 

створення освітньо-виховн6ого спільного середовища, де комфортно усім;координацією 

системи виховної роботи в опорних закладах освіти та їх філіях; організацією виховної 

діяльності та самоврядних організацій. 

Керівник  ОЗО має значно більше обов’язків, ніж керівник будь-якого іншого закладу, і  

специфіка управлінської діяльності теж чимало: призначає усіх працівників і завідувачів 

філій, але їх добір і кадрове забезпечення покладене на місцевий орган управління освітою; 

він ухвалює необхідні для освітнього процесу рішення, але погодження, затвердження і 
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контроль здійснюють органи управління.  Саме керівник відповідає за якість освіти у своєму 

навчальному окрузі;саме він відповідає за налагодження системи професійного розвитку 

вчителів, але організацію перепідготовки, підвищення кваліфікації, розподіл  та обсяг 

педагогічного навантаження, хоч і здійснює директор, контроль залишається  за органами 

управління освітою.  

 У процесі дослідження виявлено, що ефективній управлінській діяльності, розвитку шкільної 

автономії, партнерській співпраці  заважає некомпетентність частини представників 

керівництва ОТГ, небажання поділитися повноваженнями між органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, не кажучи про заклади освіти. У керівників є 

небезпідставні побоювання, що автономія більш реальна у ВНЗ, а не в закладах середньої 

освіти. Є також чимало питань щодо активності, зацікавленості та спроможності 

територіальних громад у їх реальній допомозі школі та участі у співуправлінні тощо.  Разом 

із тим, розвиток автономії опорного закладу освіти, зростання рівня свободи, загострює 

проблему готовності керівників до втілення фінансово-економічних механізмів в управління 

ОЗО. 

Специфіка управління  ОЗО також полягає у підпорядкованості різним гілкам 

управління та залежності від розподілу їхніх функцій і повноважень.До об’єднання громад 

управлінням освітою в селах і селищах займались відділи освіти районних державних 

адміністрацій, які є елементами вертикалі державної виконавчої влади. Функції виконавчих 

органів сільських та селищних рад у сфері освіти були мінімальними та полягали в реалізації 

другорядних завдань для забезпечення шкіл (як наприклад організація підвозу 

учнів).Сьогодні, на відміну від райдержадміністрацій, органи місцевого самоврядування 

об’єднаних громад є автономними та мають всі повноваження, у тому числі, у сфері 

управління освітою. Але серйозним викликом є їхня інституційна слабкість.  Складність 

такого процесу також полягає у тому, що у сільській місцевості, де зараз утворюється велика 

кількість сільських ОТГ, фактично відсутні кваліфіковані трудові ресурси у належній 

кількості, які б змогли забезпечити реалізацію власних та державних повноважень в ОТГ та 

надання елементарних адміністративних послуг для населення ОТГ, що є головною умовою 

децентралізаційної реформи.  

 Разом із тим,  спостерігається  позитивна тенденція  збільшення ОЗО та передачі 

закладів освіти та комунального майна  від районних держадміністрацій до органів місцевого 

самоврядування.в умовах створення освітніх округів та функціонування опорних закладів 

освіти та їх філій організація управління такими закладами освіти має свої специфічні  

Тенденції та ключові ідеїдецентралізації управління освітою і опорними закладами 

освіти 

Децентралізація в управлінні освітою відбувається спільно з процесами 

децентралізації влади, політичної демократизації, фінансової децентралізації  і означає 

делегування   повноважень і відповідальності органам місцевого самоврядування. 

Під час проведення дослідження  було виявлено такі тенденції децентралізації 

управління опорними закладами освіти в умовах освітнього округу та ОТГ: делегування 

повноважень і відповідальності з вищого ієрархічного рівня управління – МОН України на 

нижчий рівень – органам місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним 

громадамщодо функції розпорядництва у таких сферах, як: створення мережі закладів 

загальної середньої освіти і розвиток її структури, освітніх округів, опорних закладів і їх 

філій,   ліквідація чи реорганізація ЗЗСО.; оснащення сучасною матеріально-технічною 

базою, зокрема цифровими кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, 

навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням, сучасним 

швидкісним інтернетом.  

Децентралізація фінансування  - це розподіл державної субвенції за формулою на 

навчання одного учня з врахуванням відповідних компенсаторних коефіцієнтів; добір і 

розробка фінансово-економічних механізмів щодо розподілу коштів між закладами; 

забезпечення усіх видів автономії (фінансової, кадрової, організаційної та академічної). 
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 Тенденцією є також поєднання державного та громадського контролю за якістю 

наданням освітніх послуг і результатами освітньої діяльності ЗЗСО, і ОЗО зокрема. 

 Виявлено, що функціональна децентралізація на рівні ОЗО відбувається шляхом  

розподілу  функцій  та повноважень  між суб’єктами  освітнього процесу у забезпеченні та 

одержанні якісної освіти та  визначенні сфер їхньої відповідальності. 

Виявленопозитивну тенденцію створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у 

країні.  

На початок дослідження у 2018 році  було створено 876 ОТГ, опорних закладів освіти 

–753, філій –1228. Станом на 01.10.2020 року  було здійснено адміністративно-територіальну 

реформу. Замість 490 районів  утворено 136, що, безумовно, вплине на систему управління 

освітою, розподіл повноважень тощо.  

Створено 1469 ОТГ. Опорних закладів освіти стало 993, з них у ОТГ –457; філій – 

1499. В ОТГ – 719. 

Виявлено тенденціюнеобхідностізміни застарілих концептуальних моделей 

державного управління освітою та побудови нових моделей децентралізованого управління  

ОЗО  освіти в ОТГ, адекватних багатовекторному розвитку сучасного суспільства. 

 У процесі дослідження визначено та обґрунтовано   ключові ідеї для створення  ОЗО 

в умовах  децентралізації та ОТГ: це ідеї свободи та особистої відповідальності, миру та 

толерантності;  ідея соціальної справедливості та рівного доступу до якісної освіти; ідея 

впровадження повноцінної організаційної, академічної та фінансової автономії, 

самоврядування у закладах із орієнтацією на особистість, якість, ефективність освіти, 

рівність та дотримання основних принципів успішної діяльності – довіри, соціальних 

гарантій, соціальної справедливості.  Важливим моментом є  виявлення ідей, які 

реалізуються в практиці безпосередньо в  ОЗО: насамперед, це ідея 

дитино(людино)центризму (В. Г. Кремень); ідея суб’єктної активності на основі синкретизму 

розумового, емоційного та соціального інтелекту людини в різних видах діяльності в 

активному суспільстві;  ідея децентралізації управління освітою і закладом освіти та  

шкільної автономії. 

4.Категоріально-понятійний апарат проблеми дослідження 

 

У науковому вимірі потребує переосмислення сутність феномена управління через 

розкриття змісту й організації процесу управління (цілі, завдання, зміст, форми, методи, 

технології, механізми, засоби управління) в контексті його переходу від авторитарного 

адміністративно-командного управління індустріальної епохи до державно-громадського та 

до громадсько-державного управління сучасного етапу цивілізаційного розвитку 

інформаційного суспільства на нових концептуальних засадах. 

 Удосконалено категоріально-понятійний апарат дослідження та здійснено його 

систематизацію за базовими та похідними термінами НДР відповідно індивідуальних 

напрямів роботи наукових співробітників. 18  термінів підготовлено для Енциклопедії овіти 

НАПН України. 

 Перелік основних дефініцій: Засада;Концепт; Концепція; Концептуальний; 

Державно-громадське чи громадсько-державне управління в освіті; Громадське 

самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти;Громадське 

самоврядування у сфері освіти; Державно-громадське управління у сфері освіти; Громадська 

акредитація закладу освіти;Громадський нагляд (контроль) освіти; Організаційні механізми в 

реалізації громадсько-державного управління;Автономія;Академічна свобода; Освітній 

округ;Опорний заклад освіти;Філія закладу освіти; Види освіти;Форми здобуття 

освіти;Управління закладом освіти;Керівник опорного закладу загальної середньої освіти; 

Функції управління; Об’єднана територіальна громада(ОТГ); Органи місцевого 

самоврядування; Селищна рада; Освітня мережа; Суб’єкти управління;  Децентралізація 

управління освітою; Мережева взаємодія тощо. 

5. Організаційно-педагогічні засади та економічні умови функціонування опорних 

закладів освіти 
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Теоретично обґрунтувано організаційно-педагогічні засади та економічні умови 

функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації освіти як центрів 

управління в умовах чинної нормативно-правової бази на засадах теорії активних систем, які 

мають стати основою оптимального та високоефективного управління: методологічні 

наукові підходи, принципи,  умови та чинники, механізми. 
До таких організаційно-педагогічних засад відносимо: органіграми ОЗО різних типів; 

організаційно-структурні; організаційно-освітні; організаційно-методичні, організаційно-

адміністративні; організаційно-господарські; організаційно-управлінські механізми за 

такими складовими: наукові методологічні підходи, принципи, закономірності, умови та 

чинники, механізми тощо такими. Це також організаційні ресурси та заходи; фінансове, 

кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення; управління процесом розвитку 

(формування) особистості; створення системи розвитку професіоналізму педагогів; 

створення безпечного освітнього середовища і дизайну тощо. 

Науковими підходами нами обрані: системний, системно-кібернетичний, 

синергетичний, полісуб’єктно-діяльнісний, компетентнісний, особистісно-орієнтований, 

культурологічний. 

З позицій системно-кібернетичного та синергетичного наукових підходів ОЗО 

розглядаємо, активну складноорганізовану, самоорганізовану та саморегульовану систему, 

якій притаманна: мета, завдання, функції; багаторівнева структура, наявність ієрархічних 

рівнів управління та зворотних зв’язків, автономних і варіабельних підсистем; масова 

стохастична (випадкова) детермінація, ускладнення організації в процесі еволюції. 

Управління ОЗО як активними системами: моделі та механізми розвитку, відкритість, 

нелінійність (багатоваріантна спрямованість розвитку), динамічна нестабільність, здатність 

до адаптивної активності.  

Активна система – це складна система, утворена з підсистем, які, у свою чергу, також 

є активними системами та має певну ієрархічність (підпорядкованість) у зв’язках і 

відносинах між підсистемами. Системотвірними її ознаками є наявність мети, завдань і 

функцій, задля яких виникають і створюються системи; властивості системи не випливають з 

властивостей її підсистемних рівнів і структурних компонентів; кожна підсистема, як 

система, має межу поділу, що впливає на її структуру та ознаки і містить у собі чинники та 

процеси, які прагнуть до первісного стану невпорядкованості (хаосу), що може призвести до 

руйнації її цілісності; має іманентно притаманний складник, цілеспрямований на 

попередження хаосу, забезпечення її стабільності та розвитку – управління.  

Положення синергетичного підходу визначені Калініною Л. М. у 2000–2008 рр. в 

методології фундаментального дослідження системи інформаційного забезпечення 

управління у сфері освіти. 

Системний, компетентнісний полісуб’єктний, особистісно-орієнтований  підходи до 

пізнання сутності та виявлення специфіки державно-громадського управління ЗНЗ як 

активною системою у ЗСО надав змогу з’ясувати і осмислити сучасний погляд на феномен 

управління у різних галузях наукового знання в контексті застосування різних методологій 

дослідження та трансформації сучасного інформаційного суспільства до активного, вільного, 

громадянського, демократичного; модернізацію державно-громадського управління та його 

наближення до громадсько-державної моделі управління, європейських стандартів 

врядування, теоретично обґрунтувати концепцію та теорію державно-громадського 

управління активною системою в ЗСО як соціокультурної сфери. 

Культурологічний   підхід забезпечує багатовимірний і полісистемний вимір сутності  

культурних проблем, управлінської культури державно-громадського опорними закладами 

освіти, цінностей і компонентів сучасної освіти. Він забезпечує оволодіння основами 

професійної, педагогічної, естетичної, економічної та інших видів культури, свідчить про 

рівень гуманітарної культури учасників управлінського процесу. Реалізація культуротворчої 

управлінської діяльності з позицій суб’єкт - суб’єктного підходу здійснюється на основі 

оволодіння методологією загальнолюдської та національної культури, активного і 

критичного осмислення кожною особистістю способів діяльності, забезпечує реалізацію 
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дитино(людино) центристських та довірчих засад  в управлінні ОЗО. Його мета – 

формування «людини культури», що цілком узгоджується з вимогами сьогодення. 

Провідними принципами теоретичного обґрунтування організаційно-педагогічних 

засад та економічних умов функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації 

освіти обрано такі: 

-  принцип нового синергетичного світорозуміння організації державно- 

громадського управління зумовлює нове бачення та синергетичний ракурс розуміння 

суб’єктами державно-громадського управління освітньої реальності, освітньо-

інформаційного середовища, людей як індивідуумів, яким притаманні: емоційний, 

розумовий та соціальний інтелект у їх єдності, цінності, менталітет, нелінійне мислення, 

особистісні здібності та якості, суб’єктна активність, моделі поведінки у різних ситуаціях і 

різноманітних видах діяльності (професійній, управлінській, інформаційній, творчій, 

організаційній, економічній та інших видах діяльності); 

– принцип компліментарності (додатковості), сформульований Н. Бором, який 

твердить, що ніякі знання не можуть бути самодостатніми, вони вимагають доповнення, 

тобто, істина вищої мудрості є не абсолютною, а є лише відносною; 

– принцип «розростання малого» або підсилення флуктуації також характеризує 

особливості феномена нелінійності. У цьому контексті варто зазначити, що ідеї синергетики 

знайшли відображення у науковому доробку Г. Хакена, яким ґрунтовно описані загальні 

положення синергетики, проаналізовано розвиток різних систем з позицій їх нестабільності і 

з’ясовано наявність флуктуацій (випадкові відхилення від середнього значення), що 

зміщують систему з хиткої точки — в її нові стійкі точки практично у всіх системах. Ученим 

Г. Хакеном доведено, що саме флуктуації переводять систему в новий стан; 

– синергетичний принцип врахування внутрішніх тенденцій розвитку активних 

систем із визначеною метою; 

– принции партнерської взаємодії та принципи державно-громадського та державно-

приватного партнерства – це співпраця та постійна і результативна  взаємодія опорного 

закладу освіти з органами влади та місцевого самоврядування (ОТГ), з батьківською 

громадою, з культурно-освітніми установами, роботодавцями,  меценатами тощо. 

Уточнено сутність принципу довіри і виявлено, що довіра виступає явищем, яке 

виникає внаслідок дотримання людиною моральних цінностей.  

З’ясовано умови та чинники, які забезпечують ефективність управління розвитком 

ОЗО: проєктування і моделювання,  забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів освітнього 

та управлінського процесів у продуктивній професійній діяльності, що передбачає: 

створення програм особистісного і професійного зростання педагогічного працівників та 

керівників; самомотивацію; забезпечення творчої професійної діяльності та академічної 

свободи; економічну підготовку керівництва опорного закладу освіти й працівників; 

формування здібностей і мотивації своєчасно виявляти, осмислювати та усувати на практиці 

проблеми організаційного та  соціально-економічного характеру; уміння  ухвалювати 

обґрунтовані управлінські рішення та нести відповідальність за їх реалізацію; розвивати в 

собі підприємницький хист та орієнтацію на успіх в освітній, управлінській та  фінансово-

економічній діяльності.Для забезпечення  ефективного управління фінансово-економічними 

ресурсами головною умовою має стати: розробка нормативно-правового забезпечення; 

розрахунок джерел і обсягів фінансування; інфраструктурне забезпечення освітнього 

процесу; розвиток ефективних форм взаємодії з регіональним бізнес-середовищем, 

громадою; оцінка потреб громад у соціальному капіталі; собівартість освітніх послуг та 

інших параметрів фінансово-економічного забезпечення  належного фінансування опорних 

закладів освіти для їх ефективного функціонування і розвитку. 

Визначеноосновні механізми державно-громадського управління, серед яких:: 

раціональний підбір та розстановка кадрів; навчання та самоосвіта; моніторинг, самооцінка 

та оцінювання, орієнтація на результат; стимулювання; делегування повноважень; 

використання інноваційних технологій, форм, методів, способів керування по вертикалі та 
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горизонталі; удосконалення оргструктури, інформаційне, навчально-методичне та 

матеріально-технічне забезпечення; науково-методичний супровід тощо. 

При теоретичному обґрунтуванні організаційно-педагогічних засад розроблено 

алгоритм реалізації освітньої політики на місцевому рівні (підготовчий етап, етап реалізації 

та етап оцінювання результатів реалізації освітньої політики дизайну 

тощо.Схарактеризовано теоретичні й практичні основи державно-громадського управління 

діяльністю відділу освіти розвитком ОЗО та розкрито особливості державно-громадського 

управління в  ОТГ; подано авторську інтерпретацію істотних ознак розвитку освіти в  ОТГ як 

тринарної соціокультурної системи «дитина – школа – громада» на 

дитино(людино)центристських та довірчих засадах. Доведено, що за демократичної форми 

управління, в умовах розвитку самоврядування в ОТГнеможливо модернізувати 

управлінську діяльність у сфері  ЗСО без «об’єднання через довіру». Для взаємодії органів 

влади, самоврядування й громадських структур доцільно модернізувати і запровадити новий 

зміст форм роботи з батьківською громадськістю з урахуванням запитів замовників освіти. 

Розроблено концепцію формування довіри в сучасній школі, систему  ДГУ розвитком 

ЗСО в малих містах України на дитино(людино)центристських і довірчо-партнерських 

засадах, на системному, діяльнісному, компетентнісному, аксіологічному, особистісному 

наукових підходах та принципах довіри, професіоналізації, етики, рівноправності суб’єктів-

партнерів на засадах  тривекторного  інноваційного розвитку школи: «Школа формування 

довіри» – «Школа громадської довіри» – «Школа культури довіри». «Школу формування 

довіри» розглянуто як ресурс власного розвитку, у якому учнівський, педагогічний і 

батьківський колективи вивчають феномен «дитино(людино)центризм», поняття 

«довіра/недовіра», упроваджуючи покроково програму «Уроки довіри в сучасній школі». 

«Школа громадської довіри». Проведені моніторинги, статистичне опрацювання результатів 

прикінцевої діагностики показали, що позитивна динаміка за зростанням середнього рівня 

сформованості довірчої взаємодії у «Школі формування довіри», «Школі громадської 

довіри», «Школі культури довіри» є значущою 

 

6. Моделі державно-громадського управління опорними закладами освіти 

 

Нині в нашій країні на законодавчому рівні запропонована й упроваджується 

унікальна організаційна структура  ЗЗСО «ОЗО (ОШ) + філія (філії)», доповнена 

структурними підрозділами й функціями, яких не існувало раніше, при цьому філії є 

територіально виокремленими, але не утворюють юридичної особи.  

 Виникає необхідність дослідження й моделювання діяльності новоутворюваних 

структур. У процесі моделювання було враховано тенденцію в управлінні освітою, сутність 

якої полягає в зміні застарілих концептуальних моделей державного управління та побудові 

нових, адекватних сучасному етапу розвитку суспільства та потребам освітньої  практики.  

Під час побудови концептуальної моделі та субмоделей у цьому дослідженні 

керувалися рівневою системою методологічного знання,різними методологіями системного 

підходу– жорсткого  та  м’якого, синергетикою, філософією інформаційної цивілізації та ін., а 

також теоріями, що розглядають формування людиноцентристських суспільств і які 

представлені різними науковими школами менеджменту. 

У процесі дослідження теоретично обґрунтовано, розроблено концептуальнумодель 

опорного закладу освіти як складної соціокультурної системи на довірчих засадах 

дитино(людино)центризму та субмоделіорганізації управління опорними закладами освіти 

різної структури, враховуючи гіпотетично визначені умови їх функціонування та  

впроваджено у практику освітніх систем об’єднаних територіальних громад, забезпечено 

науково-методичний супровід їх реалізації в регіональній системі освіти – об’єднаних 

територіальних громад та районах, селищах, інших територіальних одиницях,зокрема: 

1.концептуальну модель системи державно-громадського управління опорним 

закладом освіти і комплексний механізм управління та субмодель її ресурсного 
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забезпечення.Основним завданням субмоделі є виявлення сукупності причинно-наслідкових 

зв’язків та отримання передбачуваних практичних результатів. Під управлінням ресурсним 

забезпеченням опорного закладу освіти та філій ми розглядаємо : навчально-матеріальне, 

фінансово-економічне, кадрове, науково-методичне, інформаційно-комунікаційне, 

господарське. До теоретичного компоненту субмоделі віднесено: наукові підходи, 

закономірності, принципи, чинники і умови, критерії і показники оцінювання. До 

прикладного компоненту – технології, форми, методи,способи взаємодії тощо; 

2. концептуально-інформаційну модель системи державно-громадського управління 

опорним закладом освіти як складною відкритою та активною системою.Формасубмоделі 

системи державно-громадського управління ОЗО представляє сукупність ідей, концепцій 

людиноцентризму, інформації, людського та символічного капіталу та ін., теорій 

інформаційного, стратегічного та освітнього менеджменту та ядра цих теорій – 

закономірностей тенденцій і принципів управління, наукових підходів, понятійно-

катеогоріального апарату, ресурсного забезпечення ОЗО та інформаційного забезпечення 

управління як базового, інформаційних процесів і дій суб’єктів управління, на основі яких 

буде охарактеризовано предмет дослідження – феномен опорного закладу освіти та його 

атрибут – державно-громадське управління на основі інформації та визначених умов; 

         3. факторно-критеріальну модель оцінювання ефективності управління інформаційним 

забезпеченням організаційного механізму опорною школою.У моделі передбачено, 

насамперед, визначення факторів, кількісних і якісних параметрівфакторів ефективності, 

добір шкал оцінювання, які характеризують ІЗОМУ опорною школою, критеріїв їх виміру, а 

також визначення коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв. Незалежною змінною в 

дослідженні визначено фактор, який безпосередньо впливає на об’єкт вивчення  – процес 

ефективності інформаційного забезпечення  організаційного механізму управління опорною 

школою; 

 4. концептуальну модель багатовекторного людиноцентристського розвитку опорного 

закладу як соціокультурної тринарної системи «дитина – опорна школа – громада» на 

довірчих засадах та з урахуванням принципу системології – принципу множинності моделей 

та субмоделі цієї системи; 

субмодель учня-Людини, гідного довіри в соціокультурному просторі, що має три 

вектори інноваційного розвитку, четвертий вектор розвитку стосується розвитку об’єднаної 

територіальної громади– «Об’єднання через довіру»; 

субмодель формування й розвитку особистості учня-Людини, гідного довіри; 

субмодель опорної школи культури довіри як взірець, яку розглядаємо як опорний 

навчальний заклад, як об’єкт управління розвитком ЗСО на демократичних засадах, культури 

мислення, ініціативи, творчої діяльності суб’єктів школи у малому місті,який є зразком 

культури взаємин між усіма представниками шкільного й всього соціокультурного та 

освітньому просторі та територіальною громадою, органами самоврядування та 

самоорганізації, реалізації мети та завдань розвитку як школи, так і громади міста чи села. 

 

7. Критерії та науково-методичні основи оцінювання ефективності державно-

громадського децентралізованого управління опорними закладами освіти 

 

У процесі наукового дослідження вдосконалено сутність, структуру і специфіку 

феномену ефективності управління опорними закладами освіти в умовах децентралізації. 

З’ясовано, що для визначення ефективності управління об’єктами, процесами, 

системами як об’єктами моделювання та вивчення в різних галузях науки доцільно 

розробляти та використовувати теоретичні, емпіричні та статистичні методи дослідження, 

впроваджувати факторно-критеріальні, математичні та інші види моделей; 

Здійсненофакторно-критеріальний підхід до оцінювання стану розвитку ОЗОна 

дитино(людино)центристських і довірчих засадах  за визначеними критеріями  та науково-

методичною основою оцінювання ефективності державно-громадського децентралізованого 

управління опорними закладами освіти на основі побудованої факторно-критеріальної моделі 
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оцінювання;здійсненокомплекснурозробку методики кількісного та якісного оцінювання 

ефективності ІЗОМУ опорною школою; розроблено  комплексну методику оцінювання 

ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління опорною 

школою та наведено статистично достовірні дані про наявність сильної кореляції між 

значеннями у вибірках, та між рівнями інформаційного забезпечення організаційного 

механізму управління опорною школою і результативністю освітньої діяльності учнів 

експериментальних шкіл.  

Ефективність інформаційного забезпечення організаційного механізму управління 

опорною школою є  оціночною категорією у бінарній системі «ефективність інформаційного 

забезпечення управління – ефективність дії організаційного механізму управління», що 

визначається якістю систематизованого змісту структурної та оперативної інформації для 

реалізації визначених цілей і завдань організації управління опорною школою, відповідністю 

достатнього обсягу організаційно-управлінської інформації різновидам організаційно-

інформаційних механізмів і потребам суб’єктів управління та освітнього процесу для 

досягнення результативності освітньої діяльності учнів, підпорядкованих основній меті 

освіти та обумовлюється ключовими характеристиками як окремих структурних компонентів 

системи управління (організаційної, соціотехнічної, інформаційної, аналітичної, 

педагогічної, дидактичної, виховної, фінансово-економічної, нормативно-правової 

підсистем), так і системи управління освітою в цілому. 

Для здійснення такого виміру в процесі дослідження і побудовано теоретично 

обґрунтовану факторно-критеріальну модель оцінювання ефективності інформаційного 

забезпечення організаційного механізму управління опорною школою, згідно з якою 

передбачено, насамперед, визначення факторів, кількісних і якісних параметрівфакторів 

ефективності, добір шкал оцінювання, які характеризують ІЗОМУ опорною школою, 

критеріїв їх виміру, а також визначення коефіцієнтів вагомості факторів,  критеріїв та 

параметрів, які характеризують процес ефективності. 

Розроблено критерії та показники оцінювання сформованості учня –Людини, гідного 

довіри за результатами навчальних досягнень учнів і за результатами упровадження 

програми «Уроки довіри в сучасній школі» для учнів  1-4, 5-7,8-9, 10-11 класів; критерії та 

показники оцінювання опорної школи формування довіри;критерії та показники оцінювання  

- опорна школа громадської довіри як вектор власного розвитку та розвитку громади; 

критерії та показники оцінювання–опорна школа культури довіри як вектор розвитку 

культури мислення та творчої діяльності суб’єктів. 

 

Об’єкти впровадження результатів наукового дослідження 

об’єкти впровадження продукції: експериментальні заклади відділу, з якими 

укладено угоди про співпрацю: департаменти, управління обласних державних 

адміністрацій; управління, відділи районних державних адміністрацій; департаменти, 

управління освіти міських рад; обласні інститути післядипломної педагогічної освіти; 

заклади загальної середньої та вищої освіти України; громадські організації; представники 

наукових спільнот та закладів освіти зарубіжжя, користувачі сайту відділу, відвідувачі 

Електронної бібліотеки НАПН України та ін.  

 

Експериментальна діяльність 

Досліджування здійснювалася на базі експериментальних закладів: м. Києва, КЗ 

«Дніпрорудненська гімназія «Софія» –загальноосвітня школа I-III ступенів № 1», закладів та 

установ освіти Київської та Черкаської, Миколаївської та інших областей відповідно до 

програми експериментальної роботи та на базі 4 експериментальних майданчиків 

Всеукраїнського рівня:Київський ліцей бізнесу, експериментальний майданчик 

Всеукраїнського рівня (Наказ МОН № 1545 від 04. 11. 2013р. «Про проведення дослідно-

експериментальної роботи на базі загальноосвітнього навчального закладу «Київський ліцей 

бізнесу» Шевченківського району м. Києва) проводить НДР з проблематики «Формування 
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інформаційної культури вчителівзагальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного 

освітньо-інформаційного середовища» (2013-2018 рр.);Володимирецький районний колегіум 

Рівненської області і Хмельницький НВК № 2 м. Хмельницького Хмельницької міської ради 

(Наказ МОН України № 1521 від 30.10.2013 р. «Про проведення дослідно-експериментальної 

роботи на базі навчально-виховного комплексу №2 м. Хмельницького Хмельницької міської 

ради та Володимирецького районного колегіуму Рівненської області) проводять НДР з 

проблематики «Розвиток освітньо-інформаційного середовища колегіуму засобами 

мережевих технологій та дистанційної освіти» (2013–2018 р.).(Звіти експериментальних ЗНЗ 

за 5 етап, відбуватимуться з 26 листопада до 27 грудня на засіданні комісії інформатизації 

МОН України). 

Для з’ясування проблем організаційного характеру у функціонуванні ОЗО, 

здійснювалося анкетування, опитування та інші форми  вивчення думок учасників освітнього 

процесу.  

Вибірки для здійснення дослідження  були різними і в різних регіонах. Одна з тпких 

вибірок становила 185 респондентів, які брали участь в опитуванні у 2018 році. Серед яких 

були представлені учасниками освітнього процесу (керівники, вчителі, учні, батьками): 35 

директорів  закладів, в тому числі опорних,  так і тих, що не мають такого статусу, але 

планують його отримати після юридичного оформлення та завершення адміністративно-

територіальної реформи; а також 85 педагогів, 148 учнів, 147 – батьків, що взяли участь в 

опитуванні. 

Як свідчать відповіді респондентів, створення переважної більшості опорних шкіл  було 

ініційовано радою районної державної адміністрації (68,2%), директорами шкіл (10,5%), 

радою об’єднаної територіальної громади (5,2%), педагогічною радою школи (5,3%). 

У процесі створення опорних закладів освіти засновники та державні органи 

управління визначали та забезпечували найважливіші потреби функціонування цих закладів, 

які потребують подальшого фінансування серед яких:матеріально-технічне забезпечення 

кабінетів – 75,2 %; заходи з енергозбереження– 58,3 %; забезпечення спортивними 

спорудами–45,5%; комп’ютерне та мультимедійне обладнання –48,2 %; забезпечення 

швидкісного доступу до мережі Інтернет– 79,2 %; облаштування умов для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами–26,5%; омплектування бібліотечного фонду–23,4%; 

безпечення організації харчування – 20,1%. 

 Щодо  питань, пов’язаних  з розвитком державно –громадського управління в опорних 

закладах освіти,  відповіді респондентів щодо участі різних ланок управління в ухвалі  

рішень з питань розподілу коштів:засновник опорної школи– 81%;батьківські комітети/ради– 

39,5 %;завідуючі філій– 38,2%;педагогічна рада–28,5%; рішення ухвалюються мною 

одноосібно– 22,7%. Варто зазначити, що результати опитування суттєво не змінилися на 

кінець дослідження. 

 Для подальшого проведення експериментальної роботи в контексті нашого 

дослідження необхідно було з’ясувати проблеми функціонування опорних закладів освіти та 

виявити особливості, що позначаються на організації управління, а відтак і на якості освіти. 

Особливо складно вирішувати на місцях проблему, що пов’язана з створенням шкіл – філій, 

або зниження ступеня закладу освіти  

У процесі дослідження з’ясовано сукупність проблем,  пов’язаних з: недосконалістю 

нормативно-правового забезпечення, із запровадженням та розвитком різних видів автономії 

опорних закладів освіти, станом матеріально-технічного та навчально-методичного 

забезпеченням, питаннями організаційного характеру та ін. Зокрема,із запровадженням 

децентралізації та розширення форм державно-громадського управління, розширенням 

функцій та обов’язків цих ланок управління закладом, зростанням  комунікацій опорних 

закладів освіти та з різними інституціями та органами управління освітою; нормативним 

врегулюванням передачі функцій та повноважень від органів державної ланки освітнього 

закладу до органів громадського самоврядування, розширення їх повноважень та посилення 

відповідальності за прийняття рішень; розвитком  автономії опорного закладу, зростанням 

рівня  свободи, що  потребує кваліфікованої підготовки керівника опорного закладу освіти, 
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сучасного менеджера і лідера, який покликаний на високому  рівні здійснювати  організацію 

управління опорним закладом освіти.За результатами нашого дослідження виявлено, що не 

повною мірою упроваджується фінансова автономія опорних закладів освіти про це свідчать 

наступні результати опитування, тобто розпорядником коштів є навчальний заклад у 12, 5 % 

ОЗО , а у 85, % залишається засновник.  

Для розроблення моделі опорного закладу виявлено чинники, що впливають на 

структуру органіграми опорного закладу освіти, зокрема це: розміри громади; стан 

соціального складу мешканців ОТГ; замовників освіти;якісний склад педагогічного 

колективу; склад передбачуваних нових елементів організаційної структури опорного 

закладу освіти;обґрунтований розподіл функцій, повноважень, змісту управлінської 

діяльності та відповідальності . 

У процесі дослідження виявлено ряд передумов, що стимулюють діяльність суб’єктів 

управління та сприяють зростанню рівня взаємодії, серед яких : високий рівень мотивації до 

змін; прояв зацікавленості та готовності  керівників опорних закладів освіти до змін в 

організаційній структурі управління; бґрунтований перелік, діапазон потреб в змінах 

органіграми, що  стимулюють активний пошук нових елементів структури управління та 

створення цілісної моделі організаційно-управлінського змісту. 

У процесі дослідження виявлено та узагальнено думки респондентів, серед яких 

учасники освітнього процесу, здобувачі освіти висловили свої думки щодо очікувань від 

навчання в нових умовах, які створюються в опорному закладі освіти. У процесі опитування 

найвищий показник очікувань респондентів пов'язаний з якістю освіти та готовністю 

випускників до подальшого навчання, про це вказали 85, 2% респондентів. Дещо нижчі 

показники виявлено щодо очікувань учнів у поліпшенні умов та форм організації освітнього 

процесу, можливостей для розвитку комунікацій, реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій (відповідно 52,0%,  48, 2%, 28,5%).    

За результатами дослідження узагальнено показники значущості чинників, що 

мотивують до зміни в організації управління опорним закладом освіти, зокрема: посилення 

уваги батьків до результатів діяльності закладу освіти – 56, 5%; зростання потреб в автономії 

освітнього закладу – 48,8 % ;  підвищення конкурентоздатності випускника – 67, 40 

%; підвищення уваги громади до якості освіти – 35, 20%:; зростання функцій опорного 

закладу освіти–  23,52 %;озширення партнерства та взаємодії закладу – 32, 50 %;- зростання 

відповідальності всіх учасників освітнього процесу за результати освіти – 43,20%;  

посилення зав'язків з органами місцевого самоврядування, іншими інституціями – 56, 80 %; 

зростання впливу регіонального чинника на діяльність закладу освіти – 48,20 %; зміни в 

нормативно-правових документах про освіту–58,9% ) З’ясовано очікування суб’єктів 

освітнього процесу освіти опорних закладів: найвищий показник очікувань серед учнів 

пов᾽язаний з якістю освіти та підготовкою учнів до вступу у ЗВО (75,4 %), наступну позицію 

займають показники щодо умов організації освітнього процесу (58 %) та системи розвитку 

комунікацій та умов реалізації індивідуальних освітніх траєкторій (35, 5 %). 

Управлінська діяльність – це діяльність суб’єктів з реалізації функцій управління, що 

утворюють управлінський цикл в опорному  закладі освіти.  На наші запитання  респонденти 

експериментальних закладів освіти  надали такі відповіді: 

Чи достатня кількість управлінських функцій для опорного закладу освіти прописана 

в нормативних документах ? Так  – 18;   60% Ні –12 ; 40%. 

 Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що опорний заклад освіти  має  стати місцем розвитку  

кожного учасника освітнього процесу і  об’єднаної територіальної громади? Так – 27; 90%;  

Ні – 3; 10% . 

 Чи призначено (обрано) на посаду керівника  опорного закладу освіти відповідно 

до:Закону України «Про загальну середню освіту» –  Так 8-24% ; норм трудового 

законодавства –  Так 5-15%. 

 Яким нормативним документом керувалися при призначенні Вас на посаду 

керівника?  Наказом по відділу освіти - 4 –12%; рішенням конкурсної комісії – 1-3%;  

наказом  засновника - 1 -3%;  рішенням органів місцевого самоврядування - Так 2-6 % , Ні 2-
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6%;  рішенням об’єднаної територіальної громади (ОТГ) ? Так  1-3% Ні 3 -9%; 

.розпорядженням голови районної державної адміністрації? Так 1-3 % Ні 2-6 %;  Наказом 

управління(відділу освіти) районної державної адміністрації (міської ради)? Так 14 – 46 % Ні 

1- 3% ; .інше вкажіть –1 -3%  (Залишився в результаті реорганізації). 

  На запитання щодо ресурсного забезпечення опорного закладу освіти відповіді були 

такими: Чи достатнє  ресурсне забезпечення опорного закладу освіти, яким Ви керуєте?             

Так– 6; 20%    Ні – 24 ;  80%. 

Якщо ні, то назвіть ресурси, яких Вам бракує?  Обладнання для кабінетів іноземної 

мови, історії, географії, фізики хімії, біології -1-3% ; фінансування для оновлення 

матеріально-технічної бази та придбання сучасної методичної літератури-3-9 %;  

фінансування, відсутність нової комп’ютерної техніки, слабка матеріально-технічна база 1-

3%;   фінансування-1-3%; технічних засобів навчання, фінансів-1-3%; навчально-методичне, 

матеріальне та технічне забезпечення-1-3%;   матеріально-технічна база-1-3%;  недостатній 

бюджет, господарська діяльність, заміни, видатки на поточні та капітальні ремонти, ІКТ-1-

3%; наявність WI-FI простору, інтерактивні дошки,забезпечення кабінетів фізики, хімії, 

спортивного залу, ігрових майданчиків -1-3%; фінансування для оновлення матеріально-

технічної бази-1-3%; оновлення матеріально-технічного забезпечення-1-3%;  сучасної 

техніки, мультимедійні технології -1-3%; фінансування, слабка матеріально-технічна база, 

відсутність нової комп’ютерної техніки-1-3%.  Чи забезпечений Ваш опорний  заклад освіти 

висококваліфікованими педагогічними кадрами ? Так– 20 ;   67  %  Ні  – 9;  33 %. 

  З яких джерел здійснюється фінансування  Вашого опорного  закладу освіти : а) 

Бюджетних асигнувань, виділених на заклади освіти відповідно до існуючих нормативних 

документів? Так  – 25; 83% Ні –0; б) Районних (міських), об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ) бюджетів, виділених на реалізацію цільових програм розвитку  системи освіти? Так   – 

13 ; 43%Ні – 2;  6 % ;  в)Доброчинних пожертвувань юридичних та фізичних осіб? Так –  9; 

30 % Ні – 1; 3%; г) інших джерел відповідно до чинної нормативно-правової бази?  

0%;Співфінансування проектів розвитку громад –1 ; 3%. 

 Із розширенням і зміною організаційної структури опорного закладу освіти, 

створюються  інші структури чи тимчасові об’єднання, підструктури для вирішення 

стратегічних, локальних, ситуативних чи інших проблем, що пов’язані з діяльністю ОЗО.  

При цьому в управлінні закладом освіти безпосередньо беруть участь органи громадського 

самоврядування, педагогічні працівники, здобувачі освіти, представники батьківської 

громадськості та інших організацій і ОЗО, і філій. 

Як свідчить практика, на загальних зборах (конференції) колективу, як найвищого 

органу управління, засіданнях педагогічної та піклувальної рад, органів самоврядування 

здобувачів освіти та їх батьків частіше розглядатися питання. щодо визначення стратегії 

розвитку закладу, тактичні прогнози та плани динамічного підвищення якості освіти та 

освітньої діяльності (75, 0%), питання матеріально-технічного забезпечення (25, 5 %)  

У ОЗО органи громадського самоврядування залучаються до ухвали рішень, частіше з 

питань виховної роботи, оздоровлення дітей, підготовки шкільних приміщень до 

навчального року, інших важливих питань його діяльності, на що вказали 59, 8 % опитаних.  

Слід зауважити принагідно, що в усіх нормативно-правових державних документах, а 

відповідно, і в документах закладів освіти, всі органи громадського самоврядування мають 

лише право дорадчого голосу.Керівництво ОЗО не завжди здійснює своєчасне  інформування 

громадськості про виконання ухвалених за ініціативою громадськості рішень, не регулярно 

здійснюється звітування про діяльність закладу.  

Аналіз внутрішніх управлінських документів  (протоколів, ухвал органів громадського 

самоврядування) ОЗО освіти свідчать про те, що вони розробляються за участю 

представників громадських структур, а їхні пропозиції та участь в реалізації ухвалених 

рішень охоплюють лише 56% від запланованих.  

У процесі дослідження з’ясовано, що хоча  керівництво ОЗО системно стимулює, 

мотивує широке залучення педагогічних працівників до розроблення управлінських рішень 
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та їх виконання, особливо тих, що стосуються педагогічних інновацій, підвищення якості 

освітнього процесу, організації партнерства з філіями та іншими установами та 

організаціями,  але  виконання  спільно ухвалених рішень за участі педагогів закладу освіти  

не перевищує 55-60 %.   

Аналіз практики діяльності органів громадського самоврядування здобувачів освіти,  

батьківської громадськості свідчить, що вони, співпрацюючи із адміністрацією закладу, 

педагогічним колективом беруть активну участь у зміцненні матеріально-технічної бази 

закладу, створенні  якісного освітнього середовища (на це вказали 65,4 % опитаних), 

сприяють підвищенню якості освіти шляхом організації позакласної та позашкільної 

навчальної роботи – 43, 2 %, створенні умов для поліпшення освітнього процесу шляхом 

використання ресурсних можливостей інших закладів – 45, 5 %. Як свідчить практика, 

керівництвом закладу за участі органів громадського самоврядування частіше ухвалюються 

рішення, які орієнтовані на допомогу родинам, батькам у наданні підтримки дітям 

багатодітних  сімей, соціально незахищених чи обдарованим дітям, на створення 

сприятливих умов для реалізації освітньої траєкторії дитини тощо. 

Водночас ще не достатньо органи громадського самоврядування здійснюють  дієвий 

громадський нагляд (контроль) за діяльністю  ОЗО у контексті вимог чинного законодавства 

та установчих документів закладу освіти. Це свідчить про те, механізми дієвого та 

відкритого громадського нагляду за діяльністю опорного закладу освіти ще потребують 

ретельного доопрацювання та освоєння механізмів їх упровадження в  практику. 

У процесі дослідження важливо було виявити умови та можливості взаємодії між 

керівництвом закладу освіти та представниками громадських органів управління, виявити 

рівень розвитку соціального партнерства, участь місцевих інституцій у вирішенні проблем 

закладу освіти, їх взаємодію та співпрацю з керівництвом закладу, учителями, учнями, 

батьками, які  об’єднані спільними цілями та прагненнями, з’ясувати потреби та мотиви 

оновлення чи розширення організаційної структури опорного закладу освіти, передбачити 

шляхи залучення різних інституційних представництв як рівноправних учасників 

управлінського процесу, як складників організаційної структури  відповідальних  за 

результат діяльності закладу освіти.  

Встановлено, що співпраця органів державної та громадської ланок  здійснюється  на 

діалозі та співпраці, на взаємозв’язках та комунікаціях між всіма суб’єктами управління, 

проте вони здебільшого (70,4 %) ініціюються закладом освіти. Перехід на партнерські 

стосунки, закріплені угодами та нормативними документами, що встановлюються між 

різними компонентами цілісної організаційної структури управління освітнім закладом: 

партнерів і представників органів громадського самоврядування до активних дій та 

виконання ухвалених рішень, - буде ефективною, якщо взаємодія суб’єктів управління 

будуватиметься на засадах:  поваги до кожного учасника; доброзичливості і позитивного 

ставлення один до одного; довіри; діалогу – взаємодії – взаємоповаги; горизонтального 

підпорядкування (зв’язків); добровільності;обов’язковості виконання угод та домовленостей. 

У процесі дослідження стану функціонування опорних закладів освіти виявлено та 

проаналізовано особливості управління ОЗО, що пов’язані з сукупністю чинників, серед 

яких: адміністративні, організаційні, контролюючі, освітні, оздоровчі, розвивальні, 

представницькі та ін., що реалізуються елементами управлінських структур державної та 

громадської ланок в цілісній  управлінській системі. 

Організаційний складник  управління опорним закладом освіти будемо розглядати у 

двох ракурсах – як створення нової організаційної структури та  удосконалення і наявної 

органіграми. За результатами опитування, анкетування та інтерв’ювання 200 керівників ОЗО 

виявлено : що з поміж управлінськихфункцій, класичних: планування, організація, контроль, 

реалізуються модернізовані, такі як: прогностична, стратегічного планування, контрольно-

аналітична, представницька, експертно-консультативна та інші. 

Ефективність управлінської діяльності керівників опорних закладів освіти та їх філій, 

на думку респондентів (малої вибірки керівників опорних закладів освіти – 30), залежатиме 

від демократичного стилю управління – 67,7%; розвитку лідерських якостей керівників – 
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61,5%; опанування системою знань про різні види менеджменту – 59,2%; розвитку 

стратегічного та критичного мислення керівників – 58%; використання інноваційних 

технологій управління, управлінських інформаційних систем, експертно-аналітичних систем, 

сучасних інформаційних сервісів, платформ, та інструментів в опорних закладах освіти та їх 

філіях – 57,5%. 

Відповідно до завдань дослідження проаналізовано стан функціонування опорних 

закладів освіти в регіональній освітній системі, що свідчить про динаміку зростання їх 

кількості, відсутність єдиних підходів до конкурсного відбору та широку палітру умов 

створення та функціонування таких закладів в різних областях України.   

У більш ніж половини (60,8 %) опорних шкіл заплановано створення трьох чи двох філій. 

Загалом в освітній мережі України одну філію мають 49 освітніх закладів І ступеня і лише 11 

шкіл мають 1 філію І-ІІІ ступеня. Внаслідок реорганізації мережі закладів загальної 

середньої освіт , починаючи з 2013 року 485 навчальних закладів знизили свій ступінь. 

Разом з тим неможливо змоделювати процес організації управління ОЗО без 

виявлення проблеми та виклики доводиться долати директорам закладів, особливо сільської 

місцевості,при реорганізації їхніх навчальних закладів в опорні заклади освіти.  

Тому одним із завдань дослідження передбачено виявлення проблем функціонування 

опорних закладів освіти в умовах децентралізації. Отримані в ході дослідження дані 

забезпечать інформацією задля розв’язання завдань дослідження та подальшого розвитку 

опорних закладів освіти в умовах децентралізації .  

Виявлено проблеми функціонування опорних закладів освіти, що пов’язані з 

недосконалістю нормативно-правового забезпечення, щодо запровадження різних видів 

автономії, станом матеріально-технічного та навчально-методичного забезпеченням, 

питаннями організаційного характеру та ін.  

Вивчення сучасного стану створення опорних закладів освіти дозволило виявити такі: 

- із запровадженням організаційної децентралізації для ефективного 

забезпечення життєздатності опорного закладу освіти та активної участі органів громадського 

самоврядування не розроблено нормативних документів щодо функцій та обов’язків цих 

ланок управління закладом; 

- отримання додаткових функцій опорних закладів освіти та керівників ОЗО 

внаслідок децентралізації управління, загострило проблему розподілу та налагодження 

зв’язків між органами місцевого самоврядування, органами самоуправління, що представлені 

громадськими структурами та державною ланкою управління опорним закладом освіти; 

- нормативним врегулюванням функцій та повноважень органів державної ланки 

освітнього закладу, громадського самоврядування та відповідальності за прийняття рішень; 

- розвиток автономії опорного закладу, зростанням рівня свободи, загострює 

проблему готовності керівників до втілення фінансових механізмів, що потребує їхньої 

підготовки, оволодіння компетентностями сучасних менеджерів і лідерів, що покликані на 

високому рівні забезпечувати організацію управління опорним закладом освіти. 

- високий рівень сформованості організаційної культури. Зазначені вище 

показники підтверджені результатами опитування, на які вказали більше 50 % респондентів 

серед інших питань, які їм було запропоновано.  

Виявлено передумови створення та внесення змін в оргструктуру управління 

опорними закладом освіти, серед яких:високий рівень мотивації педагогічного колективу до 

інновацій та змін;прояв зацікавленості та готовності керівників опорних закладів освіти до 

оновлення організаційної структури управління, активізація органів громадського 

самоврядування в управлінні закладом; високий рівень мотивації керівника опорного закладу 

освіти до пошуків та створення нових моделей організаційно-управлінського характеру. 

З’ясовано очікування суб’єктів освітнього процесу освіти опорних закладів: 

найвищий показник очікувань серед учнів пов᾽язаний з якістю освіти та підготовкою учнів 

до вступу у ЗВО (75,4 %), наступну позицію займають показники щодо умов організації 

освітнього процесу (58 %) та системи розвитку комунікацій та умов реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій (35, 5 %). 
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З’ясовано чинники, що впливають на особливості управління опорним закладом 

освіти та варіативність таких закладів освіти; уточнено комплекс управлінських функцій, що 

вимагають змін та оновлення, зокрема, такі як: адміністративна, організаційна, 

контролююча, освітня, оздоровча, розвивальна, представницька та інші функції, реалізація 

яких здійснюється державними структурами та громадськими інститутами.  

Організаційний складник управління опорним закладом освіти розглядаємо у двох 

ракурсах – як створення нової організаційної структури та  удосконалення існуючої 

органіграми.  

У процесі дослідження здійснено комплексний  аналіз  стану функціонування опорних 

закладів освіти, виявлено чинники, що активізують потреби створення нової органіграми  

цих закладів  чи її модернізацію. Виявлено впливові чинники та концептуальні підходи до 

функціонування  опорних закладів освіти, їхні управлінські функції в нових умовах, 

узагальнено  показники очікувань учнів (означених у % ), що навчаються в опорному закладі 

освіти.  

Здійснено узагальнення отриманих емпіричних даних внаслідок проведення тестів, 

анкетувань, опитувань, інтерв’ювань та ін.). Результати констатувального етапу будуть 

використані для подальшого проведення експериментальної роботи та слугувалистартовими 

показниками експерименту, що зіставлятимуться із показниками отриманими в кінці 

експерименту. 

Тема експерименту: «Формування інформаційної культури вчителів 

загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного 

середовища». 

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України 

наказ МОН № 1545 від 04. 11. 2013р. 

Термін проведення експерименту: 2013 – 2018 рр. 

Експериментальна база: Київський ліцей бізнесу Шевченківського району м. Києва. 

Відомості про наукового керівника: Калініна Людмила Іванівна, завідувач відділу 

економіки і управління відділу економіки та управління загальною середньою освітою, доктор 

педагогічних наук, професор; Паращенко Людмила Іванівна, доктор наук з державного 

управління, кандидат педагогічних наук,  доцент, директор Київського ліцею бізнесу.  

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель інформаційної культури 

педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного 

освітньо-інформаційного середовища,модель формування й розвитку освітньо-

іфнормаційного середовища закладу загальної середньої освіти. 

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: 

Теоретично обґрунтована зміст та структуру інформаційної культури вчителя та 

когнітивно-синергетичну модель системи формування інформаційної культури педагогічних 

працівників, зокрема й керівника закладу загальної середньої освіти. Здобуті теоретичні 

напрацювання лягли в основу розроблення інноваційної моделі освітньо-інформаційного 

середовища закладу загальної середньої освіти та її експериментування базуючись на 

підходах Intel, запропоновано чотири фази моделі:  1) прогнозування майбутнього, 2) 

розробка стратегічного плану , 3) план управління + ресурсне забезпечення управління, 4) 

оцінювання та коригування. Пропоновані матеріали охоплюють сім компонентів 

трансформації системи освіти: лідерство, освітню політику, навчальні програми та систему 

оцінювання, професійний розвиток, ІКТ, дослідження та оцінювання, а також ресурсне 

забезпечення. 

На практиці реалізовано модель формування й розвитку освітньо-іфнормаційного 

середовища закладу загальної середньої освіти, перевірено на практиці теоретичні 

положення щодо формування ІКТ-компетентності та інформаційної культури вчителів 

закладу освіти; здійснено моніторинг рівня інформаційної культури вчителів і діагностика 

готовності вчителів в умовах формування освітньо-інформаційного середовища ліцею та 

розвитку інформаційного суспільства в країні. 

Для моніторингу ефективності моделі розвитку інформаційної культури вчителя була 
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розроблено програму поетапної роботи:  

1) вхідний моніторинг рівня інформаційної культури вчителів і діагностика 

готовності вчителів до роботи в освітньо-інформаційному середовищі закладу загальної 

середньої освіти засобами хмарних та мережевих технологій (серпень 2016); 

2) створення адміністрацією ліцею оргнізаційно-технічних умов для розвитку 

освітньо-інформаційного середовища діцею із використанням внутрішньої мережі та 

хмарних технологій (серпень-вересень 2016); 

3) презентація можливостей хмарних технологій та їх інтеграції з внутрішньою 

мережею ліцею для вчителів-предметників (вересень 2016 року); 

4) створення умов для практичного опанування основами роботи з онлайн-

документами співробітниками ліцею: адміністративними та педагогічними працівниками 

(вересень-жовтень 2016 року); 

5) систематичне використання онлайн-документів для планування та організації 

діяльності життя ліцею (листопад 2016 - травень 2017 року); 

6) постійний моніторинг стану використання можливостей хмарних технологій у 

практичній діяльності вчителя, вивчення та узагальнення типових труднощів, пошук 

організаційних та технічних рішень з метою підвищення продуктивності використання 

сервісів та ресурсів. 

Основним інструментом для реалізації завдань розвитку інформаційно-освітнього 

середовища були визначені продукти та додатки Google. 

Розвиток інформаційно-освітнього середовища ліцею здійснювався у 2016-2017 н.р. 

на хмарній платформа Google Apps Education Edition, зокрема використовувалися такі 

інструменти: корпоративна електронна пошта Gmail; календар Google; диск Google — 

сховище для зберігання власних файлів і можливістю налаштування прав доступу до них; 

Google Docs — сервіс для створення документів, таблиць і презентацій з можливістю 

надання прав спільного доступу декільком користувачам; сайти Google — інструмент, який 

дозволяє створювати сайти за допомогою вбудованих шаблонів. 

Впровадженонові інструменти організації освітнього процесу, що базуються на 

сучасних ІКТ технологіях, зокрема технології Challenge Based Learning та сервісу Google 

Classroom. 

Практичні результати дослідно-експериментальної роботи, зокрема створення 

електронного навчального контенту, в т.ч. освітнього порталу «MyKLB», учитльських блогів 

і сайтів на підтримку різних навчальних предметів, системи тестувань завдяки різним 

ресурсам («LearningAps» «MyTestX», «GoPolloсk» «Kahoot» та міні-проектів учнів, 

розроблення і впровадження дистанційних курсів з використанням всіх можливих сервісів 

web 2.0; опублікування в Інтернеті кращих зразків отриманого педагогічного досвіду, 

сприяють зростанню кількості учителів з високою інформаційною культурою, які критично 

оцінюють, прогнозують, беруть участь, розробляють, обробляють доступну інформацію для 

організації якісного навчання учнів на засадах відкритої освіти.  

Спроектована інфраструктура ліцею та використання хмарних технологій, зокрема 

Google та Office 365, дозволило забезпечити основні організаційно-методичні умови 

формування інформаційної культури вчителя: включення вчителя в пошукову та проектну 

діяльність, яка здійснюється як в закладі освіти, так і за його межами (спільне проектування 

плану роботу, пошук та розробка матеріалів до навчальних занять, методичних заходів; 

підготовка спільних публікацій тощо); започаткування педагогом власних самостійних 

розробок і проектів на основі інформаційних технологій (створення власного банку 

методичних матеріалів, звітних документів, розміщення документів на особистій сторінці 

сайту та на Диску Google, використання елементів Веб 2:0 у роботі з учнями тощо); 

самодіагностика і самоаналіз учителем свого рівня інформаційної культури та здобутків у 

навчально-методичній роботі, що здійснюється на основі інформаційних технологій 

(підготовка звіту-самоаналізу, проходження онлайн опитувань, підготовка індивідуального 

плану професійного розвитку); співпраця та комунікація з колегами на всіх етапах та рівнях 

професійної діяльності: учитель-учителі, учитель-учні, учитель-батьки, учитель-
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адміністрація. 

Тема експерименту: «Розвиток освітньо-інформаційного середовища колегіуму 

засобами мережевих технологій та дистанційної освіти»  

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України 

наказ МОН № 1521 від 30.10.2013 р. 

Термін проведення експерименту: 2013 – 2018 рр. 

Експериментальна база: Володимирецький районний колегіум Рівненської області і 

Хмельницький НВК № 2 м. Хмельницького Хмельницької міської ради 

Відомості про наукового керівника: Калініна Людмила Іванівна, завідувач відділу 

економіки і управління відділу економіки та управління загальною середньою освітою, доктор 

педагогічних наук, професор. 

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель освітньо-інформаційного 

середовища колегіуму засобами мережевих технологій та дистанційної освіти. 

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: 

Створено та експериментально апробовано систему дистанційної освіти у колегіумі та 

управлінську інформаційну систему, що надають нові можливості в набутті практичних 

навиків і ключових компететностей в умовах освітньо-інформаційного середовища 

Володимирецького районнгоу колегіуму, інтеграції традиційних і дистанційних форм 

навчання, підвищенні індивідуалізації освітнього процесу.  

Науково обґрунтовано причинно-наслідковий зв’язок між організацією 

інформаційного забезпечення управління і ефективністю управління колегіуму, 

інтегральними показниками факторів ефективності управління та результативністю 

освітнього процесу в колегіумі, наявністю у колегіумі інформаційних управлінських систем, 

системи дистанційного навчання та ступенем задоволення інформаційних потреб керівників 

закладів, суб’єктів освітнього процесу  та колегіантів. 

Новизною в теорії інформаційного менеджменту є обґрунтування класифікації видів і 

змісту соціальної та управлінської інформації, змістове наповнення інформаційних потоків у 

системі управління колегіумом і системи дистанційного навчання; удосконалення 

архітектури управлінської інформаційної системи та дистанційної системи навчання шляхом 

поєднання ієрархічної та мережевої моделі БД, їх змістового наповнення на основі 

реляційної парадигми БД, комунікативної та тезаурусної концепцій, структурування 

інформаційних потоків із використанням сучасних клієнт-серверних мережевих технологій 

та з урахування потреб замовників освіти та інфраструктури колегіуму. 

Під час ДЕР розроблені та експериментально перевірені методика діагностування, 

критерії та показники сформованості інформаційної компетентності суб’єктів  освітнього 

процесу колегіуму. Кількість і різноманіття показників сформованості відповідних рівнів 

(творчий, високий, достатній, задовільний, низький), відбивають широкий спектр таких 

характеристик даного явища як теоретичні, законодавчо-нормативні та процесуальні знання 

з інформаційного менеджменту, соціальної інформатики й управління, наукових дисциплін 

суміжних із ними; організаційно-регуляційні, оцінно-аналітичні й практичні вміння 

застосовувати сучасні засоби ІКТ і навички роботи з програмним забезпеченням правового, 

освітнього та управлінського призначення;комплекс якостей і професійно-особистісних 

цінностей. Результати діагностування педагогів, проведеного у червні 2018 року, показують, 

що на 23 % (2014 рік – 65 %) зріс відсоток учителів, які володіють ІКТ на достатньому рівні, 

та на сьогодні становить 88 %, на 13 %  зменшився відсоток учителів, які володіли ІКТ на 

середньому рівні.  

Набували сучасного контексту положення теорії управління відкритими соціально-

педагогічними системами через обґрунтування мети, завдань та змісту інформаційної 

діяльності та інформаційно-комунікаційних відносин  субєктів управління та освітнього 

процесу в колегіумі; концепція ефективності через факторно-критеріальну модель 

ефективності управління колегіуму. 

У процесі дослідження, доведено, що сучасні засоби телекомунікацій в дистанційному 

навчання забезпечують інтерактивність навчання, самостійне здобуття знань, вміння 
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працювати з інформацією. Учневі надається можливість оперативного зв’язку, а вчителеві – 

можливість оперативно реагувати на запитання учня, контролювати, корегувати його роботу 

та оцінювати його просування до  мети освіти та навчальні досягнення. 

 

ВИСНОВКИ 

Науково-дослідна робота здійснювалася відповідно до технічного завдання, затвердженого 

відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, програми дослідження, 

схваленої Вченою радою Інституту педагогіки. 

Всі завдання передбачені зазначеними документами на весь період, який охоплював три 

етапи дослідження виконано.  

 У процесі дослідження встановлено, щощо державна політика щодо розбудови мережі 

опорних шкіл наразі не є цілком узгодженою між міністерствами та відомствами. Відсутня 

взаємодія між розробниками нормативно-правових актів для реалізації концепцій конкретних 

секторів реформ в Україні. Зокрема, у чиннному законодавстві відсутні обмеження щодо кількості 

рад, населених пунктів, закладів соціально-культурної сфери, які можуть входити до ОТГ. Проте 

критерії формування опорних шкіл  не враховують  такої ситуації. Крім того, не враховано на 

географічне положення громади, зокрема, гірська місцевість, піщані дороги, віддаленість між 

населеними пунктами тощо. 

Виявлено ознаки варіативності опорних закладів освіти, що диференціюються: за 

структурою, за підпорядкуванням (ОТГ, районна рада, інший засновник); за наявністю філій; за 

наявністю учнів сусідніх сіл; за юридичним оформленням (із зазначенням в Статуті); за цільовими 

орієнтирами; виявлено особливості створення опорних шкіл і їх функції в новій регіональній 

освітній мережі, специфіку управлінської діяльності в умовах децентралізації, формування 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та чинної нормативно-правової бази. 

Ідентифіковано опорні школи з позицій системології та теорії активних систем, як активну 

систему, та структурну компоненту мережі закладів ЗСО, що функціонує в освітньому окрузі або 

ОТГ активного суспільства; має інноваційно розвиватися через втілення нових ідей, нових 

концепцій, теорій, упровадження інформаційних технологій, сервісів, інформаційних продуктів, 

залучення активної громади та батьків, прогресивно налаштованої спільноти регіону до 

формування та розвитку нового активного покоління на загальнолюдських та європейських 

цінностях, ідеях свободи та особистої відповідальності, миру та толерантності, соціальної 

справедливості та рівного доступу до якісної освіти; 

      Нормативно-правовими документами передбачено розподіл повноважень і відповідальності між 

учасниками процесу управління в умовах децентралізації і ОТГ,  але на практиці є труднощі у їх 

реалізації.Органи управління освітою не дуже поспішають передавати повноваження закладам 

освіти або ОТГ через кадрову проблему самі від них відмовляються. 

У процесі узагальнення результатів проведеного фундаментального дослідження 

отримано такі наукові результати:теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні 

засади та економічні умови функціонування опорних шкіл як центрів децентралізованого 

управління (концептуальні підходи, тенденції і принципи управління, умови і чинники, 

механізми); визначено та обґрунтовано ключові ідеї для створення опорних закладів освіти в 

умовах ОТГ ; виявлено особливості створення опорних шкіл і їх функції в новій регіональній 

освітній мережі, специфіку управлінської діяльності в умовах децентралізації, формування 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ)  та чинної  нормативно-правової бази;  

здійснено аналіз  практики шкільної автономії та сфер відповідальності суб’єктів державно-

громадського управління опорними закладами освіти та ОТГ на засадах 

партнерства;розкрито особливості  державно-громадської форми управління загальною 

середньою освітою в ОТГ;  подано авторську інтерпретацію істотних ознак розвитку освіти в 

об’єднаних територіальних громадах як тринарної соціокультурної системи «дитина – школа 

– громада» на дитино(людино)центристських та довірчих засадах: модель формування й 

розвитку особистості учня-Людини, гідного довіри; доведено, що в процесі впровадження 

державно-громадського управління розвитком загальної середньої освіти, опорного закладу 

необхідна «трансформація класичного   поєднання задля розгляду властивих йому ідей 
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демократизації, гуманізації, модернізації управління; розкрито сутність модернізації 

управлінської діяльності відділу освіти в умовах самоврядування  громад малих міст щодо 

розвитку тринарної соціокультурної системи «дитина – школа – громада» і нову структуру 

відділу освіти в міській об’єднаній територіальній громаді;схарактеризовано зміни в 

управлінському циклі та розширення  сфер впливу відділу освіти (забезпечення якості 

освіти; координацію діяльності сфер освіти, культури, молоді та спорту, медицини), його 

організаційно-консультативну функцію як пріоритет в управлінській діяльності; виявлено 

спільні та відмінні ознаки діяльності відділів освіти малих міст обласного підпорядкування, 

малих міст районного значення  

та міських об’єднаних територіальних громад; розглянуто функції управління відділів освіти 

малих міст України закладами загальної середньої освіти, виявлено різне авторське 

тлумачення їх сутності залежно від обраного вченими предмета дослідження;доведено, що в 

умовах демократизації громадянського суспільства функції державно-громадського 

управління розвитком загальної середньої освіти не можна зреалізувати без участі 

громадськості; 

Сформульовано і теоретично обґрунтовано тривекторний інноваційний розвиток 

опорної школи: «Школи формування довіри» – «Школи громадської довіри» – «Школи 

культури довіри». розроблено, обґрунтовано. 

У процесі дослідження теоретично обґрунтовано, розроблено моделі та субмоделі 

організації управління опорними закладами освіти різної структури, враховуючи 

гіпотетично визначені умови їх функціонування та  впроваджено у практику освітніх систем 

об’єднаних територіальних громад, забезпечено науково-методичний супровід їх реалізації в 

регіональній системі освіти – об’єднаних територіальних громад та районах, селищах, інших 

територіальних одиницях,зокрема:концептуальну модель багатовекторного  

людиноцентристського розвитку опорного закладу як соціокультурної тринарної системи 

«дитина – опорна школа – громада» на довірчих засадах та з урахуванням принципу 

системології – принципу множинності моделей та субмоделі цієї системи;розроблено 

концепцію формування довіри в сучасній школі, систему державно-громадського управління 

розвитком ЗСО в малих містах України на дитино(людино)центристських і довірчо-

партнерських засадах, на системному, діяльнісному, компетентнісному, аксіологічному, 

особистісному наукових підходах та принципах довіри, професіоналізації, етики, 

рівноправності суб’єктів-партнерів.Концептуальна модель складна, включає декілька 

субмоделей: субмодель учня-Людини, гідного довіри в соціокультурному просторі, що має 

три вектори інноваційного розвитку, четвертий вектор розвитку стосується розвитку 

об’єднаної територіальної громади– «Об’єднання через довіру»;субмодель формування й 

розвитку особистості учня-Людини, гідного довіри;субмодель системи державно-

громадського управління опорним закладом освітиі;субмодель опорної школи культури 

довіри як взірець, яку розглядаємо як опорний навчальний заклад, як об’єкт управління 

розвитком ЗСО на демократичних засадах, культури мислення, ініціативи, творчої діяльності 

суб’єктів школи у малому місті,який є зразком культури взаємин між усіма представниками 

шкільного й всього соціокультурного та освітньому просторі та територіальною громадою, 

органами самоврядування та самоорганізації, реалізації мети та завдань розвитку як школи, 

так і громади міста; субмодель підсистем ресурсного забезпечення децентралізованого 

управління у практику освітніх систем об’єднаних територіальних громад, яка складається з 

теоретичного та прикладного компонентів. Основним завданням субмоделі є виявлення 

сукупності причинно-наслідкових зв’язків та отримання передбачуваних практичних 

результатів. Під управлінням ресурсним забезпеченням опорного закладу освіти та філій ми 

розглядаємо : навчально-матеріальне, фінансово-економічне, кадрове, науково-методичне, 

інформаційно-комунікаційне, господарське. До теоретичного компоненту субмоделі 

віднесено: наукові підходи, закономірності, принципи, чинники і умови, критерії і показники 

оцінювання. До прикладного компоненту – технології, форми, методи,способи взаємодії 

тощо. 

Концептуально-інформаційну модель системи державно-громадського управління 
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опорним закладом освіти як складною, відкритою і активною системою.Формасубмоделі 

системи державно-громадського управління ОЗО представляє сукупність ідей, концепцій 

людиноцентризму, інформації, людського та символічного капіталу та ін., теорій 

інформаційного, стратегічного та освітнього менеджменту та ядра цих теорій – 

закономірностей тенденцій і принципів управління, наукових підходів, понятійно-

катеогоріального апарату, ресурсного забезпечення ОЗО та інформаційного забезпечення 

управління як базового, інформаційних процесів і дій суб’єктів управління, на основі яких 

буде охарактеризовано предмет дослідження – феномен опорного закладу освіти та його 

атрибут – державно-громадське управління на основі інформації та визначених умов. 

      Факторно-критеріальну модель оцінювання ефективності управління інформаційним 

забезпеченням організаційного механізму опорною школою та методику оцінювання 

ефективності державно-громадського управління опорними школами.  У моделі 

передбачено, насамперед, визначення факторів, кількісних і якісних параметрівфакторів 

ефективності, добір шкал оцінювання, які характеризують ІЗОМУ опорною школою, 

критеріїв їх виміру, а також визначення коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв.  

Визначено критерії та науково-методичні основи оцінювання ефективності державно-

громадського децентралізованого управління опорними закладами освіти на основі 

побудованої факторно-критеріальної моделі оцінювання:удосконалено сутність, структуру і 

специфіку феномену ефективності управління опорними закладами освіти в умовах 

децентралізації;  виявлено, що для визначення ефективності управління об’єктами, 

процесами, системами як об’єктами моделювання та вивчення в різних галузях науки 

доцільно розробляти та використовувати теоретичні, емпіричні та статистичні методи 

дослідження, впроваджувати факторно-критеріальні, математичні та інші види 

моделей;здійснено факторно-критеріальний підхід до оцінювання стану розвитку опорного 

закладу на дитино(людино)центристських і довірчих засадах;дійснено комплексну розробку 

методики кількісного та якісного оцінювання ефективності ІЗОМУ опорною школою; 

Удосконалено сутність понятійно-категоріального апарату з позицій процесного 

підходу:«освіта», «загальна середня освіта», «розвиток», «управління», «державно-

громадське управління», «опорний заклад освіти», «принцип довіри», «ціннісний підхід» 

тощо. 

 Підготовлені пропозиції 

Запропоновано науково обґрунтовані пропозиції органам державного управління та 

громадського самоврядування щодо упровадження децентралізованого управління опорними 

школами в об’єднаних територіальних громадах. 

Дослідження показує, що опорний заклад освіти є атрактором(протягування до себе, 

центральна позиція) самоорганізації громадянського суспільства та інтелектуального 

розвитку територіальної громади. Це нове, позитивне і вкрай необхідне для сучасної 

України, оскільки створює механізм реалізації Концепції «Нова українська школа». 

Потрібно: специфіку освітньої діяльності опорних закладів (профільність) тощо 

планувати і організовувати у залежності від етнонаціонального складу, виробничої 

специфіки регіону, співвідношення потреб регіону, громади і потенційної кількості робочої 

сили регіону та організації профілів навчання тощо; формувати мотивацію школярів під 

структуру потреб робочої сили регіону; потрібно створювати відповідне культурно-освітнє 

середовище для реалізації різних видів практики учнів профільних класів; необхідно 

проводити розрахунки співвідношення потреб регіону – громад і потенційної робочої сили 

регіону та  відповідної профілізації старшої школи; серед організаційно-правових напрямів 

розбудови опорного закладу освіти потребує співставлення структур громад і ОЗО. 

 Шляхи вирішення проблем –це  належна організація функціонування закладів освіти 

та управління ними, максимальне делегування адміністративних і навчально-методичних 

повноважень на рівень навчальних закладів у поєднанні з належним управлінням усередині 

самого закладу, забезпеченням  внутрішньої системи  якості  освіти, шкільна автономія та 

партнерська взаємодія, належна організація функціонування закладів освіти та ефективне 
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управління сферою освіти на місцях є головним чинником успіху реформ та отримання 

громадянами якісних освітніх послуг. 

 

Апробація та впровадження результатів дослідження 

Співробітники відділу економіки та управління загальною середньою освітою 

Інституту педагогіки НАПН України співпрацюють з Комітетом з питань науки і освіти 

Верховної Ради України, Міністерством освіти і науки України, Департаментами та 

управліннями освіти обласних державних адміністрацій, Інститутами післядипломної 

педагогічної освіти, педагогічними ВНЗ, Громадською радою при Міністерстві освіти і науки 

України, Асоціацією керівників шкіл України (АКШУ), Громадською радою Державної 

служби якості освіти України та іншими організаціями та установами. Результати 

дослідження використовувалися при підготовці співробітниками відділу пропозицій: 

– плану заходів на 2017-2029 роки із запровадженням Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903-р.);  

 плану заходів щодо реалізації Закону України "Про освіту"; пропозиції до 

Проекту Закону "Про загальну середню освіту" Конкурс директорів; підготовлено пропозиції 

на виконання листа Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 23 березня 

2018 р. № 04-23/17-301 щодо виїзного засідання до Сумської області за темою: «Про роботу 

органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Сумської області щодо 

дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти» на базі Сумського державного університету розпорядження 

НАПН України (вх. № 36-Р від 06.04.2018 р.); 

  пропозиції на виконання листа Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти від 23 березня 2018 р. № 04-23/17-302 щодо виїзного засідання до Полтавської 

області за темою: «Про стан законодавчого врегулювання організації навчально-виховного 

процесу з учнівською та студентською молоддю і заходи щодо його удосконалення (на 

прикладі Полтавської області)» розпорядження НАПН України (вх. № 37-Р від 06.04.2018 

р.); 

  пропозиції на виконання Листа МОН України від 16.04.2018 р. № 1/11 -4176 

до проекту Положення про експертні групи та експертну комісію з проведення державної 

атестації наукових установ та Методика оцінювання ефективності наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності наукової установи розпорядження НАПН України (вх. 

№ 40-Р від 24.04.2018 р.);  

 пропозиції на виконання листа Комітету Верховної Ради України з питань 

науки і освіти від 27 квітня 2018 р. № 04-23/20-498 до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпеченням державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (реєстр. № 8293 від 

19 04. 2018 р.); 

 пропозиції до листа МОН України від 8 травня 2018 р. № 22-1/10-1429 до 

проекту Положення про заклад загальної середньої освіти «Авторська школа» 

розпорядження НАПН України (вх. № 44-Р від 14.05. 2018 р.); 

 пропозиції до листа Міністерства фінансів України від 31 березня 2018 р. № 

07020-29-5/10-1479 про інформацію НДР, яка має містити підтвердження їх актуальності, 

пріоритетності та відповідності державної політики (розпорядження НАПН України (вх. № 

55-Р від 25.06. 2018 р.); 

 пропозиції щодо підготовки проекту Постанови Верховної Ради України про 

відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2019 році розпорядження НАПН України (вх. № 71-Р 

від 30.07. 2018 р.); 
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 щодо представлення публікацій учених підвідомчих установ та періодичних 

видань НАПН України в світовій системі наукових комунікацій (розпорядження НАПН 

України (вх. № 84-Р від 30.08. 2018 р.); 

 пропозиції щодо підготовки «Національного освітньо-наукового глосарію» 

(розпорядження НАПН України (вх. № 82-Р від 29.08. 2018 р.); 

 інформація про стан виконання плану заходів із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за ІІІ квартал 2018 року затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 903-р., (на розпорядження НАПН України 88-Р 

від 1 жовтня 2018 року); 

 пропозиції щодо заходів НАПН України (до Плану заходів щодо реформування 

вітчизняної наукової сфери, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 

2018 р. № 776-р), (розпорядження НАПН України (вх. № 108-Р від 06.11. 2018 р.); 

 участь у розширеному засіданні колегії Державної служби якості освіти 

України та Громадської ради при ДСЯОУ 7 лютого 2019 року; 

 участь у розширеному засіданні колегії Державної служби якості освіти 

України та Громадської ради при ДСЯОУ 13вересня 2019 року; 

 участь у Парламенських слуханнях 10 квітня 2019 року Відповідно до 

Постанови Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року № 2677-VIII відбулися 

парламентські слухання на тему: "Збалансований розвиток людського капіталув Україні: 

завдання освіти і науки"; 

 робоча зустріч розробників Державного стандарту базової середньої освіти та 

Професійного стандарту вчителя середньої школи в рамках проєкту «Навчаємося разом» 29-

31 січня 2020 року; 

 засідання Колегії та Громадської ради при Державній службі якості освіти 

України 19 лютого 2020 року; 

 засідання Комісії з питань дослідно-експериментальної роботи у навчальному 

процесі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з 

питань освіти МОН України 3 березня 2020року. 

 засідання науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти НМР 

МОН України. 17.04.2020, відбулося онлайн-засідання науково-методичної комісії з 

інформатизації закладів освіти НМР МОН України; 

Упродовж 2018 року співробітники дали інтерв’юзасобам масової інформації:  

 провідний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною 

середньою освітою, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, О. М. 

Онаць – «Шкільна автономія в умовах децентралізації та ОТГ, розподіл відповідальності 

забезпеку в школі, робота ГПД» – інтерв’ю на «Радіо НВ» 19 вересня 2018 року; 

 провідний науковий співробітник відділу економіки та управління загальною 

середньою освітою, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, 

В. В. Мелешко надала інтерв’ю на регіональному телебаченні (Богородчанського району 

Івано-Франківської області 17 травня 2018 р.). 

Співробітники відділу опублікували статті у засобах масової інформації, а саме : 

– Калініна Л. М. Організаційні механізми ГДУ: технологічні основи конструювання та 

принципи дії / Людмила Калініна, Олена Онаць // газета "Директор школи", №3–4 (819 – 

820), лютий 2018. – С. 14–28.  

– Калініна Л. М. Інформатизація освіти Стан та перспективи впровадження / Калініна, 

Л.М., Китайцев, О.М., Косик, В.М., Лапінський, В.В., Мельник О. // "Директор школи", №9–

10 (825–826), травень 2018. – С. 7–16.  

– Топузов М. О. Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів Проектування 

відповідно до вимог сучасного суспільства / Михайло Топузов // "Директор школи", №9–10( 

825–826), травень 2018. – С. 17–25.  



38 

 

 Мелешко В. В. «Для інформування освітянської спільноти в газеті / Віра 

Мелешко // «Освітянське слово» (№ 5, травень 2018 р.); 

 ОнацьО. М. «Чи потрібен профстандарт директора школи ?» – Інтерв’ю газеті / 

Олена Онаць // «Освіта України», № 44, 12 листопада 2018 року. 

 Лісова Н. І. співпрацювала з філією ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна 

дирекція». Системно брала участь у теле-радіопрограмах з питань управління якістю 

загальної середньої освіти, зокрема, «Підготовка до державної підсумкової атестації в 

сучасній школі», «Організація і проведення ЗНО в закладах освіти області», «Співпраця з 

громадськими організаціями щодо забезпечення громадського контролю за ходом 

проведення ЗНО», «Підсумки проведення ЗНО: дотримання процедур та результати 

учасників тестування», «Особливості тестування з природничо-математичних предметів», 

«Про залучення батьківської громадськості до організації і проведення випускних екзаменів 

у формі ЗНО» та ін.  

 

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом виступів на науково-

практичних конференціях: 

 

Науковими співробітниками відділу спільно з Асоціацією керівників шкіл України 

та іншими партнерами відповідно до спільного плану МОН та НАПН України  

проведено: 

1.  Три Всеукраїнські науково-практичні конференції «Стратегії управління 

закладами світи в умовах формування інформаційного суспільства» (Підгірцівська ЗОШ І–ІІІ 

ступенів Обухівської районної ради Київської області, 2018; Чернігівський ліцей № 32, м. 

Чернігів -2019 рік; м. Черкаси -2020 рік). 

 

2. Міжнародний рівень (24): 

1. IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та VII міжнародна виставка 

освіти за кордоном «World Edu» 15–17 березня 2018 року в Київському палаці дітей та 

юнацтва. 

2. X Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та ХІII Міжнародної 

виставки «WorldEdu» 23–25 жовтня 2018 року. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного 

підручника» м. Мінськ (Республіка Білорусь) (заочна форма). 

4. ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогічна Компаративістика і 

міжнародна освіта» – 2018: трансформація та інновації в освіті у глобалізованому світі 

(заочна форма) 07–08 червня 2018 року, Інститут педагогіки НАПН України вул. Січових 

Стрільців, 52-Д.. 

5. Міжнародний українсько-чеський практичний семінар «На шляху до інклюзії», 

який відбувся 24 квітня 2018 року в Інституті педагогіки НАПН України, м. Київ, вул., 

Січових Стрільців 52 – д. 

6. Міжнародний українсько-чеський практичний семінар «На шляху до інклюзії», 

який відбувся 24 квітня 2018 року в Інституті педагогіки НАПН України, м. Київ, вул., 

Січових Стрільців 52 – д. 

7. Засідання українсько-чеського круглого столу «Підготовка майбутніх педагогів 

– актуальні виклики», який відбувся 22 жовтня 2018 року в Інституту педагогіки НАПН 

України. 

8. Репортаж із зарубіжної поїздки до  бібліотек Франції «Вільний та відкритий 

доступ до онлайн бібліотек у Франції як мегаджерело наукової інформації для дослідників і 

практиків». 

9. ХХХ Міжнародна конференція Європейської ради національних асоціацій 

незалежних шкіл (ECNAIS), яка відбулася 19 квітня 2018 року в Колонній залі Київської 

міської державної адміністрації,вул. Хрещатик, 3. 
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10. Зарубіжна поїздка до  Франції. Міжнародна виставка «Салон мерів міст у 

Парижі» 20–22 листопада 2018 року. М. М. Малюга – науковий співробітник відділу 

економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України. 

11. Міжнародний семінар «Оцінювання діяльності шкіл. Досвід Литви», який 

відбувся 27 квітня 2018 року. Місце проведення НПУ імені М.П. Драгоманова, вул. 

Пирогова, 9, м. Київ. 

12. X Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та дев’ята міжнародна 

виставка освіти за кордоном «World Edu» 14 березня 2019 року в Київському палаці дітей та 

юнацтва. 

13. XІ Міжнародна виставка 22 жовтня 2019 року в Київському палаці дітей та 

юнацтва розпочала роботу ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2019», на 

якій Інститут педагогіки НАПН України презентував результати науково-дослідної 

діяльності. 

14. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного 

підручника» 14 травня 2019 року (м. Київ). 

15. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогічна Компаративістика і 

міжнародна освіта» – 2019: Інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації 30 

травня 2019 року, Інститут педагогіки НАПН України вул. Січових Стрільців, 52-Д. 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація компетентнісно 

орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти». 

17. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми сучасного 

підручника» 28 –29 травня 2020 року (м. Київ).9 тез, 3 доповіді співробітників відділу. 

18. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогічна Компаративістика і 

міжнародна освіта» – 2019: Інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації 30 

травня 2019 року, Інститут педагогіки НАПН України вул. Січових Стрільців, 52-Д. 

19. І Зустріч з фінськими представниками проекту «Навчаємось разом» 10 березня 

2020 року в Інституті педагогіки НАПН України вул. Січових Стрільців, 52-Д. 

20. ІІ зустріч з фінськими представниками проекту «Навчаємось разом» 12 березня 

в Інституті педагогіки НАПН України вул. Січових Стрільців, 52-Д. 

21. IV Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі» 12 грудня 2019 р. 

22. IX Міжнародній науково-практичній конференції  «DYNAMICS OF THE 

DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE», 13-15 травня  2020 року, Ванкувер, Канада 

(Попович Л.М). (стаття «Модель організації управління опорним закладом освіти в умовах 

дистанційного навчання»). 

23. III Міжнародній науково-практичній конференції «EURASIAN SCIENTIFIC 

CONGRESS», (Березень 22 – 24.  2020), Barca Academy Publishing, Барселона, Іспанія 

(Попович Л.М.). 

24. Організація управління опорним закладом освіти в умовах дистанційного 

навчання.  The 4th International scientific and practical conference “Science and education: 

problems, prospects and innovations” (December 29-31, 2020) CPN Publishing Group, Kyoto, 

Japan. 2020. P 550-555 .(Попович Л.М.). 

3. Всеукраїнський рівень (10): 

1. Всеукраїнський науково–методичний форум «Панорама партнерської взаємодії 

школи та сім’ї», який відбувся 11 квітня 2018 року на базі КЗ «Дніпрорудненська гімназія 

«Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Василівської районної ради Запорізької 

області. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’язбережувальна 

свідомість в теорії та практиці шкільної освіти», яка відбулася 21 березня 2018 року на базі 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей»  

Обухівської міської ради Київської області. 

3. Всеукраїнська науково-методична конференція «Економіка і здоров’я в 

шкільній освіті», яка відбулася 24 квітня 2018 року на базі КЗ «НВК «Потенціал» 
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Оболонського району м. Києва, проводилася за підсумками дослідно-експериментальної 

роботи у Всеукраїнському експерименті «Економіка і здоров’я у шкільній освіті». 

4. Всеукраїнський семінар-практикум «Специфіка управління опорними 

закладами світи в умовах децентралізації», який 12 квітня 2018 року  на базі КЗ 

«Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Василівської районної ради Запорізької області – партнера і дослідно-ресурсного центру 

Інституту педагогіки НАПН України, за темою  фундаментального дослідження відділу 

економіки та управління ЗСО 2018-2020 рр.: «Організаційно-педагогічні та економічні 

засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах 

децентралізації». 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична філософія і Нова 

українська школа» 16 травня 2019 р. Інститут педагогіки НАПН України м. Київ, вул. 

Січових Стрільців, 52-Д. 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція 17 травня 2019 р. в Інституті 

педагогіки НАПН України відбулися «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна 

освіта: традиції і новаторство», Інститут педагогіки НАПН України м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, 52-Д. 

7. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Концептуальні основи 

модернізації змісту позашкільної освіти» 24 квітня 2019 року, Інститут педагогіки НАПН 

України, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д. Організатори: Центр творчості 

«Шевченківець» міста Києва спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти МОН 

України» та Інститутом педагогіки НАПН України. 

8. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія управління 

закладами освіти в умовах інформативного суспільства» на базі експериментального закладу 

– ліцею № 32 м. Чернігова. 

9. Всеукраїнський клуб «Директор школи» на тему: «Партнерська взаємодія 

держави і громадськості в управлінні освітою в умовах децентралізації і ОТГ», який відбувся 

9 листопада 2018 року на базі експериментального майданчику відділу Волинський ліцей 

імені Нестора Літописця Тернопільської області. 

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика 

моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти 

технічної спрямованості для академічно здібних учнів», яка відбулася у м. Києві 29-30 

вересня 2020 р 

11. Участь у конференції з учителями української мови і літератури «Обмін 

кращими практиками»14-05-2020( Лісова Н. І.). 

4. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогіки НАПН 

України (3) 

1. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогіки НАПН України за 

2018 рік (м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України). 

2. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогіки НАПН України за 

2019 рік (м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України). 

3. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогіки НАПН України за 

2020 рік (м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України). 

4. Науково-практичні семінари (5) 

1. Науково-практичний семінар «Особливості управління опорними закладами 

освіти різних типів та структур в умовах децентралізації», який відбувся 16 травня 2018 року 

на базі Манявського ліцею Богородчанської районної ради, Івано-Франківської області. 

2. Науково-практичний семінар «Організаційно-педагогічні та економічні засади 

партнерської взаємодії в умовах реформування освіти в Україні», який відбувся 21 травня 

2018 року з керівниками опорних та інших закладів освіти, представників органів управління 

освіти та методичних служб Стрийського району Львівської області з проблем академічної, 

організаційної, кадрової та фінансової автономії в умовах децентралізації та ОТГ. 
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3. Науково-практичний семінар в рамках теми НДР на 2018-2020рр.: 

«Організаційно-педагогічні та партнерські засади шкільної автономії та сфер 

відповідальності суб’єктів державно-громадського управління опорними закладами освіти та 

ОТГ», який відбувся 8 листопада 2018 року в місті Кременець Тернопільської області. 

4. Науково-практичний семінар, який відбувся 01 червня 2018 року на базі 

опорної Трипільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області 

«Специфіка управлінської діяльності опорним закладом освіти в умовах децентралізації 

освіти». 

5. Онлайн-семінар «Методика підбору прикладної гри для вирішення актуальних 

питань у сучасній школі» 27 травня 2020 р., 15:00 – 16:30. 

6. Стратегічні сесії (3) 

1. Стратегічна сесія «Система забезпечення якості шкільної освіти», що 

проходила 20 березня 2018 року на базі Національного університету імені Тараса Шевченка. 

2. ІІ стратегічна сесія – робоча зустріч розробників Державного стандарту базової 

середньої освіти та Професійного стандарту вчителя середньої школи в рамках проєкту 

«Навчаємося разом»16-18 грудня 2019 року 

3. III стратегічна сесія – робоча зустріч розробників Державного стандарту 

базової середньої освіти та Професійного стандарту вчителя середньої школи в рамках 

проєкту «Навчаємося разом» 29-31 січня 2020 року. 

7. Круглі столи (1) 

1.Круглий стіл на тему: “Законопроект про публічні консультації: демократичні 

стандарти відкритості у прийнятті рішень”, який відбувся 11 жовтня 2019 року в “Premier 

Palace Hotel” (м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська 5-7/29). 

8. Вебінари: (8) 

1.«Гейміфікація освітнього процесу в школі – необхідна складова результативного 

дистанційного навчання».13 квітня 2020 р. 

2. «Гейміфікація  освітнього процесу в школі – необхідна складова результативного 

дистанційного навчання».  16 квітня 2020 року. 

3. «Гейміфікація та прикладні ігри в освіту». 28-04-2020. 

4.Прикладні ігри в роботі шкільного психолога, соціального педагога, педагога–

організатора, класного керівника, тьютора, асистента вчителя» 30 квітня 2020 року 

 5.«Прикладні ігри як джерело додаткового прибутку для закладу освіти» 14 травня 

2020р. 

6.«Прикладні ігри та гейміфікація в роботі шкільного психолога, соціального 

педагога, педагога-організатора, класного керівника, куратора,  

тьютора, ментора, ассистента вчителя». 21 травня 2020 р. 

7. «Методика підбору прикладноїгри для вирішення актуальних питань у сучасній 

школі»27 травня 2020 р. 

8.Спільний Вебінар «Дистанційне навчання: наявна практика та інноваційні форми» 

15 травня 2020 року у м. Чернігові. 

9. 1. Засідання робочої групи з розробки проекту професійного стандарту керівника 

ЗЗСО (Онаць  О. М., Калініна Л. М., аспіранти: Спітковська К. В.).13.05.2020р., 22.06.2020р.    

Участь у засіданні  представників МОН, Українського інституту розвитку освіти  та 

керівників АКШУ щодо підготовки до громадського обговорення стандарту професійної 

діяльності директора школи. 

9.2 Засідання  науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти НМР МОН 

України комісії. Науковці відділу під керівництвом Л. Калініної взяли участь співорганізації  

засідання комісії 17.04.2020р. 

10. Участь у дистанційному режимі у роботі експертних груп, нарадах, 

проєктних групах (режим доступу) 

1. Засідання Громадської ради при Державній службі якості освіти: 

7 травня 2020, 14 – 15травня 2020 р., 12 листопада 2020 року.  (Онаць О. М.) 

2.Засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України(1 раз у місяць, онлайн). 
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3. Участь у Засіданні підкомітетів та Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій у режимі відео-конференцій.  Організація проведення відео-

конференції та забезпечення технічного, інформаційного супроводження ( Чижевський Б. Г.). 

4.Участь у вебінарі Школи  для лідерів, які прагнуть змін у собі, своїх компаніях, 

країні та в світі «кmds»: «Віртуальний шеф: як зберегти продуктивність команди?, який 

проводила Олена Жильцова, інформацію та покликання з записом вебінару, який надсилають 

учаснику,  поширено на особистій сторінці у Фейсбуці. 31.03.2020 р. (Калініна Л. М., Топузов 

М.О.) 

5. Участь у вебінарі Eдуарда Мальцева «Пандемія. Управлінська рефлексія» (школа 

«кmds»).10 квітня 2020р. (Калініна Л. М.) 

6. Участьувебінарі.  «Віртуальнийшеф: якзберегтипродуктивністькоманди?», 

якийпроводилаОленаЖильцова.31.03.2020 р.( Малюга М. М.). 

7. Участь у спеціальному майстер-класі Кирила Куницького «Як керувати компанією 

в кризис» («Как управлять компанией в кризис» ),8 квітня 2020 р.(Калініна Л. М., Малюга М. 

М.) 

11.  Експертиза Проєкту  нового санітарного Регламенту, направленого МОН України .14-

17.05.2020р.  (Онаць О. М. , Попович Л.,М.,Лісова Н. І., експериментальні заклади, дорадча 

група).Обговорення проекту Санітарного Регламенту для закладів освіти з керівниками 

експериментальних закладів та членів експертно-дорадчої групи відділу. Підготовка 

зауважень та пропозицій (Онаць О. М., Попович Л. М, експериментальні установи). 

12. Участь у засіданні робочої групи спільно із співробітником МОН Н. Сторчак в 

Міністерстві охорони здоров’я України ( аспіранти Преподобна О. О., Спітковська К. М.). 

13. Постійні консультації співробітників відділу керівникам експериментальних закладів 

освіти та партнерам специфіки управління в умовах карантину (Миколаївська АДТ, 

Володимирецький колегіум, Гімназія № 117  м. Києва ім. Л.Українки, ліцей № 32 Чернігова, 

школи м. Черкас та області, Дніпрорудненська гімназія Запорізької та Київської областей та 

ін. (О. Онаць, Л. Калініна, Л. Попович, Н. Лісова, Б. Чижевський, Малихін О. В.) 

14. Підготовлено дописи про партнерську взаємодію Інститут педагогіки з партнерами 

щодо організації дистанційного навчання та використання мультимедійного контенту; 

дописи про проведення та участь у різноманітних заходах співробітників. 

15.Лекції та семінари з аспірантами(Л. Калініна, О. Малихін -за розкладом аспірантури). 

      16.    Заходи, проведені проведено на платформі Jitsi.Meet. 

● 06-05-2020  -08-05-2020 лекція «Моніторинг і самомоніторинг у ЗЗСО в контексті 

нового законодавства»(Лісова Н. І.).; 

● форум із учителями «Вплив  шкільного середовища на успішність учнів» та ін. 

питання(Лісова Н. І.).; 

● кейс-навчання «Підвищення мотивації в учнів до формування читацької грамотності»( 

Лісова Н. І.); 

● форум із учителями «Причини низького рівня математичної компетентності учнів» та 

ін. питання(Лісова Н. І.).; 

● кейс-навчання «Аналітична робота вчителя математики за результатами 

міжнародного дослідження PISA-2018»(Лісова Н. І.); 

 

Результати дослідження висвітлені у  178 публікаціях, з них: 5 монографії, 2 складники до 

монографії, 2 посібники, 24 статті, 109 матеріалів тез, статті Scоpus і Web of Sciеnce Core 

Colection – 11, бібліографічний покажчик – 1, довідкове видання – 1, інформаційно-

аналітичні видання – 3, збірник матеріалів документів– 1, статті у ЗМІ –19, рукопис 

монографії – 1, рукопис посібника – 1. 

 

 

 

Наукова продукція:  

Монографії 5 

https://www.facebook.com/events/1351719111686702/
https://www.facebook.com/events/1351719111686702/
https://links.constructor.biz.ua/c/2z8/HV0/1gR9OcTYibjecjX_t7pCn3/n/8xZ/F/3b967e25
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1. Калініна Л., Мелешко В., Осадчий І., Паращенко Л., Топузов М. Управління 

загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами: моделі та механізми. 

Київ, 2018. 224с.  

2. Мелешко В. В. Варіативність форм організації профільного навчання в 

сільській місцевості: теорія і практика. – Київ: Педагогічна думка, 2018. – 150 с. 

3. Лісова Н. І. Державно-громадське управління розвитком загальної середньої 

освіти в малих містах України. за наук. ред. Л.М.Калініної Черкаси, 2018. 360 с. 

4. Онаць О. М., Калініна Л. М., Лісова Н. І., Малихін О. В., Арістова Н. О, 

Чижевський Б. Г., Мелешко В. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування опорних 

закладів освіти в умовах децентралізації.  

5. Гордійчук С.В. Управління якістю освітньої діяльності медичних коледжів 

України:  за наук. ред. Калініна Л. М. [монографія] / С.В. Гордійчук. – Житомир: Видавець 

Євгенок О.О. – 2020. – 654с. 

 

Складники колективних монографій закордоних 2 

1. Лісова Н. Державно-громадське управління розвитком загальної середньої 

освіти: понятійно-категоріальне поле проблематики в сучасних дослідженнях. Розвиток 

сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та діалоги в 

просторі науки та освіти [колективна монографія] / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, 

В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Київ – Херсон: Посвіт, 2020. С. 172–179. 

2. Чижевський Б. Г. Вимоги законів щодо розвитку сфери науки та освіти. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІІ: Констатації та 

діалоги в просторі науки та освіти [колективна монографія] / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. 

Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Київ – Херсон: Посвіт, 2020. С. 301–321. 

Практичний посібник-2 

1. Онаць О. М., Островерхова Н. М., Попович Л. М., Шевцов М. Г. Громадсько-

активні школи: управління та механізми розвитку: практичний посібник. Київ : КОНВІ 

ПРІНТ, 2019. 96 с.URL : https://lib.iitta.gov.ua/718247/1/19_04.pdf 

2. Онаць О. М., Попович Л. М., Чижевський Б. Г., Топузов М. О., Калініна 

Г. М., Малюга М. М. Економічно-правові умови державно-партнерської 

взаємодії суб’єктів управління опорних закладів освіти  
Інформаційно-аналітичні видання - 3 

1. Освіта Миколаєва: Інформаційно-аналітичний огляд за підсумками 2017-2018 

навчального року / за заг. ред. Г. В. Личко,ТарасоваО.В.  (заступник голови редакційної 

колегії), Л.М. Калініна, Г.І. Деркач, та ін.] - Миколаїв: НМЦ, 2018.- 103 с. 

2. Освіта Миколаєва – 2019 : інформаційно-аналітичний огляд за підсумками 

2018–2019 навчального року / за заг.ред. Личко Г. В.,Тарасова О.В. (заступник голови 

редакційної колегії), Л.М. Калініна, Г.І. Деркач, та ін.] Миколаїв : НМЦ, 2019. 109 с. URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/716899/ 

3.Освіта Миколаєва: Інформаційно-аналітичний огляд за підсумками 2019/2020 

навчального року /[Г. В. Личко (голова редакційної колегії), О.В. Тарасова (заступник голови 

редакційної колегії), Л.М. Калініна, Г.І. Деркач, та ін.] – Миколаїв: НМЦ, 2020. – с.108. 

Збірник матеріалів і документів  - 1 

1. Чижевський Б. Г. Що нав’язують українським дітям у «Новій українській 

школі»? (Проблеми реалізації нової редакції Закону України “Про освіту”): збірник 

матеріалів і документів. Київ : 2019. 181 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/717929 

Довідкове видання - 1 

1. Науково-організаційна діяльність відділу економіки та управління загальною 

середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України (2015–2017) : довідкове видання / за 

заг. ред. Л. М. Калініної. Київ, 2018. 132 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/712160/ (дата звернення: 

19.11.2018). 

Бібліографічний покажчик - 1 

https://lib.iitta.gov.ua/718247/1/19_04.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/716899/
https://lib.iitta.gov.ua/717929


44 

 

1. Бібліографічний покажчик наукових праць відділу економіки та управління 

загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України (2012–2017) / за заг. ред. 

Л.М. Калініної. Київ, 2018. 48 с.: URL: http://lib.iitta.gov.ua/712148/ (дата звернення: 

19.11.2018). 

Статті, індексовані у Scоpus і Web of Sciеnce Core Colection, з них у зарубіжних 

виданнях -11: 

1. Gordiichuk S. V., Snikhovska S. V., Harlinska A. M., Hryshchuk S. M., Chumak L. 

M., Kalinina L. M. Formation of Anthropometric, Functional and Psychophysiological Indicators 

in Students of Medical Colleges under the Influence of Physical Activity. Journal of intellectual 

Disability. 2019. 12 September. P. 142–149. DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2019.07.Q3.ll 

Published: (SCOPUS database). 

2. Калініна Л.М., Топузов О. М., Лапінський В.В. Факторна модель оцінювання 

ефективності управління закладом загальної середньої освіти та її практичне застосування 

Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020. 

3. Svitlana V. Gordiichuk,Liudmyla M. Kalinina, Irena E. Snikhovska,  Olga V. 

Goray  Quality Management of Educational Activities in  the Training of Specialists in the Field of 

Health Care: the Case of Ukrainian Medical HEIs. International Journal of Learning, Teaching and 

Educational Research. Vol. 19, No. 8, pp. 371-392, August 2020. URL 

https://doi.org/10.26803/ijlter.19.8.20 

4. Topuzov, O., Malykhin, O., Aristova, N.& Shamne, A. (2020). Optimization of 

University Department Management: The Increase of Foreign Language Teachers’ Self-Efficacy by 

Preventing Job Burnout. The New Educational Review. Vol. 59. 59-71. Available at: 

https://tner.polsl.pl/e59/a5.pdf  (Scopus) 

5. Topuzov O.M., Shamne A.V., Malykhin O.V., Aristova N.O., Opaliuk T.L. 

Adaptation Peculiarities of the First-Year Students to University Life: Study on Stress Resistance. 

Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. Volume 12, Issue 2, pages: 48-59. 

DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/265 (Web of Science) 

6. Topuzov, O., Malykhin, O. & Aristova, N. (2020). The Right Mix of Approaches in 

the English Language Teaching: Achieving Desired Learning Outcomes in the ESP Classroom. 

Society. Integration. Education. Proceedings the International Scientific Conference. May 22nd  

2020, vol. V, 512–526. Available at: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/4818 DOI: 

http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol5.4818 (Web of Science) 

7. Malykhin, O., Aristova, N.& Dyka, N. (2020). Networked Professional Learning: 

The Influence on University Teachers’ Self-Efficacy to Create a Positive University Climate. 

Society. Integration. Education. Proceedings the International Scientific Conference. May 22nd 

2020, vol. V, 200–212. Available at: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/4825 DOI: 

http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol5.4825 (Web of Science) 

8. Malykhin, O., Aristova, N., Kovalchuk, V., Popov, R. & Yarmolchuk, T. (2020). 

The Dichotomy of Information Technologies in Professional Training of Future IT Specialists: The 

Subject and the Means of Instruction. Society. Integration. Education. Proceedings the International 

Scientific Conference. May 22nd 2020, vol. IV, 527-538. Available at:  

http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/4888 DOI: 

http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.4888 (Web of Science) 

9. Malykhin, O., Aristova, N., Kovalchuk, V., Opaliuk, T. & Yarmolchuk, T. Higher 

School Teachers’ Digital Competence: Strategies for Self-Assessment and Improvement. Society. 

Integration. Education. Proceedings the International Scientific Conference. May 22nd 2020, vol. II, 

41-51. Available at: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/4901 DOI: 

http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol2.4901 (Web of Science) 

10. Малихін О. В., Ярмольчук Т. М. (2020). Актуальні стратегії навчання у 

професійній підготовці фахівців з інформаційних технологій. Інформаційні технології і 

засоби навчання. Вип. 76. № 2. 43-57. Available at: 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/105  (Web of Sciences) 

https://doi.org/10.26803/ijlter.19.8.20
http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/4888
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11. Топузов О. М., Малихін О.В., Ярмольчук Т.М. Модель стратегії формування 

готовності майбутніх фахівців з інформаційних технологій до професійної діяльності. 

Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 77, №3. С. 205-222. DOI: 

10.33407/itlt.v77i3.3351 (Web of Science) 

Статті, що входять до переліку фахових видань ДАК України 

1. Калініна Л. М. Малюга М. М. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

«Методології дисертаційної роботи» для докторів філософії в галузі освіти. Проблеми 

сучасного підручника. Київ, 2018. № 20. С. 126–145.  

2. Калініна Л. М. Паращенко Л. І. Про завершення дослідно-експериментальної 

роботи на базі загальноосвітнього навчального закладу «Київський ліцей бізнесу» 

Шевченківського району м. Києва. Комп’ютер у школі та сім’ї. Київ, 2018. № 7. С. 39–40.  

3. Калініна Л. М. Топузов М. О. Аналіз базових засад управління опорним 

закладом освітнього округу. Комп’ютер у школі та сім’ї. Київ, 2018. № 3. С. 21–27.  

4. Калініна Л. М. Топузов М. О. Синергетичний контекст активних систем у сфері 

освіти як змістова компонента підручника для керівників. Проблеми сучасного підручника. 

Київ, 2018. № 21. С. 192–206. 

5. Калініна Л. М. Лапінський В. В. Звіт про завершення дослідно-

експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Розвиток освітньо-

інформаційного середовища навчально-виховного комплексу засобами мережевих 

технологій та дистанційної освіти» на базі навчально-виховного комплексу № 2 м. 

Хмельницького Хмельницької міської ради Хмельницької області за 2013–2018 роки. 

Комп’ютер у школі та сім’ї. Київ, 2019. № 1. С. 50–56; 2019. № 2. С. 49–51. 

6. Калініна Л. М., Лапінський В. В., Остапенко А. Ф. Звіт про завершення 

дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Розвиток освітньо-

інформаційного середовища навчально-виховного комплексу (колегіуму) засобами 

мережевих технологій та дистанційної освіти» на базі Володимирецького районного 

колегіуму Рівненської області за травень 2013 – грудень 2018 роки. Комп’ютер у школі та 

сім’ї. Київ, 2019. № 2. С. 52–55.  

7. Калініна Л. М., Лісова Н. І.Соціально-педагогічне партнерство як 

демократична модель державно-громадської взаємодії та компонента підручника для 

керівника освіти. Проблеми сучасного підручника. Київ, 2019. № 22. С. 105–

120.URL:http://lib.iitta.gov.ua/716850/ 

8. Калініна Л. М., Малюга М. М. Система соціального кредиту як 

широкомасштабний проект побудови гармонійного суспільства в цифрову епоху. 

Український педагогічний журнал. Київ, 2019. № 4. С. 5 – 19. 

9. Калініна Л. М., Остапенко А. Розвиток освітньо-інформаційного середовища 

навчально-виховного комплексу (колегіуму) засобами мережевих технологій та дистанційної 

освіти.Український педагогічний журнал. Київ, 2019. № 2. С. 148–154.URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/718085/ 

10. Калініна Л., Козлов Д.Управління культурним розвитком особистості в змісті 

підручника для керівників сфери освіти. Проблеми сучасного підручника. Київ, 2019. № 23. 

С. 109–122. 

11. Лісова Н. І. Наукові основи державно-громадського управління загальною 

середньою освітою. Інженерні та освітні технології. Кременчук, 2018. № 1 (21). С. 76–84. 

URL:http://lib.iitta.gov.ua/710863/ (дата звернення: 19.11.2018). 

12. Лісова Н. І. Феномен механізмів державно-громадського управління розвитком 

загальної середньої освіти. Психологічно-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 

2018. С. 170–183. 
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