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Вступ

С учасна сільська загальноосвітня школа працює в нових соціально-економіч-

них умовах розвитку села, що позначаються на формуванні відносин між осві-

тою та місцевими виробничими й бізнесовими структурами, на актуалізації змін і 

нововведень, пов’язаних із новими освітніми стандартами, потребами і запитами 

дітей та їхніх батьків на якісну освіту.

На основі варіативного моделювання розвитку загальноосвітніх навчальних 

закладів, розташованих у сільській місцевості, вирішуються завдання забезпе-

чення якісної освіти у малочисельних школах, зростає конкурентоспроможність 

сільських школярів, оновлюється процес управління такими закладами, що 

свідчить про інноваційний характер їх функціонування.

Сучасна сільська школа якісно змінила призначення, розширила функції та за-

вдання, що суттєво впливають на розвиток самого населеного пункту. При цьому 

в прямій залежності від діяльності навчального закладу перебувають й інші життєві 

проблеми, адже у більшості випадків школа залишається єдиним інтелектуально-

культурним центром села.

З огляду на це суттєвих змін потребує система управління загальноосвітнім 

навчальним закладом, що забезпечує його подальший розвиток. Проте цей про-

цес є тривалим і значною мірою залежить від компетентного керівництва, рівня 

реалізації управлінських функцій, активності, зацікавленості й дійовості всіх 

учасників освітнього процесу.

Основна мета, яку поставив автор, — визначити тенденції розвитку малочис-

ленних шкіл і розробити модель управління розвитком таких навчальних закладів, 

враховуючи їх специфічні особливості.

Зміст посібника може бути корисними як для початківців, так і для 

досвідчених керівників малочисельних шкіл, учителів, які працюють чи готують-

ся до педагогічної діяльності в таких навчальних закладах, а також прислужиться 

освітянам, яким не байдужі проблеми сільської школи.
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Розділ 1.
Проблеми функціонування та розвитку 
сільських загальноосвітніх навчальних закладів

1.1. Стан та тенденції розвитку сільських
загальноосвітніх навчальних закладів

С ільська школа завжди відігравала і відіграє особливу роль у суспільстві як скла-

дова вітчизняної освітньої системи, що впливає на соціальний, економічний, 

культурний, духовний розвиток села в умовах суспільних трансформацій.

Шкільна освіта в сільській місцевості потребує особливої уваги з боку суспільства 

та держави, що спонукає до втілення певних змін і перетворень у педагогічній 

системі навчального закладу, адже щорічно зростає потреба в якісних знаннях, що 

їх набувають учні на уроках, шляхом самоосвіти, участі у позашкільній навчальній 

діяльності та ін.

Позитивним фактором, що свідчить про підвищення уваги держави до про-

блем освіти є затвердження програми економічних реформ на 2010—2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентномспороможна економіка, ефективна держа-

ва», Указу Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 «Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» та інших документів 

вимагало розроблення Міністерством освіти і науки України ряду дієвих заходів 

на найближчу перспективу.

Удосконалюються та розробляються нові законодавчі документи, оновлюються 

освітні стандарти, що потребує посиленої уваги керівників шкіл, вчителів, внесен-

ня обґрунтованих змін у педагогічну систему загальноосвітніх навчальних закладів.

Сільська загальноосвітня школа здебільшого не має конкурентів на ринку 

освітніх послуг, її основна функція — створення оптимальних умов для дітей 

та учнівської молоді з метою здобуття якісної загальної середньої освіти.

Демографічна ситуація сьогодні також розвивається не на користь села, що 

потребує перегляду мережі сільських загальноосвітніх шкіл. Посилення негатив-

них тенденцій у сільській місцевості призводить до зростання малочисельних 

шкіл та потреб їх реформування у напрямі зниження ступеня (школа І–ІІ ступеня 

реорганізовуються у початкову, а повна середня — у школу І–ІІ ступеня).

Впродовж багаторічної історії малокомплектні школи завжди відрізнялася від 

великих, розташованих у центральних селах та селищах, міських, передусім ото-

ченням, рівнем оснащеності навчальних приміщень, незадовільним соціальним 

станом більшості родин, які виховують дітей, маючи невеликі статки через низькі 

фінансові доходи, пов’язані з обмеженістю ринку праці, що не приваблює молодь 

і негативно впливає, породжуючи демографічні кризові явища.

За офіційними даними, сільські школи становлять майже 70% від загального 

числа шкіл в Україні. На кінець 2010/11 навчального року в сільській місцевості 
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функціонувало 13 283 загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної 

форм власності, у яких навчалося 1 405 878 учнів (34%). (Для порівняння: тільки з 2007 

по 2011 р. число таких шкіл скоротилося на 740 одиниць). Всього в Україні функціонує 

20 300 шкіл, у яких навчається учнів 4 299 228 осіб [10, c 219].)

Зокрема серед закладів загальної середньої освіти функціонує 4510 малочисель-

них шкіл, із них 605 шкіл І ступеня з кількістю до 10 учнів, а це 36% від їх загальної 

кількості; 1461 загальноосвітні школи І–ІІ ступенів, до 40% (майже 30% — кож-

на третя), 2444 шкіл, або 20% шкіл І–ІІІ ступенів функціонує з наповнюваністю 

до 100 учнів. [10, c. 111].

Процеси в сільському господарстві також впливають на тенденції демографічної 

ситуації, формування місцевого ринку праці, на рівень зайнятості сільського 

населення, що стрімко знизився за останній період. Лише за 2001—2008 роки 

чисельність осіб, зайнятих у сільському господарстві, зменшилася на 7%, 

а в несільськогосподарській сфері — у 2,7 раза.

Соціальні негаразди в українських селах підтверджуються низькими доходами, 

зубожінням населення, стійким безробіття, згортанням сфери обслуговування 

та руйнуванням соціальної інфраструктури, що, у свою чергу, поглиблює перма-

нентну демографічну кризу, найгіршим виявом якої є процес знелюднення та ви-

мирання малих неперспективних сіл, адже смертність сільського населення на 37% 

вища за жителів міста [25, c. 20].

Складна демографічна ситуація (рис 1.1) спричиняє значне зниження 

народжуваності (за даними Міністерства освіти, науки молоді та спорту України) 

протягом 1991—2007 рр. кількість народжених зменшилася на 25%, що потребує 

пошуку нових підходів до оновлення мережі загальноосвітніх навчальних закладів, 

кооперації їх діяльності для ефективнішого використання матеріально-технічних, 

кадрових, фінансових та управлінських ресурсів [5, c. 18]. 
Загальне зменшення кількості дітей вплинуло на скорочення мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів, зниження середньої наповнюваності 

класів та шкіл, зростання кількості загальноосвітніх навчальних закладів з малою 

чисельністю учнів. Відповідно у селі: 2008 р. — 170 тис. осіб; 2009 р. — 173, 1 тис. 

осіб; 2010 р. —171,1 тис. осіб; 2011 р. — 170, 2 тис осіб.

Середня наповнюваність класів у сільських школах становила: у 2009 р. — 13,2 

особи, у 2011 р. — 12,6, відповідно в місті — 23,6 та 23,4 особи.

Особливу стурбованість зумовлюють школи з малою чисельністю учнів, де 

значно вищі витрати на утримання однієї особи, якщо в середньому на одного 

учня необхідно 5 тис. грн, то в окремих таких закладах вони сягають 21 тис.

Для значної частини дітей, які проживають на відстані понад 3 км від найближчої 

школи, традиційно організовується підвезення. Ще в 1925 р. були розроблені нор-

мативи: «три кілометри від села до малокомплектної школи; збільшення відстані 

можливе за умови організації підвезення учнів до пришкільних інтернатів, хар-

чування їх». Ці нормативи близькі до міжнародних і дотепер не зазнавали змін.
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Рис. 1.1. Динаміка народжуваності в Україні, тис. осіб []

Подаємо дані про пішохідну доступність шкіл (у км) у країнах Західної Європи:

Країна Початкова школа

Англія

Нідерланди

Польща

США

Німеччина

Чехія

Словенія

Швейцарія

Швеція

0,8—1,2

0,5

1,0—2,0

0,8

1,0—2,0

1 (1—2) — 3

1—2

0,6—0,8

2,0

Зауважимо, що чинні нормативи пішохідної доступності шкіл в Україні не вра-

ховують реальних затрат фізичних сил учнів, тому що регіональні умови сільської 

місцевості є різними (гірські й рівнинні райони; дороги облаштовані, асфальтні й 

польові, без покриття; кліматичні умови сприятливі й несприятливі та ін.).

Порівняння мережі малочисельних шкіл різних ступенів за областями України 

свідчить про всеосяжні тенденції їх функціонування.
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2001 рік

2011 рік

До 10%

(по Україні — 23,4%)
До 20%

До 30%

Понад 30%

Рис 1.2. Відсоток загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІ ступенів 
у сільській місцевості з чисельністю до 40 учнів за регіонами
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Сьогодні як державні, так і місцеві органи влади вживають рішучі заходи, 
спрямовані на покращання умов функціонування сільської школи, її збереження 
та розвитку в кожному селі, у яких проживають діти шкільного чи передшкільного 
віку, враховуючи особливості регіону. На рівні обласних управлінь освіти розро-
бляють програми розвитку закладів освіти в сільській місцевості, що реалізуються 
на засадах соціального партнерства та взаємодії з іншими установами та заклада-
ми соціальної, культурної, виробничої сфери, що функціонують на найближчій 
території. Цьому сприяє затвердження Положення про освітній округ [16].

Потребують подальшого розширення та створення в окремих населених 
пунктах комплекси типу «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній 
навчальний заклад», забезпечення умов для подальшого функціонування 
загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів, закладів нового 
типу «Школа-родина».

З упровадженням нової концепції дошкільної освіти сільські школи отримують 
додаткову функцію, створюючи умови для дошкільної підготовки дітей. З цією 
метою застосовуються невідкладні заходи з метою поліпшення ситуації щодо 
повноцінного охоплення дошкільним суспільним вихованням сільських дітей, 
зокрема передбачено:

 • запровадити облік дітей дошкільного віку;
 • проаналізувати досвід із цієї проблеми;
 • приділити особливу увагу дітям соціально незахищених категорій;
 • створити групи з короткочасним перебуванням дітей у навчальному закладі;
 • стимулювати запровадження економічно доцільних форм здобуття дошкіль-

ної освіти;
 • активізувати роботу з батьками, громадськістю села щодо залучення їх 

до участі в організації дошкільної освіти: відкриття консультативних кабі-
нетів, клубів молодої сім’ї тощо.

Створення нових освітніх структур потребує вирішення питань організованого, 
стабільного підвезення учнів до освітніх центрів, опорних шкіл. Для цього слід 
збільшити фінансування для завершення Програми «Шкільний автобус» з метою по-
вного забезпечення перевезення дітей до місця навчання. Адже в сільській місцевості 
224 127 учнів проживають за межею пішохідної доступності й потребують підвезення, 
а забезпеченість транспортом становить 91, 9% від потреби [10, с. 225].

За минуле десятиріччя зросла чисельність початкових шкіл з контингентом 
учнів до п’яти осіб, де організовано індивідуальне навчання. Найбільше таких шкіл 
у Чернігівській та Херсонській областях.

Починаючи з 1999/2000 навчального року, у зв’язку з поступовим переходом 
до навчання дітей з п’ятирічного віку, кількість малокомплектних шкіл у країні 
стабілізується, а в окремих областях збільшується.

За останні п’ять років у багатьох областях упроваджено нові підходи до фор-
мування мережі навчальних закладів. Зокрема, за рахунок місцевих коштів 
малокомплектні школи навчають учнів у окремих класах, якщо їх чисельність ста-
новить не менше п’яти осіб, тобто класи-комплекти не створюються. Забезпечення 
сприятливих умов для навчання дітей у малочисельних школах пов’язано з прак-
тичною реалізацією положень і вимог регіональних комплексних програм роз-
витку шкільної освіти.
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Нестандартні умови функціонування малочисельних шкіл, відмінності їхньої 

структури, режимів навчання зумовлюють особливості таких навчальних закладів, 

без урахування яких неможливо ефективно забезпечити внутрішньошкільне 

управління та реалізувати освітні завдання. Крім того, специфічними особли-

востями таких навчальних закладів є те, що в їхніх штатних розписах не перед-

бачено посад заступників з навчально-виховної, виховної роботи, помічників з 

господарської роботи, педагога-організатора, секретаря-друкарки, бібліотекаря 

та ін. Також не введено посади директора у почткових школах, його функціональні 

обов’язки виконує вчитель, наділений повноваженнями керівника школи. Є й 

інші особливості, характерні для малочисельних школи, що потребують доско-

налого вивчення.

Здійснюючи реорганізацію та вдосконалення мережі сільських загальноосвітніх 

шкіл, необхідно враховувати потреби й запити сільського населення, нахи-

ли, задатки та інтереси дітей, вчасно передбачати дієві заходи, що сприятимуть 

підвищенню якості освіти.

Останніми роками система освіти в сільській місцевості не відповідає рівневі 

розвитку економічних відносин, що розгорнулися на тлі нових форм господа-

рювання. Виникнення та розвиток фермерства, орендного підряду, приватної 

власності на землю також потребують нових підходів до управління школою, 

модернізації форм і змісту діяльності керівника школи.

Слід урахувати й те, що в одних випадках потрібно зберегти малокомплек-

тну школу в її традиційній формі, а в інших — організувати підвезення учнів 

до сусідньої школи чи забезпечити групові, індивідуальні форми навчання, що 

підтверджують свою продуктивність.

З огляду на те, що сільська нечисленна школа характеризується сукупністю осо-

бливостей, тому вона трансформується в окрему соціально-педагогічну категорію, 

що потребує ґрунтовного вивчення.

1.2. Соціально-педагогічні функції та роль малочисельних школи
в сільській місцевості

С учасна сільська школа відкрита для розвитку в напрямі демократизації, гумані-

зації, особистісній орієнтації та індивідуалізації навчання та виховання. Разом 

із тим у сільській місцевості посилюється вплив регіонального компоненту освіти, 

зростає поліфункціональна роль сільських загальноосвітніх навчальних закладів, 

що формують у школярів поряд із їхніми індивідуальними здібностями, мотивацію 

до навчання та адаптацію в сучасному відкритому суспільстві.

Сільська школа передусім виконує селоутворюючу функцію, активно вплива-

ючи на соціальну ситуацію, визначаючи подальшу долю села.

Загальноосвітні школи за базовими характеристиками мають значну відмінність, 

різняться за певними ознаками та типами: приміські й розташовані у віддалених 

населених пунктах, нечисленні й не поступаються за чисельністю великим міським 

школам, розташовані в селищах міського типу й у маленьких селах, за мовами на-

вчання, що реалізують програми початкової, основної, старшої школи; навчально-
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виховні комплекси, школи з групами продовженого дня за місцем проживання, 

школи з поглибленим вивчанням окремих предметів, школи повного дня, що 

функціонують у неповторному соціокультурному й виробничому оточенні, ха-

рактерному для певного регіону. Загальний критерій, за яким усі сільські школи 

об’єднуються в одну групу, — їх місце розташування (сільська місцевість).

В умовах демографічної кризи, відбувається міграція сільської молоді, як 

найперспективнішої частини сільського соціуму, у міста чи інші економічно 

розвинуті райони в пошуках стабільної роботи, що спричиняє зниження 

народжуваності у селах, а відтак скорочення мережі загальноосвітніх шкіл.

Про вплив сільської школи на місцеву громаду, її роль і вагомість у суспільстві 

писав В. О Сухомлинський у статті «Особлива місія», в якій наголошував: «Сільська 

школа далеко не те, що школа міська. Сільська школа — найважливіший, го-

ловний, іноді, в силу умов, що склалися, єдиний осередок культури. Вона задає 

тон всьому інтелектуальному, культурному і духовному життю села. Інтереси 

всього нашого суспільства потребують, щоб село збагачувалося, інтелектуально 

розвиненими і вихованими молодими людьми. Без них неможливий ні науково-

технічний прогрес, ні духовне життя села. … Село починається з школи; культура 

села починається з культури сільського вчителя» [16, с. 418—419].

На жаль сьогодні відбувається процес скорочення кількості сільських шкіл 

шляхом закриття чи їх реорганізації, укрупнення. Разом із тим форсування проце-

су закриття малочисельних шкіл негативно впливає на подальшу життєдіяльність 

села його перспективи. У більшості випадків це призводить до зникнення села з 

карти України, тільки впродовж років незалежності закрито близько тисячі шкіл 

в різних регіонах країни. Великий відсоток малочисельних шкіл функціонує в Івано-

Франківській області з 387 сільських шкіл 70% — з малою чисельністю учнів. Такий 

стан характерний і для Чернігівської, Сумської, Рівненської та інших областей.

Сьогодні треба визнати, що малочисельних сільської школи є специфічною 

особливістю української освіти, що впливає на стан соціокультурної ситуації 

на селі, розвиток агропромислового комплексу країни, збереження життєздатності 

сільських територій та ін.

Проводячи освітню діяльність у селі, школа забезпечує підготовку майбутніх 

кадрів шляхом профілізації старшої школи, що сприятиме розвитку агропромис-

лового комплексу, забезпеченню робочих професій та спеціалістів соціальної сфе-

ри села, що позитивно впливатиме на розвиток соціальних процеси на селі.

Наприкінці ХХ ст. внаслідок соціально-економічних перетворень 

в Україні відбулося необдумане руйнування системи підготовки школярів 
до сільськогосподарської праці в школі, що певною мірою забезпечувала здобут-

тя всіма учнями необхідного рівня сільськогосподарських знань і вмінь. Про це 

свідчить і зменшена кількість годин на вивчення предметів технологічного напря-

му в загальноосвітніх навчальних закладах на сільськогосподарську працю.

Як показали результати дослідження та вибіркового анкетування, значна частина 

старшокласників сільських шкіл не володіють необхідними знаннями, потрібними 

для ведення власного сільського господарства, поглиблення особистого досвіду. При 

тому, що в усьому світі сільськогосподарська грамотність уважається невід’ємним 

елементом загальної культури людини й обов’язковим компонентом шкільної 
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освіти, про що переконливо свідчать реалізовані в різних країнах освітні програми 
(наприклад, національна програма США «Майбутні фермери Америки»).

За результатами педагогічних досліджень, за опитуванням 45 директорів 
сільських шкіл із 14 сільських районів, зроблено загальний висновок, що сучас-
на сільська школа, здебільшого не має необхідної матеріально-технічної бази 
для організації допрофесійної підготовки школярів до сільськогосподарської 
праці, знизилися традиційно сформована у школярів мотивація до трудового на-
вчання. Подібна ситуація призводить до зниження соціальної ефективності освіти 
сільських школярів, соціальної незахищеності випускників сільської школи, по-
силення міграційних настроїв серед сільської молоді.

Водночас багатьом педагогічним колективам сільських шкіл удалося зберегти 
перевірені часом форми трудової підготовки школярів, використовувати ефективні 
форми здійснення продуктивної праці. У таких закладах діють учнівські виробничі 
бригади, екологічні об’єднання, шкільні лісництва тощо. Серед позитивних змін 
слід зазначити зростання кількості шкіл, у яких упроваджено профільні курси 
біології, хімії, що посилюють орієнтацію на вибір профілю навчання.

У сільських школах значно повніше й ширше на практиці застосовуються 
знання, набуті на уроках фізики, хімії, географії, геометрії, що використовуються 
в домашніх умовах, у сімейному, побутовому житті.

Велике значення надається вивченню предмета «Технологія», що входить до скла-
ду п’яти обов’язкових предметів для учнів усіх вікових груп у багатьох провідних 
країнах світу — Великій Британії, Франції, Німеччини, Голландії, Швеції.

В останніх державних документах та виступах керівників держави намітилися 
позитивні підстави для оптимізму й надії на стабілізацію ситуації в агропромис-
ловому комплексі. Це свідчить про перспективи розвитку сільських регіонів, 
сільських поселень і місцевого ринку праці.

При цьому необхідно розвивати соціальну сферу села, забезпечуючи умо-
ви для проживання молоді, яка виявила бажання працювати в селі. За нашими 
дослідженнями кожний п’ятий учень сільської школи зацікавлений у набутті 
знань і вмінь, необхідних для роботи в особистому підсобному господарстві. Ще 
8% учнів бажають одержати сільськогосподарські професії, 10,5% учнів хочуть 
набути знань, які допоможуть їм продуктивно використовувати наділи землі для 
ведення сільського господарства, відтворення кадрів у сільськогосподарському 
виробництві й соціальній сфері села.

З позиції розвитку освіти у сільській місцевості й держави загалом очевидно, що 
без розроблення та реалізації національних проектів, спрямованих на розбудову 
сучасної сільської школи, її орієнтації на підготовку учнів до життя й їх залучення 
до участі у розвитку агропромислового комплексу на селі.

Це означає, що гігантські зусилля, які докладаються сьогодні державою 
в напрямі інвестування АПК, не створять реальних передумов для виходу агро-
сфери й соціальної сфери села з кризи й не забезпечать стійкого розвитку сільських 
територій. Адже ключовою ланкою всіх реформ в аграрному й соціальному секторах 
країни завжди залишатимуться кваліфіковані фахівці, добре обізнані з сільським 
середовищем, а підготовку молоді до праці, особливо до сільськогосподарської, 
треба розглядати як найважливішу соціально-педагогічну проблему, від вирішення 
якої залежить не тільки якість освіти, а й існування українського села.
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Як зазначає О. М. Коберник, специфіка умов діяльності загальноосвітнього на-

вчального закладу визначається соціальними категоріями населення, з якими він 

співпрацює, особливостями життєвого устрою в регіоні, де розташований заклад, 

рівнем доступності культурних цінностей та джерел інформації, матеріальними 

можливостями як жителів регіону, так і інших соціально-економічних структур, 

що в цьому регіоні функціонують [7, с. 65].

Школа досить часто є чи не єдиним джерелом культури в сільському соціумі, 

а вчитель у такому населеному пункті виступає активним громадським діячем, 

носієм інтелігентності, духовності, культури. Учитель у загальноосвітньому на-

вчальному закладі — джерело інформації, порадник, психолог, соціальний 

працівник, культуролог, економіст та ін. На позицію школи, вчителя орієнтуються 

не лише діти, а й доросле населення. Соціально-культурна сфера села без 

функціонування школи буде ще більш збідненою, адже функціонує багато сіл, де 

школа є єдиним соціально-культурним центром. Наприклад, на Сумщині лише 

в 33,7% населених пунктів функціонують бібліотеки, у 38,2% — клуби, будинки 

культури, 18,6% сіл забезпечені кіноустановками.

Нова концепція дошкільної освіти відіграла стимулюючу роль в діяльністі 

сільських шкіл у цьому напрямі. Державні вимоги передбачають стовідсоткове 

охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною підготовкою. Зазначимо, що 

в сільській місцевості різними формами дошкільної підготовки охоплено 51,9% 

дітей, що на 1,8% більше порівняно з 2010 р., проте цей показник значно нижчий 

порівняно з містом (75,7%).

Питання, пов’язані з розвитком сільських шкіл, надзвичайно важливі для кож-

ного регіону й потребують ґрунтовного вивчення, урахування не лише реалій сьо-

годення, а й перспектив розвитку.

Вирішення потребують проблеми, пов’язані із соціальним захистом педагогічних 

працівників, які працюють у сільській місцевості, поліпшенням їхніх житлово-

побутових умов. За оперативними даними, отриманими від обласних управлінь 

освіти і науки, понад 19 тис. педагогічних працівників перебувають на квартирно-

му обліку, серед них 3,9 тис. учителів, які працюють у сільських загальноосвітніх 

школах [22, с. 132].

Соціальні умови виразно позначаються на забезпеченні сільських шкіл 

педагогічними працівниками (табл. 1.1).
Таблиця 1.1

Розподіл педагогічних працівників системи загальної середньої освіти 
за стажем педагогічної роботи (у сільській місцевості)

Стаж педагогічної 
роботи 

2009/2010 2010/2011 Різниця 

До 3 років 18 602 (8,6%) 19327 (9,0%) +725 (+0,33%) 

Від 3 до 10 32 439 (14, 9%) 31856 (14,8) –583 (0,26%) 

Від 10 до 20 56 513 (26, 0%) 53673 (25, 0%) –2840 (1,31%) 

20 і більше 109 872 (50,5%) 109786 (51, 2%) –86 (0,04%) 

Усього 217 426 214 642 –2784 (–1,28%) 
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Як свідчать наведені дані, у 2010 р. зменшилася кількість педагогічних 

працівників системи МОНМС України на 6887 осіб загалом, або на 1,44%. 

Найбільше зменшення числа педагогічних працівників спостерігається за стажем 

педагогічної роботи від 10 до 20 років (–5343 осіб), у сільській місцевості на 2840 

осіб, або 5,0%.

У сільській місцевості значно зменшується чисельність учителів у віці від 30 

до 50 років у 2010/2011 навчальному році порівняно з 2009/2010. Також у сільській 

місцевості у віці 31—40 років зменшилося на 1417 осіб, або 3, 6%, та у віці 41—50 

років — на 1723 осіб, або 3,9%. Проте збільшується кількість молодих учителів 

у сільських школах у віці до 30 років — на 127 осіб (0,42%), (у місті за цією віковою 

категорією вчителів показник знизився на 1571 осіб, або 5,44%).

Одним із шляхів поліпшення ситуації є кредитування будівництва житла для 

науково-педагогічних і педагогічних працівників, що потребує асигнувань для 

компенсації відсоткової ставки банківських кредитів на будівництво чи придбання 

такого житла.

Упродовж останніх років поліпшено житлові умови 1272 педагогічних 

працівників (у 2006 р. — 811), серед них 623 отримали власне житло — квартири 

та будинки, 424 — тимчасове службове помешкання або кімнату в гуртожитку, 225 
працівникам освіти надано кредити на будівництво чи придбання житла.

Підсумовуючи зазначене, підкреслимо, що функції сільської школи стрімко 

зростають, що потребує всілякої підтримки як на рівні держави, органів місцевого 

самоврядування та соціуму. Ці процеси потребують кваліфікованої координації 

та врахування багатьох чинників, серед яких, на нашу думку, найголовнішими є:

 • стабілізація соціально-економічних умов у сільській місцевості, визначення 

ролі власника земельних угідь у розвитку інфраструктури села;

 • розроблення та затвердження досконалої нормативно-правової бази, 

що сприяє формуванню цільових коштів для розвитку освіти в сільській 

місцевості;

 • забезпечення цільової підготовки вчителів для педагогічної діяльності в за-

кладах освіти, розташованих у сільській місцевості, оволодіння ними новими 

методами й технологіями навчання, у тому числі комп’ютерними, сучасними 

інтерактивними методиками роботи у класах із малою наповнюваністю учнів.

 • виконання в повному обсязі загальнодержавних програм комп’ютеризації 

сільських загальноосвітніх шкіл, програми «Шкільний автобус», що умож-

ливить організоване підвезення всіх школярів, які проживають за межею 

пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку.

Cоціально-економічні процеси останніх десятиліть в українському суспільстві, 

викликали живий інтерес до розвитку закладів загальної середньої освіти 

в сільській місцевості, стимулювали активний пошук нових ідей та відродження 

кращих традицій у реалізації цього процесу.

Загалом загальноосвітня школа в сільському регіоні відіграє особливу 

роль, забезпечуючи стратегічний ресурс суспільства, модернізуючи всі сфери 

життєзабезпечення села, стимулюючи розвиток сільських співтовариств. Саме 

сільська школа може стати інтегруючим фактором розвитку суспільства та оздо-

ровлення життєвого простору українського села.
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1.3. Провідні чинники впливу на розвиток 
сільських малочисельних шкіл

П еретворення та розвиток, що стимулюють діяльність сільських шкіл, повинні 

мати системний характер, вони спрямовані на вирішення як загальнодержав-

них, так і соціальних, особистісних освітніх потреб.

Результативність діяльності загальноосвітньої школи істотною мірою зумов-

лена розгортанням впливових процесів, визначальних факторів, що сприяють 

збільшенню кількості сільських нечисленних шкіл. Серед них вирізняють як 

внутрішні, так і зовнішні фактори.

Охарактеризуємо дещо детальніше чинники, які істотно впливають 

на функціонування сільських шкіл. Серед них важливу роль відіграють економічні, 
адже одним із основних показників економічного стану будь-якої країни є 

відрахування частки валового національного продукту (ВНП) на потреби освітньої 

галузі. У промислово розвинутих країнах ці відрахування становлять від 8 до 10%: 

Нідерланди — 7,6%, Бельгія — 7,8, Великобританія — 7,5, США — 7,4, Франція — 

7,6, Швеція — 8, Україна — 6,3% [4, с. 48].

Витрати на освіту на одну особу в Україні в десятки разів менші, ніж у зазначе-

них країнах. Через недостатнє зростання валового внутрішнього продукту істотно 

знизилося державне фінансування сільських шкіл, місцеві бюджети не мають 

стабільних джерел поповнення: колгоспи розформовано, фермерські господар-

ства поки що малопотужні.

Соціальні чинники, що впливають на функціонування сільських шкіл, охоплю-

ють коло питань, пов’язаних зі звичаями, традиціями, ставленням до суспільних 

змін (формуються погляди щодо приватної власності на землю, мови, основ 

духовності). Ці фактори безпосередньо діють на формування місії школи, її ролі 

серед сільської громади. Соціальний стан та освітній рівень жителів села вплива-

ють на мотивацію до навчання.

Політичні чинники зумовлюють процеси, пов’язані з формуванням законодавчої 

та нормативної бази у сфері освіти. Україна сформована як незалежна демокра-

тична держава, де узаконено багатопартійну систему. Саме цим зумовлено суттєві 

зміни в державній політиці України в галузі освіти, що відображено в законах 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державних стандартах 

початкової освіти та інших нормативно-правових документах.

Ринкові чинники, виникнення яких пов’язане з переведенням господарського 

комплексу країни на засади ринкової економіки, значно видозмінюють сільське 

середовище, впливаючи на демографічний стан, способи ведення сільського го-

сподарства, рівень життя людей. Дія цих факторів характеризується як позитивни-

ми, так і негативними тенденціями в динаміці відтворення сільського населення, 

що є визначальним показником у розвитку освітньої мережі сільського регіону, 

наповненості класів. Саме це обумовлює кількість педагогічних працівників, їхній 

кваліфікаційний рівень та ін.

Значний вплив на сферу освіти мають технологічні та міжнародні фактори. 

Вони тісно пов’язані з входженням України в міжнародний освітній простір, 

сприяють посиленню комунікативних зв’язків. Збільшення внутрішніх і зовнішніх 
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освітніх зв’язків триває й потребує значних фінансових асигнувань у сферу освіти, 

у тому числі в сільській місцевості. Урядом України розроблена й введена в дію 

комплексна цільова програма комп’ютеризації сільських загальноосвітніх на-

вчальних закладів, що дасть змогу розширювати різноманітні зв’язки й отриму-

вати додаткову інформацію, використовувати нові інформаційні технології. Однак 

технологічні та міжнародні фактори ще незначно впливають на освіту в сільських 

населених пунктах.

Важливу роль у розвитку сільських шкіл відіграють екологічні чинники, що 

діють на умови життя і стан здоров’я дітей. За даними Міністерства охорони 

здоров’я України, показник захворювання дітей віком від одного до шести років — 

1143 захворювання на 100 тис. населення, у тому числі 50% захворювань органів 

дихання, 10% — нервової системи, 20% — шлунка. На тривалий час школи закри-

ваються в зимовий період, що пов’язано з епідемією грипу. Такий стан здоров’я 

дітей викликає тривогу, адже призводить до порушення генофонду й динаміки 

відтворення населення в сільській місцевості [24, с. 44, 47].

Важливим чинником, що впливає на функціонування загальноосвітніх на-

вчальних закладів у селі, є фінансово-економічний стан держави, який надто 

повільно набуває рис стабільності. Триває процес реорганізації аграрного сектору 

економіки, від якого залежить стан розвитку сільських загальноосвітніх навчаль-

них закладів.

Демографічні умови, що склалися протягом останніх років у сільській місцевості, 

також не сприяють розвитку загальноосвітніх навчальних закладів, а навпаки — 

посилюють процес депопуляції сільського населення (у 1990 р. на 1000 жителів 

умирало 16 осіб, у 1997 р. — 19; щорічно зменшується народжуваність: у 1990 р. 

народжувалося 13 немовлят на 1000 жителів, у 1997 р. — до 10). Процес зменшення 

чисельності сільського населення прогнозується й надалі, тому що на постійне 

проживання в село переїжджають здебільшого люди старшого віку, а молодь мігрує 

на тимчасові заробітки у великі міста, за межі держави. За даними Національної 

академії аграрних наук України, у державі налічується 8 тис. деградуючих посе-

лень, 120 районів. За останні 10 років із карти країни зникло майже 300 сіл [22, 

с. 99].

Серед чинників, що впливають на функціонування малокомлектних шкіл, вчені 

називають: соціально-політичні, демографічні, природно-географічні, соціально-

економічні, соціально-культурологічні та громадсько-політичні.

У своїх дослідженнях Є. М. Хриков доводить, що визначальними чинниками, 

які впливають на функціонування школи, є: соціальне замовлення держави й 

батьків; особливості соціально-економічного, політичного й культурного розвитку 

країни; матеріально-фінансові умови, створювані державою для школи, кадрове 

забезпечення; культурний простір, у якому формується особистість; тенденції роз-

витку середньої освіти; рівень розвитку наук, що сприяють розвитку школи; си-

стема державного управління освітою; нормативно-правова база, котра забезпечує 

функціонування школи [27, с. 59—66].

Зазначені чинники мають принципове значення для функціонування та роз-

витку сільських шкіл взагалі та малочисельних зокрема, адже вони діють на фор-

мування мережі навчальних закладів у сільському регіоні.
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Сільську малокомплектну школу в колишньому Радянському Союзі вважали 

тимчасовою, безперспективною, такою, що незабаром відійде в небуття, адже це 

була епоха гігантоманії. Однак, незважаючи на економічну нерентабельність, аналіз 

змін, що відбуваються в сільських населених пунктах, підтверджує, що від шкіл 

такого типу відмовлятися не можна. Ці школи відтворюють соціально-культурні 

та економічні умови життя села, забезпечують його розвиток. Село і школа нероз-

ривно пов’язані: село без школи приречене на вимирання. Відмінності між містом 

і селом, передусім у розвитку інфраструктури, рівні життя призвели до активізації 

міграційних процесів. Старіння малих сіл позначилося на чисельності дітей 

у школах, а це зумовлює зменшення кількості малокомплектних сільських шкіл. 

Наприклад, тільки в Лебединському районі Сумської області 80% сіл зовсім не ма-

ють шкіл, їхня мережа значно скоротилася за останнє десятиріччя.

Упровадження в школах інноваційних змін, які б захоплювали дітей і підлітків 

цікавою і продуктивною діяльністю, тісно пов’язане з підвищенням якості освіти. 

Це потребує створення сприятливих умов для оволодіння цінностями, знання-

ми, компетентностями, глибоким розумінням сутності сучасного життя і ролі 

особистості в активній життєдіяльності і життєтворчості.

Сільські школи порівняно з міськими навчальними закладами мають певні 

переваги: забезпечення харчування за рахунок місцевих господарств, широкі 

можливості для спілкування вчителів з батьками та дітьми, позитивний вплив 

природного середовища тощо.

Як зазначає О. Я. Савченко, для переважної більшості малокомплектних шкіл 

характерні спільні соціально-педагогічні проблеми, зумовлені особливостями 

їхнього функціонування [17, с. 33].

Крім спільних соціально-педагогічних проблем, кожна малокомплектна школа 

характеризується:

 • загальною кількістю учнів і кількістю класів-комплектів;

 • особливостями специфіки контингенту школярів;

 • кадровими можливостями педагогічного колективу;

 • складністю організації методичної роботи;

 • слабкою матеріальною базою;

 • інформаційною ізоляцією;

 • рівнем взаємодії з громадськими організаціями, місцевою владою і 

господарствами.

Вказані відмінні ознаки малокомплектних початкових шкіл визначають їхні 

особливості, впливають на специфіку внутрішньошкільного управління.

На думку багатьох керівників малокомплектних початкових шкіл, основні 

відмінності між сільською і міською школою полягають у рівні оснащення 

матеріальної бази, що є значно нижчим у сільській школі, фінансових надходжен-

нях, неможливості в сільській місцевості знайти спонсорів і меценатів. Не створе-

но належних умов для творчого розвитку дітей, зокрема не функціонують гуртки 

за інтересами, групи продовженого дня, у сільському населеному пункті немає 

закладів культури, є проблеми транспортного зв’язку з районним центром.

Крім того, у малокомплектних початкових школах переважно низький рівень 

розвитку дітей, що пояснюється надмірною зайнятістю веденням домашнього 
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господарства. Як наслідок — низька якість освіти, що забезпечується в окремих 

сільських школах.

Визначальну роль у розвитку малочисельних шкіл відіграють умови їх 

функціонування. Сукупність зазначених зовнішніх і внутрішніх факторів прямо 

й опосередковано впливає на діяльність таких типів шкіл. Серед них найбільш 

значущими є соціально-економічні, демографічні культурологічні, педагогічні, 

що впливають на процес управління малочисельних шкіл.

До наведених негативних чинників, що впливають на результати діяльності 

таких закладів, слід додати: наявність застарілої матеріально-технічної бази, 

несприятливі умови проживання і праці вчителів, низький відсоток молодих 

спеціалістів та ін.

Причиною негативних чинників є значне недофінансування 

загальноосвітніх закладів, розташованих у сільській місцевості, що, у свою 

чергу, призводить до розбалансованості мережі та непродуктивного викори-

стання її ресурсів, відсутності сучасного матеріально-технічного забезпечення 

та висококваліфікованих педагогічних кадрів з окремих предметів, що вважається 

управлінською проблемою.

Як показують дані міжнародних порівняльних досліджень, останніми роками 

вітчизняна загальноосвітня школа втрачає позиції та підтверджує відставання, осо-

бливо в сільській місцевості, на показниках використання інформаційних освітніх 
технологій, що загрожує не тільки збільшенням наукового й технологічного відриву 

від розвинутих країн, а й тривалою внутрішньою економічною кризою.

У європейському освітньому просторі шкільна освіта також зазнає 

трансформацій як спонтанного, так і планового характеру. Шкільна освіта 

перестає бути чітко регламентованою, адже велику частину знань учні здобува-

ють шляхом роботи з комп’ютером у зручний для них час. При цьому важко виз-

начити, який обсяг знань учень набув безпосередньо на уроці, а який належить 

до його власного здобутку, що характеризує його ерудицію, інтелект чи загальний 

розвиток. Враховуючи сучасні тенденції розвитку освіти у країнах Європейського 

Союзу, до уваги беруть 16 головних показників якості шкільної освіти в чотирьох 

галузях [26, c. 57]: навчальні досягнення учнів; законодавче та організаційно-

педагогічне забезпечення неперервності й наступності між ступнями шкільної 

освіти; внутрішній і зовнішній контроль та моніторинг якості шкільної освіти; 

ресурси і структура шкільної освіти (матеріально-технічна база, кадрове забез-

печення, якість дошкільної підготовки тощо) (табл. 1.2).

З метою наближення до світових стандартів освіти сільська школа потребує 

розроблення спеціальної цільової державної програми підтримки, забезпечен-

ня доступу до мережі Інтернет всім учителям і учням, широкого використання 

мультимедійних засобів навчання, можливостей використання дистанційного на-

вчання, що сприятиме створенню сучасних систем забезпечення й підвищення 

якості освіти у сільській місцевості, у тому числі надання підтримки школам, які 

працюють із соціально складним контингентом учнів, що мінімізує їх відставання 

від великих селищних чи міських шкіл.
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Таблиця 1.2
Головні показники якості шкільної освіти у країнах ЄС

Галузь Показники
Досягнення

Неперервність і наступність

Моніторинг

Ресурси і структура

1. Математика.

2. Читання, письмо (грамотність).

3. Природничі науки.

4. Інформаційно-комунікаційні технології.

5. Іноземні мови.

6. Навчальна компетентність (уміння навчатися).

7. Громадянська освіта.

8. Шкільні «втрати» (передчасне залишення учнями 

школи).

9. Повна загальна середня освіта

10. Кількість випускників школи, які вступили до за-

кладів вищої освіти.

11.Оцінювання та контроль діяльності закладів 

шкільної освіти.

12. Участь батьків у моніторингу якості шкільної 

освіти.

13. Підготовка вчителів

14. Кількість школярів, які відвідували дошкільні на-

вчально-виховні заклади

15. Кількість комп’ютерів на одного учня

16. Видатки на одного учня 

Для визначення перспективних орієнтирів розвитку сільської школи зверне-

мося до аналізу загальних тенденцій розвитку вітчизняної освіти. Основні напря-

ми розвитку загальної середньої освіти випливають із основних документів про 

освіту в Україні, із досліджень науковців, інтерес яких пов’язаний із проблемами 

розвитку освіти, на основі яких виокремлено сукупність цільових орієнтирів, що 

стимулюють розвиток навчального закладу, зокрема:

 • опора на філософські засади й сформовані традиції під час розроблення стра-

тегії розвитку загальноосвітнього навчального закладу;

 • наступність педагогічних досягнень і майбутніх інновацій, передбачених для 

впровадження у шкільну практику;

 • гуманізація та культурологічний аспект у оновленні педагогічної системи шко-
ли відповідно до загальнолюдських цінностей — фізичних, інтелектуальних, 

духовно-моральних, естетичних, комунікативних та ін.;

 • особистісна орієнтація освіти, що передбачає розвиток індивідуальних зді-

бностей учнів, урахування їхніх інтересів під час вибору індивідуальної освіт-

ньої траєкторії;

 • фундаментальність, що забезпечує універсальність освоюваних знань, осно-

вних проблем і загальновизнаних культурно-історичних досягнень, можли-

вість застосування набутих знань у різноманітних ситуаціях;

 • посилення методологічної складової в структурі шкільної освіти на підставі 

законів, принципів, понять, наукових фактів;
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 • використання в навчальному процесі елементів інновацій;

 • урахування вікових особливостей учнів, відповідність упроваджуваних змін 

у вивчення навчальних предметів, що відповідають віковим особливостям 

учнів;

 • упровадження педагогічних технологій, що відповідають психологічним 

особливостям учнів;

 • варіативність освіти, спрямована на можливість вибору учнем, школою, 

використання регіонального компоненту в змісті навчання;

 • креативність освіти, що передбачає наявність змісту, сформованого сами-

ми учнями у вигляді їх творчої освітньої продукції, раціональне поєднання 

продуктивної й репродуктивної діяльності учнів на різних етапах навчання;

 • посилення в змісті освіти діяльнісного компонента й практичної спрямова-
ності, що передбачають ефективні види й способи навчальної діяльності;

 • забезпечення цілісності знань учнів про світ шляхом періодичної інтеграції 

змісту освіти на основі міжпредметних зв’язків;

 • диференціація навчання як умова вибору учнями рівня й спрямованості у ви-

вченні навчальних предметів;

 • відкритість змісту освіти, що передбачає використання різних освітніх се-

редовищ, додаткових інформаційних джерел для вивчення навчального ма-

теріалу, у тому числі мережу Інтернет.

Зростання кількості малочисельних шкіл у сільській місцевості потребує 

посиленої уваги з боку керівництва, продуктивного використання потенціалу 

сільського середовища, залучення широких кіл громадськості та інших зацікавлених 

осіб (власників земельних угідь), покращання планування регіональної освітньої 

політики та впровадження нових форм управління
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Розділ 2.
Особливості управління 
сільською нечисленною школою

2.1. Особливості освітнього процесу 
в сільській малочисельній школі

М алочисельна школа — це загальноосвітній навчальний заклад із малим кон-

тингентом учнів, малою наповнюваністю класів, обмеженим освітнім серед-

овищем. Цей тип школи діє переважно в сільській місцевості, охоплюючи різні 

за ступенем навчальні заклади (І, І–ІІ, І–ІІІ ступенів), у яких навчально-виховний 

процес організовується в окремих класах, групах чи класах-комплетах. Переважно 

класи-комплекти функціонують у навчальних закладах «Школа-родина» та за умов 

передбачених Положенням про індивідуальне навчання в загальноосвітніх на-

вчальних закладах

На жаль, іншого нормативно-правового підґрунтя щодо функціонування 

малочисельної школи не розроблено. Зокрема не створено положення про мало-

чисельну чи малокомплектну школу, незважаючи на те, що мала наповнюваність 

класів стала традиційним явищем у сільській місцевості.

У педагогічній енциклопедії подано визначення такого типу навчального за-

кладу в такому формулюванні: «Малокомплектна школа — школа без паралельних 

класів, з малим контингентом учнів. Поширені в основному у сільській місцевості. 

У СРСР до початку 70-х рр. термін «м. ш.» застосовувався до початкової шко-

ли, у якій кілька класів, що нараховували разом менш 15 учнів, поєднувалися 

в один клас-комплект. Із класом-комплектом працює один учитель. Для мало-

комплектних шкіл розробляються спеціальні дидактичні матеріали, що дають 

змогу організувати самостійну роботу учнів одного класу в той час, поки вчитель 

зайнятий з іншим класом. У 70-ті роки до поняття «малокомплектна школа» стали 

включати неповні середні й середні школи з малою наповнюваністю класів» [14].

Нечисленні школи мають низку переваг над звичайними: сприятливі умови для 

глибокого вивчення вчителями індивідуальних особливостей і умов життя кожно-

го учня, широкі можливості спільної роботи з родиною, фактично індивідуальне 

навчання в класах з чотирма, трьома, а то й з одним учнем та ін.

Проте ці переваги не завжди позитивно впливають на якість освіти учнів таких 

типів навчальних закладів. У більшості випадків негативний вплив на результати 

навчальної діяльності малочисельної школи спричинений: замкнутим соціумом, 

дефіцитом спілкування учнів, відсутністю закладів культури, віддаленістю закладів 

позшкільної освіти, низьким рівнем інформаціного забезпечення тощо.
Відсутність у малочисельних школах паралельних класів не дає можливості 

укомплектувати повною мірою кваліфікованими педагогічнми кадрами. 
Використання загальної методики навчання в класах з малою наповнюваністю 
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призводить до надмірного емоційного напруження учнів і вчителів, низької 
ефективності нових технологій навчання, розроблених для традиційного класу. 
Незважаючи на відомі недоліки й високі економічні витрати на функціонування 
малочисельних шкіл (у повнокомплектних школах середні витрати на учня — 5 
тис. грн. на рік, у малочисельних — до 20 тис. грн.), їхня роль у системі освіти оста-
точно не оцінена, оскільки такі заклади є селоутворюючим фактором, джерелом 
його подальшого розвитку.

Сьогодні в теорію педагогіки внесено поняття «нечисленна школа», яке повніше 
розкриває сутність такого типу навчального закладу в невеликому сільському на-
селеному пункті, всебічно характеризує школу з малою чисельністю дітей. За ста-
тистичними матеріалами Міністерства освіти і науки, України можна простежити 
певну градацію шкіл, що належать до нечисленних, зокрема: до 10 учнів — ЗОШ 
І ступеня, до 40 — ЗОШ І–ІІ ступенів, до 100 — І–ІІІступенів, що не залежить від 
кількості класів, класів-комплектів чи відсутності певної вікової групи.

Визначення «малочисельна школа» подано у підручнику О. Я. Савченко 
«Дидактика початкової освіти», де автор подає таке визначення «малочисельна 
школа початкова школа — це навчально-виховний заклад із малим контингентом 
учнів, малою наповнюваністю класів, обмеженим освітнім середовищем. Цей тип 
школи існує, як правило, у сільській місцевості. Однак у школах ІІ і ІІІ ступенів мо-
жуть бути класи з малою чисельністю учнів і класи-комплекти, у яких один учитель 
в одному приміщенні веде заняття з двома різними класами одночасно » [18, с. 394].

Значне місце сільській школі відведено в публікаціях Г. Ф. Суворової, яка 
використовує дефініцію «малокомплектна малочисельна школа», вважаючи їх 
однорядними, синонімічними [25, с. 25].

Ефективність освітнього процесу у сільських малочисельних школах 
визначається взаємодією багатьох зовнішніх і внутрішніх умов, що відображаються 
на особливостях педагогічної діяльності:

організаційно-педагогічній:
 • організація навчального процесу в малих і різновікових групах;
 • нетрадиційне формування навчальних груп за рівнем пізнавальних інтересів;
 • організація різних форм індивідуального навчання;
 • організація групової взаємодії у процесі навчання;
 • активізація самостійних форм навчально-пізнавальної діяльності;

соціокультурній:
 • використання соціокультурного середовища в навчально-виховному про-

цесі, специфіки місцевого виробницва, сільськогосподарського оточення;
 • використання народної творчості й традицій;
 • взаємодія з культосвітніми закладами;

психологічній:
 • специфіка комкункаційних зв’язків школи та громаськості села, форми 

та засоби спілкування у сільській місцевості;
 • психологічна спрямованість учнів на професійний вибір, культивування по-

треб у якісній освіті, орієнтованій на потреби місцевого ринку праці та со-
ціалізації випускників школи;

 • створення умов для довірливих, доброзичливих стосунків між учителем 
та учнями;



22

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СІЛЬСЬКОЇ МАЛОЧИСЕЛЬНОЇ ШКОЛИ

 • урахування інтересів і потреб у розвитку кожного учня;

 • створення позитивного клімату, відповідного емоційного середовища.

Освітній процес у класах з малою чисельністю учнів значною мірою відрізняється 

від традиційних. Відсутність двох-трьох учнів на уроці в міській школі істотно 

не впливає на запланований учителем тип уроку, його структуру, види та форми 

навчальної діяльності учнів, запланованих учителем.

У сільській школі така ситуація може різко впливати на проведення уроку: 

учителеві доводиться істотно змінювати його структуру, іноді й зміст чи методику 

проведення. Замість запланованого вивчення нової теми проводять зовсім інший 

тип уроку — тренувальний або повторення й закріплення вивченого матеріалу. 

За відсутності двох — трох учнів, що складає 40—50% учнів на уроці, вчитель 

змушений вносити зміни для того, щоб ліквідувати певні прогалини в знаннях 

або поглиблено вивчати окремі питання програми з учнями, які мають високі 

інтелектуальні здібності.

Особливості організації навчальних занять у малочисельних школах вно-

сять істотні зміни в логіку побудови конкретного уроку в класі з різновіковими 

групами учнів. У цьому сенсі важливо завернути увагу на особливості структу-

ри уроку, а також організації самостійної навчальної діяльності учнів на уроці. 

У підручнику для студентів «Дидактика початкової освіти» О. Я Савченко зазна-

чено, що урок у малочисельній школі складається з чергування двох чітко вираже-

них компонентів: роботи учнів під керівництвом учителя і самостійної діяльності 

школярів. Такої позиції дотримуються у дослідженнях науковці В. В Мелешко, 

Г. Ф. Суворова та ін., які відзначають необхідність організації самостійної роботи 

шляхом поєднання форм індивідуальної, групової і колективної діяльності учнів.

Особливості освітнього процесу в малочисельних школах зумовлюють посту-

пове збільшення частини індивідуальної самостійної роботи і використання за-

вдань із метою поетапного підвищення рівня складності навчального матеріалу 

для підготовки учня до самоосвіти.

Як зазначає Г. Ф. Суворова, на уроках у малочисельних класах практикується 

поступова заміна однієї моделі навчання іншою. Зокрема, модель навчання «учи-

тель — учень — учитель» змінюється моделлю взаємонавчання «учень — учитель — 

допомога і корекція з боку вчителя», а модель взаємонавчання змінюється модел-

лю самонавчання «учень — взаємодопомога з боку іншого учня — корекція з боку 

вчителя».

Визначальні ознаки уроку в малочисельній початковій школі окреслені вче-

ними О. Я. Савченко та Г. Ф. Суворовою, зокрема: 1) посилена увага вчителів 

до проблеми розв’язання в єдиному комплексі навчальних, виховних і розви-

вальних завдань, тобто розширення функцій уроку; 2) проведення уроку в умо-

вах кабінетної системи й підвищення ролі раціонального добору обладнання, 

додаткового матеріалу й технічного оснащення навчального процесу; 3) зро-

стання активної ролі учнів у процесі засвоєння знань, зумовлене застосуван-

ням різноманітних засобів активізації учіння на всіх етапах; 4) більша мето-

дична розмаїтість у проведенні основних етапів, що виявляється в глибокому 

обмірковуванні способів пояснення нового матеріалу, усвідомленому сполученні 

методів і прийомів, у запровадженні диференційованих завдань; 5) посилена увага 
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до проблеми самонавчання школярів, розвитку їхнього вміння вчитися; 6) ширше 

застосування засобів стимуляції навчальної діяльності [19, с. 26].

Особливості уроку в малокомплектній початковій школі визначаються 

об’єднанням двох чи трьох самостійних за метою й змістом уроків, зведених 

в один, який проводиться в одному приміщенні одним учителем і має обов’язково 

містити такі елементи: організацію дітей до роботи, повідомлення нових знань, їх 

закріплення, перевірку засвоєння матеріалу

Одночасність навчання двох — трьох різновікових груп в одному приміщенні 

суттєво впливає на структуру уроку в малочисельній школі: її обов’язкові ком-

поненти — робота учнів під керівництвом учителя та самостійна робота. Усі інші 

складники уроку (організація класу до уроку, мотивація учіння, актуалізація опор-

них знань, умінь та навичок, вивчення нового навчального матеріалу, закріплення, 

повторення, узагальнення знань тощо) також мають бути збережені. Кожен етап 

уроку має бути логічно вибудуваний і становити підготовчий етап до наступного 

різновиду роботи.

Важливо, що самостійній роботі на уроках у класах-комплектах властиві 

не стільки контрольні, скільки навчальні функції. Під час уроку вона може бути за-

стосована кілька разів і на різних етапах — усе залежить від його мети. Найчастіше 

вчителі використовують її на етапі закріплення та повторення і вкрай рідко — під 

час вивчення нового матеріалу. Педагогічно правильно організована самостійна 

робота розвиває довільну увагу дітей, виробляє в них здатність міркувати, запобігає 

формалізму в опануванні знань та, найголовніше, формує самостійність як істотну 

рису характеру [18, с. 404].

Позиція Г. К. Селевка в оцінці ролі самостійної роботи на уроці 

в малокомплектній початковій школі збігається з позицією академіка 

О. Я. Савченко: 1) самостійна робота — обов’язковий компонент кожного уроку; 2) 

навчання учнів під безпосереднім керівництвом учителя чергується із самостійною 

роботою за завданням учителя або за власним вибором; 3) обсяг самостійної ро-

боти і часу, відведеного на її виконання, залежить від обсягу і часу роботи вчителя 

з іншим класом; 4) є фактори (зорові, слухові, настінні карти, таблиці, відео- й 

аудіозаписи, натуральні об’єкти), що стають на заваді ефективній самостійній 

роботі молодших школярів [20, с. 125—126].

У малочисельній школі керівник звертає увагу на виконання таких функцій вчи-

теля, як перевірка й оцінювання знань учнів, навчальна, контролююча, виховна, 

розвивальна. Вчителеві рекомендується не зловживати інтенсивною перевіркою 

знань учнів на уроці, зважаючи на велике навантаження учнів у нечисленному 

класі.

Здійснюючи контроль за навчально-виховним процесом у малочисельній школі, 

компетентний директор школи особливу увагу приділяє психолого-педагогічному 

аспекту навчання учнів у класі з малою чисельністю учнів, зважаючи на те, що 

перенасиченість прямого навчального спілкування педагога з окремим учнем 

спричиняє явища гіперопіки, надконтролю, внаслідок чого виникають особливі 

психоемоційні стани (монотонія, психічна перенасиченість), фізичні переванта-

ження тощо. Частіше причиною негативних чинників на уроках у нечисленних 
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класах є відсутність особливого емоційного фону, інтелектуальної змагальності, 

дефіциту різнобічного спілкування.

Нехтування особливостями освітнього процесу у малочисельній школі може 

призвести до виникнення труднощів у діяльності як учителя, так і керівника 

школи.

2.2. Стан та специфіка управлінської діяльності 
керівника сільської малочисельною школою

А налізуючи стан і специфіку управління сільською школою, небхідно врахо-

вувати її особливості зумовлені не лише організацією освітнього процесу, 

а й змістом діяльності керівника такого закладу, що пов’язано з нечисленністю 

шкільного колективу, регіональними чинниками, тісно пов’язаними з розвитком 

соціального середовища.

Аналіз досвіду управління сільською школою свідчить про різноманітність 

організаційних форм, способів взаємозв’язку між суб’єктами освітнього про-

цесу, сукупність зв’язків із соціальним середовищем, що позначається на змісті 

управління тощо.

Визначаючи специфіку управління малочисельною школою, доцільно зосере-

дити увагу на загостренні суперечностей, що виникають у процесі функціонування 

навчального закладу, розв’язання яких забезпечує його розвиток.

Результати проведеного нами експериментального дослідження показали, 

що заклади загальної середньої освіти, які функціонують у сільській місцевості, 

відчувають загострення суперечностей між:

 • соціальною потребою в підвищенні якості освіти в сільських школах і недо-

статнім темпом її розвитку;

 • між інноваційними процесами, що відбуваються у сучасному освітньому 

просторі, і порівняно низьким рівнем упровадження їх у шкільну практику;

 • між високими кваліфікаційними вимогами до керівників сільських шкіл 

і обмеженими можливостями у підвищенні професійної та управлінської 

компетентності.

Розв’язання виявлених суперечностей створює умови для розвитку закладів 

освіти, що функціонують у сільській місцевості, потребуючи вдосконалення про-

цесу управління цими закладами.

Проблеми, що виникають у діяльності керівників сільських шкіл, досить 

різноманітні, їхня актуальність значною мірою залежить від конкретних умов, 

у яких і функціонує школа. Найчастіше проблеми зумовлені особливостями кон-

тингенту учнів, культивуванням цінностей освіти в соціумі, рівнем конкуренції 

серед випускників загальноосвітніх шкіл, мотивацією до навчання тощо.

Аналіз проблем, що виникають в управлінні малочисельною школою свідчать 

про суперечності не лише загального характеру, й такі що характерні для окремих 

сільських шкіл. Проблеми управлінського змісту, виявлені у процесі дослідження, 

істотно відрізняються за масштабністю, складністю, гостротою, способами 

діяльності та ін.
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У процесі дослідження виявлено, що частина (5,8%) директорів сільських шкіл, 

не впевнена в найближчих перспективах розвитку школи, що зумовлено неспри-

ятливою демографічною ситуацією, катастрофічним старінням жителів села, що 

призведе до реорганізації чи ліквідації школи.

Проте за останні п’ять років на 10,5% скоротилося число директорів-чоловіків. 

Це дуже тривожний показник, який свідчить про те, що й сільська школа, де 

традиційно в складі педагогічного колективу вагомою була частка педагогів-

чоловіків, починає втрачати важливу складову шкільного виховання — автори-

тет і приклад педагога-чоловіка, керівника школи, що часто компенсує недоліки 

сімейного впливу на дитину.

У процесі дослідження виявлено, що директори сільських шкіл мають потре-

би у професійному спілкуванні, в обміні досвідом, у поповненні знань і вмінь 

управлінського змісту.

Останніми роками зріс інтерес директорів сільських шкіл до співробітництва 

з науковцями, здійснення експериментальної роботи в школі, про що заявили 

69,7% респондентів. Проте 12,8% опитаних директорів зізналися, що не готові 

до співробітництва, а 4,4% респондентів не вбачали потреби у проведенні 

експериментальної роботи.

Половина директорів сільських шкіл (51,7%) вважають, що нині в умовах 

ринку необхідно набувати знань з основ менеджменту, основ підприємницької 

діяльності. На думку 25,5% опитаних, таке навчання для їхньої професії вважають 

необхідним тільки для загального розвитку, а 8,4% респондентів заперечують таке 

твердження, вважаючи, що директор — це насамперед педагог.

У процесі дослідження вивчався стан задоволеності управлінською діяльністю 

у сільській школі. Аналіз відповідей показав, що переважна більшість директорів 

шкіл дали позитивні відповіді: 75,4% (більшість опитаних) скоріше задоволені, ніж 

не задоволені своєю роботою сьогодні (так відповіли 71,8% директорів-чоловіків 

і 76,8% директорів-жінок).

Аналіз результатів дослідження довів, що, незважаючи на соціально-педагогічні 

особливості, які впливають на роботу сільських шкіл, рівень професійного само-

почуття директорів сільських шкіл досить високий.

Дослідження показало, що найбільше задоволення керівники отримують від 

стосунків у колективі (85,4% що відповіли); на другому місці — результати роботи 

вчителів (83,4%); на третьому — співпраця з батьками та зовнішнім середовищем 

(67,5%).

Переважна більшість директорів сільських шкіл (75,4%) позитивно оцінює ро-

боту районних відділів (управлінь) освіти, районних методичних кабінетів щодо 

надання методичної допомоги в управлінні школою; особливо відзначають ро-

боту інститутів післядипломної педагогічної освіти (задоволені 89,6% директорів 

сільських шкіл). Про те, що ці структури не повною мірою задовольняють керівників 

сільських шкіл у наданні методичної допомоги, заявили 2,4% респондентів, а 5,5% 

затруднялися з відповіддю на це питання. Результати дослідження показали, що 

більше ніж 18,5% директорів сільських шкіл мають бажання поглиблювати свої 

знання з питань менеджменту на рівні вищого навчального закладу.
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Керівник малочисельної школи перевантажений виконанням функціональних 

обов’язків, тому змушений більше 50% робочого часу приділяти організаційній, 

господарській та громадській діяльності. У штатні розписи багатьох шкіл та-

кого типу не введено посад заступника директора з навчально-виховної 

роботи, педагога-організатора, бібліотекаря, завідувача господарства, 

друкарки-секретаря.

У малочисельних школах «Школа-родина» виконання всіх цих функцій 

забезпечує керівник, він же й учитель. У початкових малочисельних школах 

керівник розподіляє окремі доручення між учителями, залишаючи за собою 

адміністративно-господарську роботу. Аналізуючи діяльність рад школи, 

можна дійти висновку, що такі органи функціонують лише в окремих почат-

кових школах. Різною є активність членів ради. В окремих школах цей гро-

мадський орган працює формально, надаючи незначну допомогу у вирішенні 

організаційних і господарських проблем. Найактивнішими, як свідчать дані 

проведеного нами анкетного опитування, є представники місцевої влади (де-

путати сільської ради) та територіальної громади. У зв’язку з тим, що немає 

чіткого розподілу функцій суб’єктів управлінської діяльності, рада школи 

працює здебільшого епізодично.

Аналіз стану управління сільською малочисельною школою дає змогу стверджу-

вати, що у практиці діяльності керівників шкіл можна виокремити кілька підходів 

до управління закладом: традиційний, інноваційний, оригінальний і запозичений.

Традиційний управлінський досвід — це керівництво шкільним колективом, що 

відтворюється, повторюється впродовж декількох років.

Інноваційний досвід в управлінні школою передбачає впровадження нових ідей, 

технологій, що раніше не використовувалися у практиці керівника школи.

Оригінальний досвід управління формується в школі впродовж тривалого часу. 

Він не обов’язково характеризується абсолютною новизною, проте його пере-

вагою завжди є висока адаптивність до особливостей певної школи та позитивні 

показники діяльності педагогічного колективу.

Запозичена модель управління школою зазвичай пройшла етап апробації, 

перевірки в іншому навчальному закладі, отримала позитивний результат, 

підтверджений педагогічним ефектом і тільки після цього використовується 

у практиці іншого керівника школи. Переважно джерелами запозиченого досвіду є 

матеріали інформаційного характеру, що висвітлюються у педагогічній літературі, 

у вигляді описаного досвіду, у формі рекомендацій тощо.

Досвід також диференціюється за ієрархічним рівнем в організаційній структурі 

школи, за напрямами роботи, в яких використовується. В управлінні малочисель-

ною школою доцільно використовувати досвід, який найповніше може адаптува-

тися до умов такого закладу, реалістично відтворити і якісно змінити педагогічну 

систему.

Будь-який інноваційний досвід у перспективі стає традиційним, що висуває 

нові вимоги до керівника школи, спонукаючи його до пошуку нових ідей, методів 

активного управлінського впливу на подолання застарілого, непродуктивного.

Серед сукупності проблем, що гальмують розвиток малочисельних шкіл і потре-

бують управлінського вирішення на вищих щаблях управління, виокремлено такі:
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 • розроблення й реалізація комплексу соціально-економічних заходів щодо за-

безпечення доступності освіти на всіх ступенях навчання дітей шкільного 

віку незалежно від місця проживання й соціального рівня родин.

 • забезпечення в сільській системі загальної середньої освіти сприятливих умов 

для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації й диференціації на-

вчання, самовизначення й самореалізації школярів;

 • оновлення мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевос-

ті, закладів системи позашкільної освіти для забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти незалежно від місця проживання дитини та її соціального 

стану;

 • забезпечення умов для впровадження ефективних моделей малочисельних 

шкіл, нових структур у освітній мережі, для розширення освітнього простору 

їхніх учнів шкіл;

 • формування мережі міжшкільних об’єднань, ресурсно-інформаційних цен-

трів, варіативних моделей освітніх округів, опорних шкіл для їхньої інтегра-

ції з малочисельними загальноосвітніми навчальними закладами;

 • створення належних умов для роботи з обдарованими дітьми в сільській міс-

цевості, забезпечуюючи їхні права і потреби;

 • забезпечення сучасної матеріально-технічної бази у малочисельних школах;

 • завершення реалізації програми «Шкільний автобус», адже в сільській міс-

цевості 276,8 тис учнів проживає за межею пішої доступності й потребують 

підвезення, проте забезпечені транспортом тільки 91,9% від потреби.

 • здійснення повної комп’ютеризації сільських шкіл. Загалом оснащення за-

гальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ ступенів комп’ютерними комп-

лексами в середньому в країні зросло з 54% (у 2004 р.) до 98,7% у старшій 

школі, проте підключено до мережі Інтернет лише 54% шкільних навчальних 

комп’ютерних комплексів.

 • удосконалення підготовки педагогічних кадрів до роботи в сільській школі.

Нечисленність класів зумовлює необхідність спеціальної підготовки вчителя, 

регулярного підвищення його кваліфікації як багатофункціонального спеціаліста, 

який викладає кілька предметів, а також небазові шкільні навчальні предмети (ос-

нови екології, основи економіки, валеологія, безпека життєдіяльності, креслення 

та ін.).

Про те, що значна частина вчителів сільських шкіл поєднує кілька спеціальностей 

та предметів, свідчать результати дослідження, наприклад, роботу психолога з 

іншою роботою — 12,7% педагогів, педагога додаткової освіти — 32,4, майстра 

виробничого навчання — 8,4, педагога-організатора — 15,9, вихователя ГПД — 

19,3, логопеда — 3,1, вчителя інформатики — 48,2%.

Незважаючи на проблеми фінансового характеру, скорочення штатних оди-

ниць у системі освіти сільських регіонів, керівники багатьох сільських малочи-

сельних шкіл домагаються збереження в складі педагогічних колективів посад, що 

фінансуються з місцевих джерел, працюють на громадських засадах забезпечую-

чи різні сфери діяльності, зокрема, надають психологічну допомогу дітям, про-

водять соціально-педагогічну роботу з дорослими та підлітками, організовують 

трудову підготовку школярів, надають додаткову освіту, організовують діяльність 
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громадських дитячих організацій, об’єднань, проводять масову спортивно-оздо-

ровчу, корекційну діяльність та ін..

Нові вимоги до сільських малочисельних шкіл актуалізують потребу спеціальної 

підготовки їхніх керівників, озброюючи їх новими методами, інноваційним 

технологіями керівництва, що сприятиме кваліфікованому управлінню розвитом 

школи.

Таким чином, з одного боку, оновлення досвіду управління лягає в основу роз-

роблення моделі управління розвитком школи, поглиблюючи провідний вектор 

успіху її діяльності, з іншого боку, запровадження обґрунтованих змін, що перед-

бачають і надають школі нових ознак (відкритості педагогічної системи), з ураху-

ванням участі зовнішнього оточення в цьому процесі.

Процес розвитку малочисельної школи потребує постійного оновлен-

ня змісту управлінської діяльності, оволодіння керівником школи сучасними 

управлінськими технологіями, що враховують специфіку та умови функціонування 

таких закладів освіти.

2.3. Управлінські технології у практиці 
сільської малочисельної школи

С учасними науковцями доведено, що управлінські технології є одним із ефек-

тивних засобів оновлення та розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Поняття «технологія» використовується стосовно широкого кола питань, зо-

крема як сукупність виробничих процесів у певній галузі виробництва та науковий 

спосіб виробництва.

З педагогічного погляду поняття «технологія» вживається в таких значеннях:

 • сукупність знань, відомостей про послідовність виконання певних операцій;

 • проведення різних операцій, здійснюваних певним способом і в певній 

послідовності;

 • сукупність способів і прийомів, використовуваних у будь-якій справі, май-

стерності, мистецтві;

 • технологічний процес.

Аналіз наукових праць, що розкривають управлінсько-технологічні аспек-

ти освітнього процесу, дає змогу виокремити низку істотних ознак технологій 

управління освітнім процесом, зокрема:

 • наявність цілісної системи дій, що повністю охоплює реалізацію управлін-

ського процесу (В. П. Беспалько);

 • опис процесу досягнення планованих результатів (І. П. Волков);

 • нелінійний характер впливу, динамічна структура відносин між суб’єктами 

(В. Кочергін);

 • продуманість взаємодії керівної і керованої систем на всіх етапах управління 

(В. М. Ченцов);

 • гарантованість результату, його відтворюваність у практиці освіти; мож-

ливість досягнення поряд із гарантованим результатом додаткових ефектів 

(С. Д. Поляков);
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 • діагностичне цілепокладання, корективність, економічність, алгоритміч-
ність, проектувальність, структурна цілісність (Г. К. Селевко);

 • послідовність дій, їхнє точне відтворення (В. О. Сластьонін).
Зокрема, В. О. Сластьонін визначає педагогічну технологію як упорядко-

ване об’єднання дій, операцій, процедур, які забезпечують досягнення ви-
соких результатів у процесі постійних змін навчально-виховного процесу. 
Інші дослідники розглядають педагогічну технологію як важливий компонент 
педагогічної діяльності (Б. Г. Ліхачов, О І Пометун);

Спираючись на сукупність ознак, можна зробити висновок: технологія 
внутрішньошкільного управління розглядається як цілісна система діяльності, що 
визначається певним змістом, сукупністю послідовних управлінських дій спрямо-
ваних на реалізацію поставлених завдань, котрі здатні змінити педагогічну систему 
школи, гарантуючи досягнення бажаного результату.

Під час проведеного нами дослідження проблем управління розвитком 
малочисельної школи були розроблені й впроваджені у низці сільських шкіл різних 
регіонів України технології, що давали змогу забезпечувати їхній розвиток.

Технологія проблемного підходу в управлінні малочисельною школою 
використовується з метою послідовного впровадження змін у педагогічну систе-
му школи.

Управлінські завдання стосовно упроваджуваних змін формулюють-
ся в контексті поставленої проблеми, на вирішення якої розробляється про-
ект дій, спрямованих на розвиток навчального закладу; передбачається участь 
громадськості у реалізації визначеної проблеми, налагодження взаємозв’язків із 
зовнішнім середовищем навачального закладу. Ця технологія охоплює шість ос-
новних етапів, зміст яких відображено в меті, формулюванні завдань та системі 
управлінських дій, спрямованих на розв’язання проблеми:

 • ініціювання змін;
 • підготовка заходів змін;
 • упровадження нового задуму;
 • організація педагогічного колективу на його реалізацію;
 • розроблення критеріїв і моніторинг результатів, отриманих унаслідок упро-

вадження змін;
 • поширення й удосконалення нового досвіду.

Технологія управління проектною діяльністю, спрямована на зміни у педагогічній 
системі нечисленної школи. Ця технологія передбачає алгоритмізацію 
управлінських дій у процесі внесення змін у педагогічну систему. Алгоритм 
передбачає чітко заплановані етапи дій: 1) продукування ідеї; 2) підготовка про-
екту; 3) упровадження нових ідей; 4) корекція й закріплення інновації в освітній 
системі школи; 5) моніторинг результатів та їх узагальнення. За матерілами остан-
нього етапу розробляються управлінські рішення.

Технологія аналізу досвіду і виявлення інноваційних ресурсів школи в управлінні 
використовується з метою виявлення специфіки конкретної сільської школи, 
її потреб у оновленні, інноваційного потенціалу. Технологія аналізу досвіду дає 
змогу проектувати довгостроковий розвиток кожної сільської школи на засадах 
інновацій, враховуючи її особливості, відображені в тріаді «досвід — проблеми — 
ресурси». Ця технологія передбачає певну послідовність дій у кожному складнику:
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 • узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу:

а) здійснення аналізу та узагальнення досвіду управління педагогічним колек-

тивом, що охоплює: традиційний та інноваційний, оригінальний і запозичений, 

одиничний і колективний;

б) диференціація за ієрархічними рівнями із зазначенням в організаційній 

структурі школи й напрямами роботи;

 • виявлення проблем, актуальних для певної школи:
а) визначення на основі зіставлення шкільного досвіду з актуальними освітніми 

потребами сільської громади, учнів, батьків, педагогів;

б) виявлення суперечностей у роботі педагогічного колективу, що потребують 

розв’язання на підставі використання набутого перспективного досвіду роботи 

школи, забезпечують її успіх;

 • активне використання наявних ресурсів: серед ресурсного забезпечення шко-

ли виокремлюються ті, які найбільшою мірою сприятимуть розвитку школи, 

зокрема фінансові, матеріально-технічні, кадрові, інформаційні чи струк-

турно-організаційні. При цьому забезпечується їх комплексне використан-

ня, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Аналітичні висновки формулюються на основі встановлення в процесі аналізу 

прямих і зворотних зв’язків між досвідом, проблемами й ресурсами конкретної 

школи.

Технологія колективного планування реалізації нової ідеї для малочисельної школи 

також є продуктивною.

В основу технології закладено послідовність дій, пов’язаних з організацією ко-

лективного планування роботи, розроблення нового проекту діяльності школи, що 

не потребує великої групи виконавців; урахування в процесі планування умов для 

реалізації новації, потенційних можливостей учасників майбутньої інноваційної 

діяльності.

У результаті колективного планування визначається перелік посильних за-

вдань, виконання яких гарантує досягнення передбачуваного результату, що 

якісно відрізняється від наявного стану (початкового етапу). Для розроблення 

та реалізації задуму (проекту) створюється група однодумців, учасники якої чітко 

представляють результат роботи й свою роль у ній [20, с. 98—99].

Технологія підтримки освітніх ініціатив і педагогічної творчості передбачає забез-

печення необхідних умов для формування, висунення й реалізації продуктивних 

інноваційних ідей суб’єктами інноваційної діяльності. Управлінська технологія 

у малочисельній школі реалізується за допомогою комплексу заходів, спрямованих 

на активізацію інноваційної діяльності. Керівник школи бере участь в обговоренні 

освітніх ініціатив, педагогічної інновації, що супроводжується обґрунтуванням 

ідеї, розробленням проекту, його впровадженням та узагальненням висновків.

На кожному етапі підтримки керівник висловлює свою думку, враховуючи 

специфіку школи, педагогічного колективу, що виявляються у своєрідності за-

вдань та управлінських рішень, які засвідчують про пряму і непряму підтримку. 

До прямої підтримки належать певні поради, вказівки керівника, спрямовані 

на допомогу педагогові найповніше реалізувати нові ідеї, розкриваючи свої творчі 

здібності. Непрямою підтримкою є дії керівника, заходи стосовно створення умов 
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для того, щоб учитель виявляв ініціативу й творчість, розвинув і втілював у життя 

свої ідеї, відчував свою значущість і цінність у колективі, відчував моральне задо-

волення від досягнутих результатів.

Роль методів і прийомів прямої підтримки зростає на завершальних етапах, 

коли вчителі відчувають результативність своєї роботи, цінність витрачених зу-

силь, саме в цей час необхідно відзначити кожного учасника, знайти засоби для 

його стимулювання й підтримки.

Технологія управлінського моделювання використовується з метою оптимізації 

процесу створення й упровадження управлінських моделей як ідеальних систем 

(зразків) [20, с. 30—36], що дає змогу глибоко осмислювати реальний стан і сфор-

мувати об’єкти управління за новим зразком, спрогнозувавши їхній розвиток. 

Реалізація такої технології передбачає певні етапи:

1) народження та осмислення ідей, формулювання завдань, для розв’язання 

яких створюється модель;

2) побудова моделі починається з визначення головної мети, а також аналізу 

необхідних даних (ресурсів, умов, припущень) на початковому етапі й ре-

зультату (бажаного або реально досягнутого) на кінцевому;

3) упровадження та перевірка моделі (визначення ступеня відповідності моделі 

реальному об’єкту і її цінності для управління цим об’єктом, процесом його 

формування й розвитку, а також корекція моделі у разі такої необхідності);

4) застосування моделі (модель, що пройшла перевірку на вірогідність, засто-

совується в практиці менеджменту для виконання того завдання, для якої 

вона створювалася);

5) удосконалення моделі (якщо будуть потрібні нові дані про об’єкт або 

з’явиться нова інформація, яку доцільно внести).

Технологія самокорекції педагогічної діяльності [20, с. 125—126] використовується 

з метою організації самостійної роботи з усунення власних помилок у процесі 

управлінської чи освітньої діяльності.

Технологія самокорекції реалізується за допомогою певного інструментарію: 

пакета технологічних таблиць, складання алгоритму самокорекції, використанням 

інструкцій тощо. Технологічні таблиці є опорними матеріалами, які відображають 

структуру професійної компетентності щодо усунення педагогічних помилок і 

дають педагогові можливість самостійно працювати над помилками. Вид помил-

ки виноситься в назву таблиці, наприклад: нераціональна організація діяльності; 

несвоєчасність оцінки; порушення наступності та ін. Кожна таблиця містить ком-

плексну характеристику певного виду помилок:

 • ознаки, які свідчать про те, що педагог припустився саме цієї помилки в ро-

боті з дітьми;

 • найхарактерніші приклади цього виду помилки;

 • можливі негативні наслідки в майбутньому (накопичення утруднень у педа-

гога, відставання учнів у розвитку та ін.);

 • найімовірніші причини (конкретні прорахунки й упущення в роботі, у тому 

числі під час підготовки до уроку, у виховній справі),

 • способи усунення помилки, сформульованих у вигляді коротких і чітких 

вказівок.
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Реалізація технології передбачає цілеспрямовану діяльність педагога щодо 

усунення власних помилок і охоплюає ряд взаємозалежних технологічних етапів, 

представлених у алгоритмі самокорекції:

1) виокремлення недоліків у педагогічній діяльності під час аналізу, самоаналізу;

2) робота з технологічними таблицями, що використовуються під час виконан-

ня таких операцій (у дужках зазначені функції самоврядування, реалізовані 

за допомогою цих операцій):

 • усвідомлення можливих негативних наслідків помилки й необхідності її усу-

нення у своїй роботі (самомотивація);

 • виявлення причин помилки (самоаналіз);

 • визначення завдань та видів роботи над усуненням помилки 

(самоцілепокладання);

 • моделювання своєї діяльності, спрямованої на усунення помилки (само-

конструювання й самоорганізація);

3) практична реалізація моделі діяльності щодо усунення помилки;

4) самоаналіз ефективності роботи над помилкою.

Особливо продуктивна зазначена технологія для нечисленного колективу, де 

вчитель чи керівник школи не має можливлості зіставити результати своєї роботи 

з колегою, що працює за певним фахом.

Технологія навчально-методичної гри [20, с. 51—60] особливо підтверджує свою 

ефективність у системі методичної роботи, що проводиться з метою розвит-

ку інтересу вчителів до інноваційної діяльності шляхом використання ігрових 

елементів.

Технологія передбачає розроблення й проведення навчально-методичної гри, 

що розпочинається зі створення двох моделей — імітаційної й ігрової. Імітаційна 

модель відображає специфіку професійної діяльності фахівця; вона охоплює мету 

діяльності, предмет гри, графічну модель рольової взаємодії учасників гри, систе-

му оцінювання результатів. Ігрова модель може створювати соціальний контекст 

гри, містити набір ролей і функцій гравців, правила гри та сценарій проведення.

У технологіях навчально-методичної гри можна виокремити три основних види:

 • імітаційні вправи (зміст ігрової діяльності охоплює окремі операції, напри-

клад, мета яких полягає в закріпленні тих чи інших навичок, акцентуванні 

уваги на важливому аспекті педагогічної діяльності);

 • аналіз педагогічних ситуацій (мета таких ігор полягає в ознайомленні з си-

туацією, прийняття рішень і вироблення оптимальної моделі своїх дій у по-

дібних ситуаціях);

 • комплексні імітації педагогічної діяльності, прийняття оптимальних рішень.

Для кожного виду ігри передбачається спеціально розроблений алгоритм її 

проведення.

Технологія відвідування та аналізу уроку потребує відповідної підготовки. Увагу 

слід звернути на особливості навчально-виховного процесу в класі з малою 

чисельністю учнів. Технологія передбачає п’ять основних етапів:

 • підготовку до відвідування уроку;

 • відвідування уроку;

 • осмислення уроку;
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 • участь учителя в обговоренні уроку;

 • узагальнення результатів відвіданого уроку.

В описі технології кожний етап супроводжується короткою пам’яткою, де 

відображено специфіку уроку в класі з малою чисельнітю учнів, що особливо важ-

ливо для молодого керівника такого закладу.

Аналіз результатів упровадження управлінських технологій у практику сільських 

шкіл засвідчив, що:

 • використання спеціальних управлінських технологій дає змогу значно під-

вищити ефективність контролюючої функції керівника сільської школи;

 • технологізація внутрішньошкільного управління сприяє досягненню мети 

та результатів здійснення цього процесу;

 • управління на технологічнтих засадах систематизує діяльність керівника, 

спонукає до конструювання відповідної системи взаємодії з іншими учасни-

ками (суб’єктами) цього процесу, спрямованого на досягнення позитивного 

результату;

 • ефективність управління досягається завдяки вибору обґрунтованих видів і 

форм управлінської діяльності з урахуванням особливостей малочисельної 

сільської школи (обмеженість управлінських структур внутрішнього та зо-

внішнього характеру, нечисленність шкільного колективу, вплив стійких 

стосунків між суб’єктами освітнього процесу, постійні контакти з громад-

ськістю та ін.).

Успішність управлінських технологій, що підтверджуються результатами 

діяльності малочисельної школи значною мірою залежать від ресурсних можли-

востей, серед яких дослідники виокремлюють фінансові, матеріально-технічні, 

кадрові, інформаційні, структурно-організаційні.

За джерелами формування ресурсів загальноосвітнього навчального закла-

ду вони поділяються на внутрішні й зовнішні. Внутрішні ресурси формуються 

самою школою, а зовнішні — за її межами. Завдання керівника школи полягає 

в забезпеченнні продуктивного використання та зміцнення ресурсів різного 

характеру.

2.4. Упровадження державно-громадського управління 
в сільській малочисельній школі

К ритерієм ефективності процесу управління вчені вважають систему умов, до-

тримання яких забезпечує високий результат. Вагомим показником управ-

лінської діяльності керівника школи є створення оптимальних можливостей для 

досягнення поставленої мети загальноосвітнього навчального закладу, реалізації 

прав дитини сільської місцевості на здобуття якісної освіти, що відповідає її інтер-

есам, здібностям та можливостям.

За визначенням Є. М. Павлютенкова, «… ефективність управлінської діяльності 

директора школи в широкому розумінні слова — комплексна характеристика ре-

альних результатів діяльності (інтегрального ефекту) з урахуванням відповідності 
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результатів соціальному замовленню суспільства, концепції та завданням розвитку 

школи, а також з урахуванням ресурсних та часових обмежень» [11, с. 42].

Такий підхід до визначення ефективності управлінської діяльності керівника 

школи означає також урахування його професійних, інтелектуальних, особистісних 

характеристик, що передбачено кваліфікаційними вимогами, до яких, на думку 

Л. І. Даниленко [3, с. 43], належать:

 • володіння керівником сумою знань про сучасні наукові підходи в управлінні, 

принципи, функції, форми та методи управління;

 • розвиток умінь керівника вносити суттєві позитивні зміни у психологічний 

клімат колективу, в організаційну структуру закладу, у свої функціональні 

обов’язки та обов’язки своїх підлеглих.

В умовах сільської малокомплектної школи важливо коректно підходити 

до впровадження нових форм управління школою, що дасть змогу перейти школі 

на новий ступінь розвитку. Продуктивною формою серед інших є державно-гро-

мадське управління як провідний напрям підвищення якості освіти, про що за-

значено у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Реалізація цієї парадигми у педагогічній системі малочисельної школи потребує 

перегляду структури, що доповнюється за рахунок залучення до управління всіх 

зацікавлених сторін, конкретних учасників освітнього процесу: керівників, 

учителів, батьків, представників громадських, громадсько-культурних організацій 

та ін.

Державне управління школою здійснюється на основі чинних законів про 

освіту та інших нормативно-правових документів і спрямоване насамперед на за-

безпечення умов для розвитку освіти, до яких, на думку Т. І. Шамової, належать:

 • стратегічні: визначення ролі та місця освіти в цілісному розвитку України, 

розроблення концепцій розвитку на певний період;

 • ресурсні: створення матеріальної бази, системи підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів та інших працівників освіти, розвиток сис-

теми додаткової освіти, формування кадрової політики;

 • соціальні: забезпечення однакових стартових можливостей для здобуття 

якісної освіти всіма дітьми, у тому числі сільської місцевості, підтримка ста-

туса вчителя, керівника школи як у моральному так і в матеріальному плані;

 • правові: реалізація положень Конвенції про права дитини в можливості ре-

алізувати своє право на освіту, життя, розвиток, соціальний захист педагога 

його матеріальне забезпечення;

 • демократичні: створення умов для реалізації дитиною, учителем, керівником 

школи права на вільний вибір [28, c. 52].

Російський учений В.І Бочарьова наводить таке тлумачення державно-гро-

мадського управління: таке управління школою, в якому поєднано діяльність 

суб’єктів управління державної та громадської природи [1, с. 32].

Аналіз науково-педагогічної літератури дає змогу стверджувати, що до середини 

80-х років громадські органи не відігравали значної ролі у вирішенні різноманітних 

проблем діяльності школи. Школа була закладом із суворо регламентованим 

змістом і порядком діяльності, ресурси її розвитку розподілялися вищими лан-

ками управління освітою. Вибір навчальних планів, програм, підручників, змісту 
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виховної роботи, фінансування, кадрові питання — все вирішувалося вищими 

органами влади. Керівник школи, по суті, був виконавцем розпоряджень і рішень, 

які надходили «згори», тобто внутрішньошкільне управління мало командно-

адміністративний характер.

Наприкінці 80-х років система управління школою поступово набуває рис 

децентралізації та демократизації. Деякі функції керівництва школою переходять 

у компетенцію її керівника, який забезпечує добір і розстановку кадрів, вирішує 

питання матеріального стимулювання.

Протягом 90-х років ідеї державно-громадського управління відобразилися 

в законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенні про 

загальноосвітній навчальний заклад, де визначені вимоги до директора школи, 

його функції, а також повноваження громадських органів: педагогічної ради, за-

гальних зборів, піклувальної ради, учнівського і батьківського комітетів, методич-

них об’єднань тощо.

Отже, нові нормативно-правові документи, якими регламентовано 

функціонування школи надають широкі права педагогам, батькам, громадськості 

на участь у діяльності закладу освіти, що дає можливість моделювати процес 

управління відповідно до умов конкретної школи.

Модернізація управління школою потребує висококваліфікованого керівника, 

який досконало володіє організаційними, комунікативними, професійними 

здібностями. Загальні вимоги до керівника сучасної школи розроблено 

Л. М. Калініною [6, c. 111], до змісту яких вміщено такі складові компетентності: 

стратегічну, соціальну, функціональну, управлінську, професійну. Професійна 

компетентність керівника сільської школи може охоплювати такі основні змістові 

компоненти:

 • стратегічна компетентність передбачає та характеризує масштабне й систем-

не мислення, здатність налагоджувати відносини;

 • соціальна компетентність потребує умінь працювати у сільському серед-

овищі, здатності до мотивації та переконань, потреби в самоосвіті та впро-

вадження нововведень, особистої привабливості, уміння уникати конфліктів 

і толерантно вирішувати їх.

 • функціональна компетентність потребує умінь приймати рішення, виявляти 

ініціативу, володіти професійними знаннями, вміннями та навичками, ви-

користовувати гнучкість, витримку під час роботи;

 • управлінська компетентність характеризує організаторські здібості, відпо-

відальність, авторитет, поведінку керівника.

 • професійна компетентність передбачає вищу освіту, досвід педагогічної 

діяльності, у тому числі в сільській малокомплектній школі.

Розглядаючи динаміку розвитку компетентності керівника сільської школи, 

ми спиралися на визначення сутності розвитку сформульоване О. Я. Савченко: 

«Розвиток — це завжди єдність прогресивних і регресивних перетворень, але 

співвішення цих різноспрямованих процесів на різних етапах життєвого шляху 

індивіда істотно змінюється. У розвитку особистості діє принцип детермінізму, 

суб’єктність якого в тому, що зовнішні причини діють через внутрішні умови» 

[19, с. 109—115].
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Важливим етапом упровадження державно-громадського управління є вра-

хування специфіки функціонування школі в умовах сільського середовища. 

Особливістю сільської школи є нечисленність учнівського та педагогічного 

колективів, своєрідна структура, крім того, у кожній із них різна кількість учителів, 

учнів, умови діяльності органів громадського самоврядування.

Участь в управлінні — це спеціально спроектована й упроваджена в практи-

ку роботи школи управлінська технологія. Від соціальних, регіональних умов 

функціонування школи, її традицій, авторитету педагогів залежить рівень участі 

громадськості у досягненні головної мети управління. Зважаючи на зовнішнє 

середовище, в якому функціонує школа, створюються громадські органи, які є 

суб’єктами управління й наділені певними функціями, узгодженими з чинними 

законодавчими актами з питань освіти.

У науковій літературі визначено різні організаційні форми участі громадськості 

в управлінні школою: групову, парну, індивідуальну. Залежно від активності, 

зацікавленості громадськості в управлінні школою виокремлюють різні типи 

організаційних структур: централізовані, децентралізовані чи делеговані [28, 

с. 125].

На наш погляд, участь громадськості в управлінні школою з позиції їхньої 

активності в цьому процесі можна визначати за трьома рівнями. Для низького 

рівня характерні структури з впливовою централізацією та незначними повно-

важеннями колегіальних органів. У такому разі управлінські важелі зосереджені 

в руках керівника школи. Керівник школи практично не делегує управлінських 

функцій виконавцям, проте широко використовує зібрану ними інформацію про 

стан діяльності навчального закладу. Участь громадськості у вирішенні окремих 

питань управління школою є епізодичною. Батьки, громадськість залучаються 

до виконання управлінських функцій від випадку до випадку або виконують їх 

за власним бажанням.

На середньому рівні керівник школи делегує тому чи іншому колегіальному 

органу окремі питання поточного управління, залучає до розв’язання нескладних 

проблем життя школи. Громадські органи беруть участь у проведенні виховних 

заходів, вирішенні господарських питань, на консультативному рівні залучаються 

до розроблення концепцій і планів розвитку школи, проте їхня участь в управлінні 

не має систематичного характеру. Керівник школи контролює процес виконан-

ня делегованих функцій, ухвалення рішень узгоджує їх шляхом обговорення 

та дискусій спільно з громадськими органами.

Високий рівень участі громадськості в управлінні школою характеризується 

чіткою системою співпраці керівника та громадських органів. Керівник лише 

здійснює управління процесом виконання делегованих функцій і спільно з гро-

мадськими органами приймає управлінські рішення, окремі функції можуть вико-

нуватись ними самостійно. За високого рівня до цього процесу залучається значна 

частина представників громадськості села.

Для розроблення діагностичної таблиці визначення рівнів участі громадськості 

в управлінні малокомплектними школами використано окремі положення мето-

дики Н. Немової [9, с. 84], до яких внесено певні зміни й корективи.
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Основними критеріями визначення рівня участі громадськості в управлінні 

школою обрано:

 • складність завдань реалізації управлінських рішень;

 • обсяг делегованих функцій;

 • характер взаємозв’язків між елементами структури управління;

 • регулярність участі залучених учасників до управління школою;

 • активність учасників управління.

З огляду на активність у співпраці громадських органів та адміністрації школи 

можна визначити рівень участі громадськості в управлінні: низький (співучасть), 

середній (активна участь), високий (партнерство).

Для практичного визначення рівня участі громадськості в управлінні школою 

пропонуємо діагностичну табл. 2.1.
Таблиця 2.1

Характеристика рівнів участі громадськості
в управлінні малочисельною школою

Рівні
Державно-

громад-
ського 

управ ління

Критерії участі в управлінні

Регуляр-
ність
участі

Обсяг 
делегованих 

функцій

Складність 
делегованих 

завдань

Взаємодія 
елементів 

управ-
лінської 

структури

Якість 
виконання 

завдань

Активність 
учасників 
громад-
ського 

управління
Низький Епі зодич на Сам о стій не 

вирішен ня 

проблем

Ке рівни ком

Інформуван

я керівником 

елементів 

структури 

про стан 

управління 

Одноосібне 

прийнят-

тя рішень 

керівником 

на основі 

інформації

Ви ко нан-

ня завдань 

в окремих 

випадках

Має фор-

мальний 

характер

Середній Не регу-

лярна, без 

системна

Залучення 

громадсь-

кост і  до  

в ирішення 

окремих 

проблеми

школи

Делегування 

окремих за-

вдань поточно-

го управління

Прийняття 

рішень з 

урахуван-

ням окре-

мих думок 

суб’єктів 

управління

Здатність 

виконати 

конкретні 

завдання 

у зазна-

чений 

термін

Ефективна 

в окремих 

випадках

Високий Регуляр на, 

у певній 

системі

Залучення 

широкого 

кола викон-

авц  і в до 

вирішення 

проблеми 

Cистематичне 

делегування 

функцій для 

вирішення 

актуальних 

проблем

Колегіальне 

прийняття 

рішень

Творче 

виконан-

ня завдань

Має сис-

темний 

ефективний 

характер 
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Враховуючи рівень активності громадськості в управлінні малочисельною 

школою, можна впливати на цей процес, активізувати громадське самоврядуван-

ня, чітко розмежувати функції і повноваження, сприяти діяльності колегіальних 

органів.

Загалом результативність діяльності навчального закладу значною мірою за-

лежить від компетентності керівника його умінь організувати спільну роботу всіх 

ланок, задіяних у процесі управління.

Управлінська діяльність керівника школи наповнюється певним змістом як 

«сукупність функцій», що відповідають послідовній зміні стадій управлінського 

циклу. Під функцією управління вчені розумють сукупність об’єктивно 

необхідних, часто повторюваних дій, об’єднаних однорідністю змісту та цільовою 

спрямованістю [6, с. 113].

Спираючись на праці В. П. Беспалько, Н. М. Островерхової, Л. І. Даниленко, 

нами визначено загальну структуру діяльності керівника школи й органів гро-

мадського самоврядування з позиції функціонального підходу.

Керівник школи як провідник державної політики в галузі освіти та органи гро-

мадського самоврядування узгоджують свої дії в таких аспектах:

а) розроблення, прийняття й реалізація нормативно-правових документів, які 

регламентують діяльність школи (статут школи, положення про органи громадсь-

кого самоврядування, права та обов’язки батьків, режим роботи школи, розклад 

уроків, гуртків та ін.);

б) створення та реалізація концепції розвитку школи;

в) визначення обсягу роботи осіб (юридичних та фізичних), які можуть надати 

школі допомогу;

г) розроблення спільних заходів, спрямованих на покращання навчально-

виховного процесу (організація екскурсій, упровадження нових технологій, 

організація і проведення виховних заходів, позакласної роботи та ін.);

д) прийняття рішень щодо попередження негативних впливів навколишнього 

середовища.

Взаємодія малочисельної школи із зовнішніми і внутрішніми суб’єктами 

управління, що входять до складу органів громадського самоврядування, 

здійснюється впродовж різних етапів управлінського циклу.

Управлінський цикл — це сукупність взаємопов’язаних, підпорядкованих 

єдиній меті функцій управління, комплексна реалізація яких забезпечує успішне 

вирішення управлінських завдань. Враховуючи сутність такого визначення, нами 

розроблено зміст діяльності, де відображено процес взаємодії суб’єктів управління 

державно-громадської природи в малокомплектних школах на різних етапах 

цілісного управлінського циклу (табл. 2.2).
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Таблиця 2
Зміст взаємодії керівника малочисельної школи 

з органами громадського самоврядування
(на різних етапах управлінського циклу)

Основні 
функції

Зміст діяльності керівника школи
Зміст діяльності органів 

громадського самоврядування
1 2 3

Педагогіч-
ний аналіз

Аналізує явища шкільного життя; Аналізують власну діяльність;

аналізує результати контролю, результа-

ти навчальних досягень учнів;

зіставляють мету власної діяльності 

з загальною метою управління;

здійснює перевірку служб, що забез-

печують життєдіяльність навчального 

закладу;

осмислюють упущення та шляхи їх 

подолання;

зіставляє результати моніторингу за пев-

ний період часу;

аналізують свою участь у діяльності 

навчального закладу;

аналізує недоліки в роботі та розробляє 

заходи щодо їх усунення

розробляють пропозиції щодо усу-

нення недоліків у роботі школи

Прийняття
управлін 
ського 
рівння 

Визначає та вивчає проблеми; Забезпечують збирання інформації

здійснює збирання, підготовку та оброб-

ку інформації 

формують пропозиції щодо її 

узагальнення;

приймає рішення щодо розв’язання 

проблеми;

розробляють заходи, спрямовані 

на поліпшення умов для навчаль-

но-виховної роботи;

беруть участь у розробленні 

рішень;

виробляє кілька варіантів рішень;

визначає оптимальний варіант рішення;

беруть участь у розробленні планів 

щодо реалізації прийнятих рішень;

узгоджує заходи щодо реалізації рі-

шень спільно з органами громадського 

самоврядування;

вносять пропозиції до змісту 

концепції розвитку школи, планів, 

заходів.щодо її реалізації 

розробляє концепції, перспективні 

та поточні плани, заходи

Організація Організовує навчально-виховний про-

цес, з цією метою здійснює:

Беруть участь у забезпеченні умов 

для організації навчально-вихов-

ного процесу:

комплектування класів; узгоджують порядок комплекту-

вання класів;

розподіл обов’язків;

складання розкладу уроків, позакласних 

занять, гуртків, факультативів, індивіду-

альних занять тощо;

вносять пропозиції щодо роз-

кладу уроків, позакласних занять, 

гуртків;

узгоджують режим роботи школи;

розроблення та узгодження режиму 

роботи школи.

організацю діяльність допоміжного 

персоналу:

вносять пропозиції стосовно орга-

нізації діяльності допоміжного 

персоналу; 
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Закінчення таблиці 2

1 2 3

визначає основні напрями роботи 

на певний період;

розподіляє обов’язки;

організовує контроль за діяльністю на-

вчального закладу 

Регулюван-
ня та ко-
ригування 
діяльністі

Адаптує школу до зовнішніх соціально-

політичних та економічних умов;

забезпечує діяльність колективу;

налагоджує взаємозв’язок школи із зо-

внішнім середовищем, з усіма учасника-

ми навчально-виховного процесу;

Надають допомогу керівникові 

у забезпеченні соціального станов-

лення випускників школи;

надають допомогу в налагодженні 

взаємозв’язків із виробничими 

структурами; 

вносить корективи в разі потреби; сприяють створенню умов для 

якісного функціонування школи;

розв’язує педагогічні ситуації, неперед-

бачувані проблеми спільно з громад-

ськими організаціями

підтримують тісний зв’язок школи 

з органами місцевої влади;

надають допомогу керівникові 

у вирішенні організаційно-педаго-

гічних проблем

Контроль Здійснює контроль за результатами на-

вчально-виховного процесу:

створює систему внутрішкільного 

контролю;

Здійснюють контроль відповідно 

до чинних нормативно-правових 

документів:

визначає мету та об’єкти

контролю;

сприяють забезпеченню санітарно-

гігієнічних умов школи;

визначає рівень навчальних досягнень, 

навчальних компетненцій, рівень до-

сягнення мети управління;

надають допомогу в організації 

харчування учнів; 

беруть участь в обговоренні резуль-

татів навчання учнів;

контролює стан навчально-матеріально-

го забезпечення:

надають допомогу в оновленні 

та збереженні матеріальної бази 

школи; 

стан навчальних приміщень;

забезпеченість навчально-ме-

тодичною літературою;

вивчають дотримання правил охо-

рони здоров’я учнів та працівників 

школи.

стан матеріального та технічного 

оснащення;

.

стан дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог до навчально-виховного процесу

Базові управлінські процеси (планування, організація та контроль) ста-

ють ефективнішими за сприятливого психологічного клімату, оскільки він дає 

керівникові можливість забезпечити ґрунтовніше розуміння членами колективу 

основних цілей (на етапі планування), швидку мобілізацію колективу на їх вико-

нання (на етапі організації) та надання оперативної звітності (на етапі контро-
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лю). Це значною мірою сприяє прийняттю керівником адекватних управлінських 

рішень, ефективному діловому спілкуванню з представниками громадських 

структур.
Детальний перелік змісту функцій керівника малокомплектної школи, їх 

упорядкування відповідно до посадових обов’язків та повноважень вказуються 
у посадовій інструкції керівника школи.

Пропоновані підходи до управління малочисельною школою, що здійснюється 
на державно-громадських засадах, передбачають участь різних зацікавлених 
організацій, структур, що безпосередньо беруть участь у створенні належних умов 
для розвитку загальноосвітнього навчального закладу в сільському населеному пункті.

Орієнтація на державно-громадське управління насамперед потребує пере-
осмислення традиційного управлінського досвіду; відмови від стереотипів, які 
гальмують розвиток системи управління; виявлення та подолання суперечностей 
в освітній системі; засвоєння нових функцій та механізмів управління, створення 
передумов для їх делегування, координації і коригування з орієнтацією на ефек-
тивний розвиток усієї педагогічної системи школи, основних її ланок, а також 
безперервний саморозвиток.

Процес управління за таких умов будується на діалогічній основі та співпраці 
всіх суб’єктів цього процесу. Це передусім зумовлено тим, що на сучасному етапі 
освітянська галузь переорієнтовується на нову філософію управління, вихідним 
принципом якої є демократизація й гуманізація відносин, сучасна етика співпраці. 
Формування гуманістичних відносин спирається на розвиток діалогічної свідомості 
та суб’єктно-суб’єктних стосунків між усіма учасниками процесу управління.

Основними засадами для створення колегіальних, громадських органів (рад, 
асоціацій, комітетів та ін.) є здатність і бажання учасників управління успішно 
вирішувати поставлені перед школою завдання. До органів громадського самовря-
дування можуть обиратися депутати місцевих рад, керівники виробничих структур 
і виробництв, представники базових шкіл, ветерани-педагоги, інвестори земель-
них угідь, спонсори та ін., тобто найбільш зацікавлені особи в розвитку школи.

Сформовані органи громадського самоврядування переважно працюють під 
керівництвом директора школи або іншого педагогічного працівника, який 
наділений такими повноваженнями.

Органи громадського самоврядування (рада школи, рада сприяння школі, 
піклувальна рада та ін.) виконують функцію колегіального органу. Вони мають 
чітко визначені функції, повноваження, права й обов’язки, несуть відповідальність 
перед школою, батьками, громадськістю. Діяльність громадських органів будується 
на принципах відкритості, гуманності, демократичності.

Дійовим органом у більшості сільських шкіл є Рада школи як інтегруючий 
орган структури внутрішньошкільного управління, який об’єднує в єдине ціле 
розрізнені управлінські дії як з боку керівника, так і батьків, координує діяльність 
усіх учасників внутрішньошкільного управління, сприяє розвитку школи.

Результативність управлінської діяльності значною мірою залежить від правиль-
ного й педагогічно грамотного володіння технологією прийняття управлінського 
рішення, що потребує високої професійної компетентності керівника школи.

Технологію прийняття управлінського рішення всебічно описано у працях 
В. І. Маслова, В. П. Драгуна, В. В. Шакурової, Г. В. Єльнікової В. П. Глушка та ін. 
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Управлінські рішення розробляють і ухвалюють на підставі глибокого аналізу 
інформації, яку одержує керівник у процесі діяльності. Технологія прийняття 
управлінського рішення передбачає певну послідовність дій виконавців:

а) виявлення та обґрунтування проблеми;
б) визначення шляхів та способів розв’язання проблеми;
в) добір раціональних способів розв’язання управлінської проблеми з урахуван-

ням внутрішніх і зовнішніх факторів та умов функціонування навчального закладу.
В умовах малокомплектної школи ця важлива функція охоплює весь 

зміст діяльності навчального закладу, а тому потребує правильного добору 
методів та засобів досягнення мети й завдань, прогнозування результативності 
управлінського рішення та їх порівняння з минулим станом.

Цей процес ускладнюється в малокомплектній школі обмеженою кількістю 
учасників управління, тому виникає потреба у розширенні суб’єктів управління 
за рахунок залучення громадських органів, здатних приймати й реалізовувати 
важливі управлінські рішення, впливати на розвиток навчального закладу.

Процес прийняття рішень відбувається на різних етапах управління й 
обов’язково потребує формулювання мети, розроблення плану діяльності, 
оцінювання її результатів, аналізу якісних і кількісних змін об’єкта, прогнозування 
його подальшого розвитку тощо.

Застосування технології прийняття управлінського рішення у нових умовах 
потребує високої компетентності, усвідомленого, цілеспрямованого підходу, 
що ґрунтується на діалогічній, колегіальній основі, шляхом поєднання функцій 
керівника та громадських органів.

Таким чином, для переходу на нову модель організації управління керівник 
повинен змінити пріоритети в управлінській діяльності, шукати нові підходи 
до виконання управлінських функцій. Змінюються роль і місце керівника, 
управління організовується на засадах співробітництва, що визначається рівнем 
участі громадськості в цьому процесі. За таких умов управління школою по-
ступово набуває державно-громадського характеру, де головну роль у цьому 
процесі відведено керівникові школи, здатному розв’язувати складні проблеми 
функціонування та розвитку закладу освіти в умовах сільського соціуму, приймати 
та виконувати оптимальні рішення.

Підсумовуюючи викладене, зазначимо, що за високої професійної 
компетентності керівника школи можна сформувати колектив однодумців серед 
педагогів, батьків, громадськості, спрямувати їхню діяльність на реалізацію ідей, 
що забезпечить розвиток сільської школи.

Вирішуючи складні проблеми на шкільному рівні керівники сільських шкіл 
плідно працюють над виявленням методологічних орієнтирів, філософських 
і науково-педагогічних основ для розроблення цілісної концепції управління 
малочисельною школою як багатофункціональним закладом освіти. Врахування 
специфічних особливостей управління нею, пошук нових технологій допоможе 
значною мірою підвищити якість освіти у таких навчальних закладах, розробити 
нові стратегії їхнього розвитку.
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Розділ 3.
Особливості управління 
розвитком нечисленної школи

3.1. Теоретичні основи розроблення стратегії розвитку 
сільської малочисельної школи

О рганізатором й ініціатором розвитку загальноосвітньої школи є його керів-

ник, директор школи чи заступник, інші суб’єкти управління, сутність ді-

яльності яких полягає в ініціюванні нових ідей, здійсненні змін, що систематизу-

ються та узагальнюються у формі певної стратегії розвитку закладу, що становить 

дороговказ у здійсненні управління змінами.

Термін «стратегія» у літературних джерелах має різні тлумачення, зокрема:

 • план, що інтегрує головні цілі, політику й дії щодо розвитку організації, узго-

джене ціле (Дж. Б. Кунін);

 • план як певний вид, свідомо й спрямовано розроблений для послідовності 

виконання дій, лінія, якої дотримуються в конкретній ситуації (Г. Мінцберг);

 • план — свідома й спеціально розроблена послідовність дій, гнучкий прийом, 

позиція, перспектива — впроваджена в організацію, спосіб сприйняття світу 

(Л. Г. Зайцев, М. І. Соколова);

 • план здійснення змін (в організації), узгоджених з її політикою, культурою, 

а також з інтересами, здібностями і поглядами окремих членів колективу 

(Х. Г. Рольф, К. Г. Бурен);.

 • узагальнювальне поняття, під яким розуміють усі методи і засоби, застосо-

вуванія для досягнення конкретної мети (П. Далін, Х. Г. Рольф, К. Х. Бурен).

На нашу думку, стратегія це — цільовий колективний документ, що акумулює 

певну сукупність концептуальних ідей, цільових установок і управлінських дій, 

що забезпечують найповніший розвиток загальноосвітнього навчального закладу 

як організації.

Перехід школи на вищий етап функціонування потребує готовності керівника 

школи, всього педагогічного колективу до сприйняття нової ідеї, що передбачає 

розвиток закладу освіти.

У цьому значенні слід теоретично осмислити співвідношення понять «розви-

ток» і «зміни» стосовно закладу освіти (школи).

У наукових джерелах з педагогіки і менеджменту освіти поняття «зміни» і 

«розвиток» дещо відрізняються. Зокрема, у працях А. М. Мойсеєва, А. Є. Капто, 

А. В. Лоренсова, О. Г. Хомерики проаналізовано нововведення у шкільному 

управлінні, виокремлено певні відмінності між цими поняттями.

Про розвиток свідчить наявність якісних змін у системі чи підсистемах 

управління. В організації систем бізнесу, показником розвитку якого є розширен-

ня частки ринку, обсягів виробництва чи реалізації продукції. На відміну від таких 
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систем, соціальні орієнтуються на зростання показників підвищення успішності 

як результату діяльності, що отримують за рахунок якісних змін.

З такого погляду правомірно розрізняти удосконалення й оптимізацію 

управління в межах стабільного функціонування закладу від якісно нового 

управління, що кардинально відрізняється від попереднього. Це означає, що роз-

виток передбачає зміну певних властивостей системи управління чи її елементів 

структури, у тому числі можливі вияви нових системних інтегративних якостей.

Водночас «розвиток» слід розуміти як природну органічну зміну, що випливає 

із самої внутрішньої логіки руху, який відбувається у педагогічній системі.

З позиції управління розвиток педагогічної системи — це процес, спрямований 

на досягнення певної мети всіма суб’єктами цього процесу, де розвиток розуміємо 

як сукупність прогресивних змін, змін на краще.

Розвиток педагогічної системи школи, у нашому дослідженні розглядаємо як 

процес закономірних послідовних змін, перехід системи з одного стану в інший, 

досконаліший, перехід від старого до якісно нового стану, від простого до склад-

ного, від нижчого до вищого.

Як зазначає В. О. Сластьонін, розвиток супроводжується зазвичай інноваційним 

процесом створення й освоєння новацій, процесом руху до якісно нового стану, 

при чому не випадкового, а об’єктивного, необхідного [23, с. 157].

Інші вчені вважають, що розвиток є ознакою необоротних, спрямованих, 

закономірних змін матеріальних і ідеальних об’єктів. Наявність сукупності 

характерних властивостей (необхідність, спрямованість, закономірність, 

контрольованість) виокремлює процеси розвитку серед інших змін.

Розвиток загальноосвітньої школи часто набуває вірогідного характеру, що 

свідчить про те, що багато його елементів пов’язані з категорією випадковості й 

далеко не кожний етап розвитку може бути чітко спрогнозованим.

Спрямовуючи педагогічний колектив на здійснення змін, керівник школи 

повинен бачити перспективу, яка завжди наявна в діяльності сучасної школи, 

визначаючи значущі вектори її розвитку. Для успішної реалізації цього процесу 

в сучасній школі необхідно узгодити етапи, темпи розвитку всіх компонентів, за-

безпечити правильну розстановку суб’єктів управління, розподілити чи делегувати 

функції та дії.

У процесі розвитку загальноосвітньої школи очевидною є цілеспрямована по-

зитивна зміна самої школи (її цілей, змісту, методів, форм організації), а також 

її управлінської системи, спрямованої на досягнення якісно нових результатів 

у діяльності загальноосвітньої школи.

Зміни в підсистемах сільської загальноосвітньої школи, що розвивається, мо-

жуть класифікуватися за різними ознаками. За ступенем радикальності можна 

вирізнити глобальні, локальні й часткові зміни.

Радикальні зміни охоплюють усю педагогічну систему школи і мають рефор-

маторський характер чи всеосяжну модернізацію системи. Такі зміни частіше 

характерні для авторських шкіл, де практикується відхід від класно-урочної си-

стеми чи інших суттєво відмінних ознак чи процесів.

За нашими спостереженнями, у сільських школах частіше використовують 

локальні зміни в окремих елементах системи (впровадження нового змісту на-
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вчання, нових технологій навчання, форм та методів навчально-пізнавальної 

діяльності та ін.).

Часткові зміни не справляють істотного впливу на цілісну систему, проте за-

вдяки впровадженню хоч і не значних новацій, значно зростають показники 

освітнього процесу, підвищується рівень мотивації педагогічного колективу до но-

вого, що відрізняють школу від попереднього стану.

Наприклад, упровадження в освітню практику проектних технологій у практиу 

експериментальних шкіл (Раківчицької Коломийського району, Чернелицької, 

Тишківської Городенківського району, Підмихайлівської Калуського райо-

ну Івано-Франківської області) позитивно вплинуло на активність учасників 

навчально-виховного процесу, зростання мотивації до пошукової діяльності, 

на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, їхньої підготовки до уроку та ін.

Часткові зміни у практиці експериментальних шкіл відбувалися внаслідок за-

провадження педагогічних та управлінських новацій, при цьому взаємозв’язок 

і взаємозалежність цих субсистем були очевидними, що підтверджувалося 

сукупністю ознак:

Зміни у навчальному процесу Зміни в системі управління розвитком 
Нові навчальні програми, предмети, 

інноваційні педагогічні технології, 

тьюторська підтримка та психологічний 

супровід, створення умов для самороз-

витку, проектна діяльність, нові інфор-

маційні технології тощо

Цілеспрямоване планування, розро-

блення стратегії розвитку школи, кон-

цепції її реалізації, упровадження нових 

форм управління, створення цільових 

команд, активізація співуправління із 

зовнішнім середовищем тощо 

За ступенем передбачуваності розрізняють спонтанні та планові зміни 

у педагогічній системі школи,.

Спонтанні зміни вносяться як вимушені заходи на протидію чи реагування 

на негативні чинники, частіше вони спричинені зовнішнім впливом. Управлінські 

дії спрямовані на впровадження спонтанних змін, часто мають хаотичний, безси-

стемний характер, супроводжуються швидким реагуванням на вимоги часу, а тому 

й короткочасні за дією.

Планові зміни співвідносяться із системністю, послідовністю, 

цілеспрямованістю, мотиваційністю, готовністю до їх впровадження.

За характером ініціювання зміни поділяють на директивні й партисипативні. 

Директивні — нав’язуються «згори» й здійснюються переважно методом 

адміністрування без урахування думки колективу чи творчих груп. Такі зміни, 

як правило, зумовлені зовнішніми вимогами, не враховують особливостей 

внутрішнього мотиваційного середовища, готовності педагогічного колективу й 

пояснюються так званою об’єктивною необхідністю. Директивні зміни зазвичай 

можуть здійснюватися в короткі терміни, проте досягнуті результати є нестійкими.

Партисипативні зміни здійснюються шляхом зацікавленої участі педагогічних 

колективів чи групи творчих учителів у продукуванні цікавої ідеї, розробленні 

шляхів, способів, форм її реалізації.

Слід звернути увагу на те, що запровадження змін, особливо спонтанних, 

іноді може натрапляти на опір, якщо вони входять у суперечність з об’єктивними 



46

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СІЛЬСЬКОЇ МАЛОЧИСЕЛЬНОЇ ШКОЛИ

і суб’єктивними інтересами як окремих педагогів, так і цілих груп усередині 

педагогічного колективу. Причинами таких суперечностей частіше є консер-

ватизм, пристосування до старої системи, неприйняття нового, нерозуміння 

значущості й сутності змін.

Наростання суперечностей часто стає корисним явищем, що спонукає до змін, 

стимулює процес розвитку та покращання іміджу школи, її конкурентності та праг-

нень до нового, перспективного.

Перехід школи на вищий етап функціонування потребує високого рівня 

мотивації педагогічного колективу до нового, вироблення стратегії розвику школи 

як основоположного документа, що є дороговказом у здійсненні змін.

У нашому розумінні стратегія розглядається як «дорожня карта» у майбутнє, 

розроблений комплекс механізмів та дій, що супроводжуватимуть шлях до до-

сягнення мети, певного успіху шляхом упровадження змін, що забезпечуватимуть 

поступ, зростання позитивних показників у діяльності педагогічного колективу 

школи.

Узагальнений алгоритм розроблення стратегії розвитку школи є творчим про-

цесом, що охоплює:

 • актуалізацію творчого потенціалу школи:

 • виявлення можливостей для оптимального використання ресурсного забез-

печення школи;

 • обґрунтування передбачуваних змін, виявлення потенціалу успіху й способів 

його досягнення;

 • упровадження запланованих змін на засадах взаємодії всіх учасників освіт-

нього процесу;

 • моніторинг змін, що втілюються у практику шкільного колективу;

 • аналіз отриманих результатів, кваліфіковане управління процесом, прийнят-

тя рішень щодо удосконалення педагогічної системи.

Класифікацію стратегій розвитку організації вчені розрізняють за різними оз-

наками, зокрема за В. О. Сластьоніним (табл. 3.1).

Таблиця 3.1
Типологія стратегій розвитку педагогічних (соціальних) систем

Принципи Вид стратегії Коротка характеристика 
1 2 3

Сп рямованість Прогностична

Інноваційна

Інтегрована

Реалістичний прогноз параметрів розвитку 

школи

Створення нових освітніх програм і технологій, 

становлення і розвиток профілю школи.

Укрупнення, посилення окремих освітніх за-

кладів на основі оптимізації мережі

Детальне розробленя цілей і завдань на певний 

період орієнтованих на досягнення успіху в на-

вчально–виховному процесі



47

В.В. МЕЛЕШКО

Продовження таблиці 3.1

1 2 3
Ціл епокала-

дання

Варіативність 

позиціо-

нування 

Програмно-цільова

Економічна

Соціальна

Стратегія маркетингу

Стратегія виживання

Стратегія зростання

Стратегія оптимізації

Стратегія конкретних 

переваг

Стратегія локальних 

змін

Стратегія домінантних 

змін

Стратегія 

внутрішньоорганізаційна

Стратегія 

міжорганізаційна

Залучення ринкових механізмів у різні види 

діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу

Захист інтересів педагогів, учнів інших праців-

ників школи.

Створення необхідних умов для підвищення 

якості освіти, покращення освітніх послуг 

за допомогою РR-заходів, системи інформуван-

ня та ін.

Збереження основних ресурсів, групового 

потенціалу загальноосвітнього навчального за-

кладу при виникненні несприятливих умов для 

його функціонування

Розширення спектра додаткових освітніх по-

слуг, центрів виховної роботи, нових напрямів 

освітньої діяльності

Раціональне використання людських і фінансо-

вих ресурсів для вирішення завдань, що випли-

вають із місії школи, мети, орієнтовані на пере-

будову, оновлення того, що повинно набувати 

нової якості

Диференціація — надання послуг, що від-

різняються від інших закладів-конкурентів. 

Відзначається лідерством за якістю освітніх 

послуг

Реалізація проектів і комплексних програм 

за окремими напрямами діяльності

Провідна роль на певному етапі розвитку шко-

ли, відсутність суттєвих змін під дією внутріш-

ніх і зовнішніх факторів в даний період

Розробляються всередині освітнього закладу з 

урахуванням умов діяльності закладу

Розробляються у процесі кооперації кількох 

шкіл, що мають співставні умови функціону-

вання і мету розвитку



48

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СІЛЬСЬКОЇ МАЛОЧИСЕЛЬНОЇ ШКОЛИ

Закінчення таблиці 3.1

1 2 3
Системність Класичне планування

Інтуїтивне бачення

Запозичення й адаптація

Виникнення корпора-

тивного мислення

Сувора послідовність кожного етапу, плануван-

ня і наявність зворотного зв’язку між ними

Опора на інтуїцію керівництва, що акумулює 

його соціальний і професійний досвід

Джерело — зарубіжний і вітчизняний досвід 

передових закладів

Актуалізація не тільки особистого, а й гру-

пового потенціалу педагогічного колективу 

на основі оволодіння ними контекстуальних 

навичок (соціальна компетентність, комуніка-

тивна взаємодія, налаштування на співробіт-

ництво, групова солідарність, відповідальність, 

встановлення зворотного зв’язку, колективна 

творчість).

Розроблення стратегій і висунення стратегічних альтернатив супроводжується 

підготовкою виконавців: проводиться «круглі столи», цільові науково-практичні 

семінари, «педагогічні творчі майстерні» та ін.

Під час вибору стратегії розвитку школи за допомогою кількісних і якісних 

методів оцінюється ресурсне забезпечення школи, а також прогнозуються можливі 

зовнішні та внутрішніі ризики.

Виникнення ризиків пов’язане переважно з допущенням нераціональних втрат, 

прийняттям імовірних помилкових чи неправильних управлінських рішень, впли-

вом інших непередбачуваних чинників тощо. Найбільш прогнозовані ризики на-

ведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2
Зміст і причини можливих ризиків

Зміст Причини 
Ризик погіршення стану Невідповідність результатів і викорис-

таних засобів 

Ризик недостатнього рівня активності 

вчителів 

Низький рівень інформованості учас-

ників освітнього процесу 

Ризик низької якості освіти Невідповідність навчально-матеріаль-

ного забезпечення потребам та вимо-

гам, рівня компетентності педагогічно-

го складу 

Ризик низької якості стартових освітніх 

показників 

Низький рівень підготовки дітей 

до школи 

За результатами наших досліджень виявлено, що впровадження змін у сільських 

малочисельних школах ризики пов’язані зазвичай зі слабкою підтримкою з боку 

меценатів, спонсорів, представників підприємницької діяльності; звуженість поля 
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спілкування творчої групи вчителів, недостатнього інформаційного, матеріально-

технічного забезпечення та достатньої фінансової підтримки нових ідей.

Завершальним етапом розроблення стратегії розвитку школи є передбачення 

заходів і плану дій, для впровадження змін, спроектованих на основі досягнень, 

кращого досвіду, традицій. У цьому напрямі по-новому осмислюються традиційні 

проблеми освітнього процесу, мета, зміст, методи, відкриваються нові можливості 

в діяльності школи.

Вибір стратегії розвитку школи передбачає концентроване відображення 

інтересів і очікувань адміністрації школи, педагогічного колективу, учнів батьків, 

соціальних партнерів та інших зацікавлених сторін.

Для реалізаціїх нових задумів створюється система методичного супроводу їх 

упровадження, творча група, підготовлена для координації цього процесу, вико-

нання необхідних діагностичних вимірів, проведення проміжних та завершальних 

експертиз змін.

Свою доцільність у реалізації стратегічних завдань підтвердили новостворені 

структури: координаційна рада, ініціативна група, рада реалізації програми роз-

витку школи, рада сприяння школі та ін..

Найактивнішою в реалізації стратегії розвитку школи виявилася тимчасо-

ва координаційна рада, що формувалася зі складу творчих учителів та актив-

них представників громадськості. Така група однодумців охоплювала невелику 

кількість осіб, об’єднаних спільною метою, узгодженістю думок, вибором дій, 

зацікавленістю у зростанні якісних показників школи.

Координаційна рада активно співпрацювала з усіма структурами школи, вико-

нуючи делеговані їй функції:

 • комунікативну (встановлення контакту з різними установами, закладами, 

товариствами, організаціями);

 • координаційну (узгодження дій між адміністрацією школи, творчими гру-

пами педагогів, консультантами методичних, наукових структур);

 • інформаційну (реалістичне інформування про перебіг реалізації програми 

розвитку школи, стан і результативність здійснюваних змін та ін).

Координаційна рада як команда управління розвитком школи створювала 

умови для продуктивної взаємодії всіх учасників реалізації інноваційних процесів 

у школі.

Описуючи рольові взаємодії різних учасників процесу розвитку організації, 

Д. Мюллер-Белінг виокремив три провідні рольові позиції в стратегічному 

управлінні: «двигун процесу», «привідний ремінь» і «критичний коректор» [30]

«Двигун» — це той, хто приводить у рух процес розвитку школи, вказуючи, що 

для успіху процесів змін необхідні два двигуни — двигун влади (machtpromotor) і 

двигун знань (fachpromotor).

Двигун влади — управлінець, як правило, керівник школи, котрий має необхідні 

посадові повноваження для прийняття стратегічних рішень, що випливають із 

загальної концепції розвитку школи.

Двигун знань — спеціаліст (творчий вчитель), який вносить специфічне ноу-

хау в побудову моделі розвитку школи й визначає орієнтири щодо напрямів 

реалізації запланованих змін у діяльності педагогічного колективу. Тільки тісний 
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взаємозв’язок між «двигуном влади» і «двигуном знань» може забезпечити успіх 

команді управління розвитком школи [30].

На підставі розробленої стратегії розвитку школи керівник, педагогічний ко-

лектив, координаційна рада проектують цілісну концепцію змін та перетворень, 

враховуючи особливості шкільного середовища, ціннісні орієнтири, місію закладу, 

корпоративну культуру школи та ін.

Розроблена стратегія розвитку школи є основою для моделюння нового ба-

жаного зразка закладу, а його реалізація конкретизується у програмах, планах 

здійснення змін, що охоплюють функціонування всіх підсистем навчального за-

кладу. При цьому виразно виокремлено найбільш значущі компоненти (вектори), 

що забезпечують умови для переходу школи на новий етап функціонування — стан 

розвитку.

3.2. Моделювання процесу управління розвитком 
сільської малочисельної школи

Р озроблення стратегії розвитку загальноосвітнього навчального закладу було 

підґрунтям для створення моделі розвитку малочисельної школи, що потре-

бувало врахування найзагальніших, типових і особливих умов їх функціонування 

у специфічному середовищі.

Серед сукупності специфічних «місцевих» факторів, що впливають на розвиток 

конкретної школи, слід назвати місцеве виробництво, досвід роботи педагогічного 

колективу, педагогічний потенціал та ін.

Модель управління розвитом сільської малочисельної школи (СМШ) має 

відповідати новій меті та завданням діяльності навчального закладу, умовам і мож-

ливостям його оновлення, що підтверджуватиметься успішними показниками 

фунціонування навчального закладу.

В основу моделі управління розвитом СМШ закладено основні принци-

пи загальної теорії управління, що розроблені в педагогічній науці: громадсь-

кий характер управління, принципи гуманності, ефективності, оптимальності, 

адекватності способів і засобів управління конкретним умовам функціонування 

закладу, принцип системності управлінської діяльності.

Ефективність управління школою залежить насамперед від рівня компетентності 

керівника, розробленої і перевіреної системи виконання управлінських функцій 

та використання інноваційних форм та методів керівництва.

Модель управління розвитком малочисельних шкіл передбачає виокремлення 

двох основних груп особливостей, що визначають специфіку розвитку окремої 

сільської школи й позначається на особливостях управління її розвитком шляхом 

упровадження обґрунтованих змін та перетворень.

Передбачувані зміни враховували загальні, типові особливості сільського 

освітнього середовища й особливості окремої сільської школи.

Перша група особливостей охоплює такі показники: віддаленість від культурних 

центрів, дефіцит кваліфікованих педагогічних кадрів, підвищений соціальний кон-
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троль у сільській місцевості, мала чисельність учнів, висока соціальна активність 

сільських педагогів, соціально-економічна нестабільність та ін.

До іншої групи особливостей належать ті, що надають кожній сільській школі 

неповторності, унікальності, ідентичності та інших характеристик

 Концептуальна модель управління розвитком школи, що передбачає процедуру 

комплексного аналізу стану функціонування школи, виявлення та обґрунтування 

інноваційного потенціалу й перспективного досвіду, формулювання проблем, що 

потребують вирішення і планування заходів спрямованих на реалізацію стратегії 

розвитку шляхом здійснення змін та перетворень, орієнтують вибір шляху 

оптимальної траєкторії чи вектора розвитку, виходячи з особливостей навколиш-

нього середовища конкретної школи.

Інтенсивний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів стимулюється ви-

користанням нових педагогічних технологій, появою нових механізмів управління, 

осмисленням цілей здійснення послідовних змін, необхідних для підвищення 

якості освіти, яка надається цим закладом.

Як провідний ініціатор ідей розвитку школи виступає директор школи, його 

заступники з навчально-виховної роботи, інші суб’єкти управління, сутність 

діяльності яких полягає у здійсненні заходів, що сприяють розробленню 

та реалізації стратегії розвитку закладу.

Зазначимо, що у працях А. М. Мойсеєва, А. Є. Капто, Л. М. Калініної, 

А. В. Лоренсова, О. Г. Хомерики здійснено всебічний аналіз нововведень 

у внутрішкільному управлінні, виокремлено відмінності між поняттями змін і 

розвитку.

По-перше про розвиток свідчить наявність якісних змін у системі чи 

підсистемах управління. На відміну від організації бізнесу (показником розвит-

ку якої є розширення розмірів частки ринку, обсягів виробництва чи реалізації 

продукції), соціальні системи орієнтуються на зростання показників, підвищення 

успішності своєї діяльності переважно за рахунок якісних змін, з огляду на це 

правомірно розрізняти удосконалення й оптимізацію управління у межах по-

точного стабільного функціонування організації від переходу управління на нову 

якість. Це означає що розвиток передбачає зміну суттєвих властивостей системи 

управління та її елементів, структури, у тому числі можливу появу нових системних 

інтегративних якостей.

По-друге, розвиток слід розуміти як природну органічну зміну, що випливає із 

самої внутрішньої логіки руху систем управління.

По-третє, розвиток системи управління — це процес, спрямований, керований, 

що має певні цілі й суб’єкти.

По-четверте, розвиток насамперед засвідчує прогресивні зміни, зміни на краще.

Розвиток розглядаємо як процес закономірних змін, перехід з одного стану 

в інший, досконаліший, перехід від старого до якісного нового стану, від простого 

до складного, від нижчого до вищого.

На думку науковців, розвиток супроводжується інноваційним процесом ство-

рення й освоєння новацій, процесом руху до якісно нового стану, причому не ви-

падкового, а об’єктивно необхідного [12, с. 157].
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Розвиток як універсальна властивість забезпечує виникнення нової якості 

стану об’єкта, нових характеристик і структур. Наявна сукупність властивостей 

(необхідність, спрямованість, закономірність) вирізняє процеси розвитку серед 

інших змін.

Розвиток загальноосвітньої школи часто набуває випадкового характеру: багато 

його елементів можуть змінюватися під дією випадкових впливів, не залежати від 

запланованих змін, при цьому не кожний етап розвитку може бути передбаче-

ним чи спрогнозованим. Тому організатор утілення нових ідей (директор школи) 

повинен допомогти іншим учасникам цього процесу (педагогічному колективу) 

побачити і не проґавити сприятливий випадок, уміло використати ситуацію для 

досягнення позитивних результатів.

Розвиток загальноосвітнього навчального закладу можливий у результаті 

не тільки і не стільки завдяки потужним і всеосяжним управлінським рішенням, 

а й у результаті так званих часткових, локальних впливів, що забезпечують вагомий 

резонансний ефект у окремих частинах, ланках, рівнях педагогічної системи школи.

Процес успішного розвитку педагогічної системи школи передбачає узгоджен-

ня темпів розвитку всіх її частин, компетентної розстановки суб’єктів управління 

та розподілу функції між ними.

Розвиток школи — закономірна, цілеспрямована, еволюційна керована пози-

тивна зміна самої школи (її цілей, змісту, методів, форм організації педагогічного 

процесу), її управлінської системи, спрямованої на досягнення якісно нових 

результатів навчання, виховання, розвитку, саморозвитку.

У зарубіжній практиці є достатньо велика кількість концепцій організаційного 

розвитку закладів освіти, на основі яких розробляються програми, що враховують 

особливості того чи іншого навчального закладу.

Зокрема, у Нідерландах ще в 1988 р.була розроблена «Програма NOVA», яка 

ґрунтувалася на таких засадах:

 • школа є розвивальною одиницею, оскільки саме тут і відбуваються реальні 

зміни;

 • джерела змін мають зароджуватися в школі, а всі зовнішні учасники цього 

процесу повинні тільки сприяти внутрішнім процесам змін;

 • організація насамперед складається з людей, які володіють певними норма-

ми і цінностями, думками і почуттями, а тому реагують частіше емоційно, 

ніж раціонально.

 • розвиток розглядається як форма співпраці між всіма учасниками;

 • конфлікти, суперечності (між філософією і дійсністю, теорією і практикою), 

що виникають у процесі вупровадження нового, розглядаються як стимуля-

тори розвитку;

 • програма орієнтована на цінності й норми, які культивуються в колективі;

 • загальноосвітній навчальний заклад як соціальний комплекс, складається з 

численних параметрів, які в тісному взаємозв’язку визначають унікальний 

профіль конкретної школи;

 • розвиток школи передбачає наявність певного маневру в освітньому про-

сторі, незважаючи на те, що вона перебуває в межах ієрархічних чи бюро-

кратичних систем;
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 • розвиток школи розглядається через планування, імплементацію (впрова-

дження) й інституціоналізацію як єдиного процесу, до якого залучені всі 

учасники;

 • школи можуть учитися (хоча ймовірніше, що вчаться, розвиваються тільки 

особистості), саме взаємозв’язок індивідуальності й комунікативності форм 

навчання створюють культуру організації.

Певний інтерес у нашому дослідженні зумовила типологія шкіл, що розвива-

ються, розроблена німецькими вченими-педагогами: Н. Рольфом, Н. Буреном, 

С. Мюллером. Модель школи, що розвивається, автори називають мотором роз-

витку освіти.

Залежно від цілепокладання вчені виокремлюють такі типи шкіл розвитку: «навча-

юча школа» (wrnende Schule), «школа вирішуючих проблем» (рroblemlo — send Schule), 

автономна школа (autonome Schule), самоврядна школа (selbststewerende Schule), само-

рефлективна школа (selbst-reflexive Schule), відкрита школа (offene Schule). [30].

Зарубіжні дослідники сформулювали чотири тези, що характеризують окрему 

школу розвитку:

 • педагогічному колективу школи делегується право розробляти освітні про-

грами і приймати рішення щодо їх реалізації;

 • школа розглядається як активний педагогічний підрозділ, який поряд із ре-

алізацією навчального плану (державних освітніх стандартів) працює над 

зростанням професійної творчості вчителів;

 • освітня програма школи відображає її педагогічний профіль з урахуван-

ням специфічних умов організації навчального процесу, особливостей 

взаємозв’язку з навколишнім соціальним середовищем;

 • школа висуває високі професійні вимоги до вчителя, враховує вміння й здат-

ність його взаємодіяти з колегами, підтримувати педагогічні дискусії і брати 

участь у перетворенні школи як організації.

Плануючи зміни у педагогічній системі школи, що передбачають її розвиток, 

керівник повинен бути готовий до можливого виникнення різних видів опору, що 

пов’язані з об’єктивними і суб’єктивними інтересами окремих педагогів (інколи і 

груп) всередині педагогічного колективу. Причинами такого опору можуть бути:

 • по-перше, стійка адаптація до традиційної системи, консерватизм і несприй-

няття нового, нерозуміння необхідності й сутності змін;

 • по-друге, посилення відповідальності за доручену справу, боязнь зниження 

рівня авторитету серед колег;

 • по-третє, недовіра особам, що ініціюють чи здійснюють зміни;

 • по-четверте, страх перед новим, невідомим, невпевненість у подоланні сте-

реотипів, боязнь відмови від стандартного та ін.

Зазначені суперечності можуть бути пов’язані й з іншими обставинами, зокрема 

з егоїстичними настроями окремих педагогів.

Водночас процес розвитку будь-якої системи зароджується на етапі появи 

об’єктивних корисних суперечностей, що пов’язані з турботою про майбутнє шко-

ли, при цьому передбачувані ризики, несприятливі наслідки, які можуть виникати 

внаслідок змін, вважаються закономірним явищем.
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Розроблячючи модель розвитку організації, К Левін виокремив три фази: «роз-

морожування» (unfreezing), просування (moving), замороження (fruzing).

Автор вважає, що на фазі «розморожування» відбувається критичне переосмис-

лення наявних проблем, цінностей, розроблення певних установок і діяльнісних 

структур.

На другому етапі розробляються і реалізуються навчальні плани, підходи, про-

екти та інші нововведення.

Третя фаза — стабілізація досягнутого нового стану, створених нових струк-

тур тощо. Останніми десятиліттями ця базова модель була уточнена й розширена. 

Зокрема, американські вчені залучили в процес розвитку організації інші фази:

 • ідеї, ініціативи (початок роботи);

 • організація і встановлення робочих стосунків;

 • визначення проблем і діагностичний аналіз;

 • формулювання мети нового й розроблення проекту її досягнення;

 • реалізація й аналіз, контроль;

 • узагальнення, рекомендації, забезпечення наступності.

Зміни в підсистемах школи, що розвивається, можна класифікувати за різними 

ознаками, зокрема за ступенем радикальності розрізняють глобальні, локальні, 

часткові зміни.

Глобальні зміни охоплюють усю педагогічну систему школи і мають реформа-

торський характер чи спрямовані на якісну модернізацію всієї системи (напри-

клад, передбачається зміна статусу школи).

Локальні зміни відбуваються в окремих елементах системи (у навчально-

му процесі, у позакласній діяльності, у зв’язках із суспільством, громадськістю 

та ін.). у такому разі йдеться не про кардинальні зміни, реформування школи як 

організації, а про окремі педагогічні і управлінські інновації.

Частові зміни не справляють значного впливу як на систему загалом, так і 

на розвиток окремих елементів, проте можуть сприяти таким змінам, забезпечу-

вати високі показники в діяльності педагогічного колективу.

Наприклад, упровадження в освітню практику нової методики опитування 

не змінить великою мірою освітнього процесу в школі, але опосередковано може 

позитивно впливати на підвищення рівня підготовки учнів до уроку. Часткові 

зміни можуть також охоплювати педагогічні чи управлінські новації.

Розвиток педагогічної системи загальноосвітньої школи передбачає здійснення 

попередніх планомірних системних заходів, що є передумовою упровадження змін, 

наприклад: забезпечення теоретичної та методичної підготовки педагогічного ко-

лективу до впровадження інноваційних змін, проведення тренігнгів, коучингів, 

майстер-класів із використання інтерактивних форм навчання у класах з малою 

чисельністю учнів, розроблення навчальних проектів тощо). Взаємозв’язок суб-

систем, що супроводжує процес розвитку школи, фрагментально представлено 

на рис. 3.1.
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Розвиток педагогічної системи школи
Форми підготовка педагогічного колективу:

тренінги, коучинг, майстер-класи, комунікативні тренінги, творчі групи та ін. 

Зміни в освітньому процесі Продукти змін 
Розроблення варіативних навчальних 

планів, авторських програм, індивіду-

альних планів для окремих учнів, підго-

товка тьюторів, програм роботи творчої 

групи вчителів, планів самовдоско-

налення та саморозвитку, оволодіння 

проектними, інформаційними та інши-

ми технологіями навчання, оволодіння 

культурою управління тощо 

Отримання інноваційного продукуту 

(стратегія розвитку школи, авторські 

програми, моделі та проекти уроків, 

управлінські технологі та ін.).

Технологія державно-громадського 

управління, модель випускника школи

Результати розвитку школи 
Підвищення показників ставлення учнів, батьків до школи, підвищення актив-

ності громаськості в управлінні школою, задоволеність команд співуправління 

(батьків, учнів, учителів, представників громадськості, виробничих структур, 

меценатів та ін.), підвищення рівня взаємодії та кооперації із соціальними парт-

нерами, показники навчальних досягнень, показник зайнятості учнів у позаклас-

ній діяльності та ін.

Рис. 3.1. Взаємозв’язок субсистем, що супроводжує процес розвитку школи

За ступенем передбачуваності змін дослідники розрізняють два види: спонтанні 
і планові.

Спонтанні зміни часто спонукають до вимушених дій як певної реакції школи 
(організації) на непередбачувані впливи зовнішнього середовища. Управлінські 
дії спрямовані на впровадження спонтанних змін, що часто мають хаотичний, 
безсистемний характер супроводжуються невчасним реагуванням на вимоги 
часу. Відсутність запланованих змін є ознакою непередбачуваного, стихійного 
управління.

Планові, обгрунтовані, обдумані зміни, як правило, співвідносяться з нор-
мативними й маркетинговими цілями організації, вимогами зовнішнього сере-
довища, можливостями внутрішнього потенціалу загальноосвітнього закладу, 
мотиваційною готовністю педагогічного колективу до здійснення перетворень.

Радикальні зміни, як спонтанні, так і планові, у сільських загальноосвітніх за-
кладах частіше пов’язані з процесами, що відбуваються в соціально-економічній 
сфері, аграрному секторі, місцевому розвитку ринку праці.

Зокрема, розвиток місцевого виробництва, створення малих підприємств у різні 
періоди розвитку села потребували якісної підготовки висококваліфікованих 
кадрів, що у свою чергу позначалося на динаміці та змісті діяльності сільських 
шкіл, активізації партнерських зв’язків із підприємствами.

Частіше процеси соціально-еконмічного розвитку села позначалися 
на розгортанні радикальних змін у структурі сільських шкіл, що переходили від од-
ного ступеня до іншого (початкові школи переростали в неповні чи повні середні 
або навпаки), змінюючи статус організації.
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За характером ініціювання змін їх диференціюють на директивні й 
партисипативні.

Директивні переважно здійснюються адміністративним шляхом, без ураху-
вання думки колективу чи керівництва школи, органів громадського самовряду-
вання. Такі зміни, як правило, зумовлені зовнішніми вимогами, демографічними 
та іншими чинниками, не враховують особливостей внутрішнього мотиваційного 
середовища, частіше пояснюються так званою об’єктивною необхідністю.

Директивні зміни переважно реалізуються в короткі терміни, а досягнуті ре-
зультати мають нестійкий, тимчасовий характер.

Партисипативні зміни вносяться чи ініціюються активною частиною зацікавлених 
осіб, за участю педагогічних колективів, громадськості села, адміністраціїї школи, 
що продукуються підготовкою відповідних управлінських рішень.

Моделювання розвитку загальноосвітнього навчального закладу як процес 
побудови майбутнього зразка розглядається нами як логічна побудова системи 
відповідних елементів, що охоплює структури цілей діяльності навчального закла-
ду, змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, технології навчання 
та управління розвитком закладу.

Моделювання нової педагогічної системи сільської школи, орієнтованої на роз-
виток, розуміємо як сукупність дій, спрямованих на узагальнення перспективного 
досвіду педагогічного колективу, внесення змін у структуру, зміст, технології, що 
відповідають вимогам соціального замовлення на якісну освіту та можливостям 
навчального закладу.

Мета побудови моделі розвитку ЗНЗ зумовлена чітким визначенням вектора роз-
витку школи, орієнтує педагогічний колектив на розроблення механізмів та шляхів 
розвитку педагогічної системи, можливостей використання в навчально-вихов-
ному процесі інноваційних педагогічних технологій, орієнтованих на розвиток 
школяра та вибір ним подальшої освітньої траекторії.

Завдання моделювання розвитку школи полягає у визначенні ключових 
аспектів, що передбачають:

 • виокремлення основних принципів побудови моделі закладу відповідно 
до передбачуваної мети;

 • виявлення труктурних компонентів моделі,
 • забезпечення умов для розкриття потенційних можливостей, талантів та зді-

бностей учнів шляхом створення умов для їхнього розвитку;
 • визначення змісту оновлення (модулів) моделі розвитку школи (навчально-

го, виховного, розвивального, управлінського, методичного), що конкрети-
зуються на різних ступенях навчання (дошкільному, початковій основній 
та старшій школі).

Моделювання розвитку школи як суб’єктний процес значною мірою залежить 
від мотивації учасників цього процесу. Мотиви моделювання розвитку педагогічної 
системи школи можуть охоплювати різні аспекти:

 • підвищення якості освіти, розширення потреб всебічного розвитку і само-
розвитку особистості.

 • зростання соціальних потреб, інтересів учнів, батьків, у розвитку пізнаваль-
них інтересів та здібностей сільської дитини.

 • удосконалення педагогічних технологій;
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 • потреби в організації додаткової освіти та реалізації індивідуальної освітньої 
траєкторії;

 • потреби в забезпеченні профільного навчання;
 • потреби в оновленні виховної системи школи та ін.

Кожний навчальний заклад, спираючись на позитивний досвід, особливості 
своєї школи, моделює організаційний зразок (модель), що передбачає зміну стан-
дартного в реалізації навчального плану (зміст варіативної складової навчального 
плану), визначає специфіку організації домінуючих вузлів навчального плану (у 
профільній школі), форм організації навчального процесу (диференціація у на-
вчальному процесі, диференціація за інтересами, індивідуалізація навчання, тью-
торська система навчання тощо).

Моделювання розвитку школи як процедура створення зразка її майбутнього 
розглядаємо як процес, у якому відбуваються глибинні, системні перетворення, 
що охоплюють певні аспекти реформування навчального процесу, або такі, в яких 
здіснюються незначні (локальні) зміни, що передбачають певний приріст знань, 
рівня розвитку чи інших показників психолого-педагогічного характеру.

Моделюючи зміни педагогічної системи школи, необхідно враховувати вимоги 
основних документів про загальну середню освіту, провідну мету (вектор), із яких 
випливають твердження:

 • школа — важливе середовище для всебічного розвитку та виховання осо-
бистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися;

 • школа забезпечує умови для соціалізації особистості та є фактором розвитку 
громадянського суспільства;

 • школа як відкрита педагогічна система постійно розвивається в напрямі роз-
витку творчих здібностей особистості;

 • розвиток школи забезпечується впровадженням змін, нововведень та засо-
бами інновацій, що охоплюють дидактичну складову педагогічної системи 
школи.

Створення варіативних моделей розвитку школи як усвідомлених зразків май-
бутнього відбувалося на підставі освоєння теорії розвитку загальноосвітньої школи 
як орієнтовного концепту шляхом проведення численних семінарів, конференцій, 
презентацій, що стало стимулом для їх практичного впровадження.

На базі сільських шкіл Івано-Франківської, Київської, Житомирської, 
Черкаської областей України відбувалася апробація варіативних моделей розвит-
ку сільських шкіл з урахуванням регіональних чинників, умов та можливостей 
конкретної школи, її ресурсного потенціалу.

Процес моделювання розвитку сільської школи передбачав три основні етапи: 
діагностика, моделювання, реалізація.

На першому етапі визначалися головні стрижневі лінії функціонування шко-
ли як педагогічної системи, фактори, що забезпечували тривалий успіх школи, і 
виявлялися ті, що гальмували процес розвитку.

Етап моделювання передбачав розроблення системи заходів, що реалізовувалися 

у різних формах («мозкового штурму», творчих лабораторій, цільових семінарів 

та ін.), що дало підстави для створення банку ідей, які лягали в основу розвитку 

різних напрямів діяльності школи.
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Процедура моделювання завершувалася всебічним аналізом і оцінюванням 

пропонованих змін, що давало змогу: по-перше виокремити пріоритети розвитку, 

по-друге зіставити їх із реальними можливостями школи. Таке співвідношення за-

безпечувало перехід до третього етапу — реалізації розроблених заходів та програм 

на основі ідей закладених у стратегії розвитку школи.

Для перевірки результативності впроваджуваних змін використано програму 

моніторингу, що підтверджувала ефективність моделі розвитку загальноосвітньої 

школи.

3.3. Орієнтовна програма моніторингу ефективності моделі розвитку 
сільської загальноосвітньої школи.

П рограма розробляється з метою ознайомлення всього педагогічного колекти-

ву, учнів і батьків із результатами впроваджуваних змін у педагогічній системі 

школи. Для здійснення процедури моніторингу створюється моніторингова група 

(комісія), до складу якої входять: психолог, заступник директора, голови методич-

них структур, представник медичної установи, класні керівники, представники 

батьківського комітету та ін.

Передусім, діяльність моніторингової групи (комісії) спрямовується на:

 • проектування програми моніторингу;

 • організацію та проведення моніторингу;

 • процедуру проведення, збирання і аналізу необхідної інформації;

 • розроблення супроводу моніторингу та оцінювання процесу змін, що здій-

снювалися внаслідок упровадження моделі розвитку школи;

 • оформлення звітів, висновків.

Інформаційною основою моніторингу є кількісні і якісні показники, що 

засвідчують ефективність моделі розвитку школи.

Процедура моніторингу відбувається поетапно.

На першому етапі відбирається інформація, що констатує початок експери-

менту (основні показники до початку впровадження моделі розвитку школи), 

спрямованість основних процесів, які піддавалися змінам, справляли вплив 

на окремі компоненти педагогічної системи школи.

Другий етап: вибір критеріїв, що засвідчують про зміни у змістових, 

організаційних, методичних, технологічних (процесуальних) компонентах. Тобто 

йдеться про показники вдосконалення навчальних програм, вибір концепцій 

організації навчання, використання педагогічних інноваційних технологій 

реалізація методологічних принципів у освітній діяльності (індивідуального підходу 

в навчанні й вихованні через проектування індивідуальних освітніх маршрутів, 

траєкторій, вибір напряму розвитку педагогічної системи школи) тощо.

Третій етап: прийняття управлінських рішень щодо здійснення контроль-

них зрізів, тестів, анкет, запитальників із питань, що висвітлюють різні аспекти 

оновлення, удосконалення, інноваційного перетворення в навчально-виховному 

процесі.
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Четвертий етап: формування статистичних даних, банку інформації для спо-

стереження за результатами динамічного оновлення педагогічної системи школи.

П’ятий етап: інформування учасників освітнього процесу, всіх зацікавлених 

сторін про результати експериментальної роботи щодо впровадження моделі роз-

витку школи та рівень досягнення поставленої мети.

Методи проведення моніторинг:
 • аналіз документів;

 • анкетування;

 • спостереження;

 • проведення проміжних контрольних зрізів;

 • аналіз відвіданих уроків та ін.

Передумови проведення моніторингу
Підготовка педагогічного колективу до здійснення моніторингу в школі:

 • обговорення й затвердження програми моніторингу на педагогічній раді;

 • проведення семінару з учасниками проведення моніторингу, визначення 

об’єктів моніторингу.

 • створення моніторингового комітету (групи).

 • проведення нарад, інших форм обговорення критеріїв моніторингу якості 

змін у педагогічній системі школи.

Необхідно забезпечити високу якість зібраної інформації, що підтверджуватиме 

ефективність моделі розвитку школи.

Інформаційні матеріали моніторингу повинні обговорюватися на засіданнях ме-

тодичних об’єднань, педрад, батьківських зборах; можуть бути предметом аналізу 

на семінарах, науково-практичних конференціях. Вони вміщуються на сайтах 

школи, інформаційних стендах про досягнення учнів і вчителів, оприлюднюються 

через засоби масової інформації, оформлюються у вигляді буклетів, презентацій 

тощо.

За результатами завершального етапу та на підставі висновків моніторингу 

здійснюється подальше прогнозування розвитку школи, визначаються шляхи 

подальшого удосконалення діяльності педагогічного колективу, передбачаються 

подальші дії, спрямовані на підвищення якості освіти в сільській школі.

Для успішної реалізації програми моніторингу ефективності моделі 

пропонується розробити орієнтовний алгоритм реалізації цього процесу в школі, 

при цьому до уваги беруть узагальнені показники:

 • організація та якість навчально-виховного процесу;

 • стан й ефективність інноваційної роботи в школі;

 • робота з батьками;

 • рівень ставлення учнів до навчання;

 • рівень успішності;

 • якість виховного середовища;

 • динаміка стану здоров’я школярів;

 • рівень взаємодії із зовнішнім середовищем;

(результати до і після експерименту)
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Критерії та показники моніторингу ефективності моделі
(у кожній школі визначаються окремо)
Ефективність впровадження моделі визначається:
 • ступенем досягнення мети експериментальної моделі розвитку школи, її 

реалістичність;
 • ефективністю засобів досягнення мети та ін..
 • показниками (рівень) задоволеності змінами (з боку батьків, учнів, учителів, 

громадськості);
 • показниками зайнятості учнів у позаурочний час (заняття в гуртках за інтер-

есами, участь у проектах, конкурсах, олімпіадах тощо);
 • результати, що свідчать про підвищення статусу школи в селі.
 • інші види інформації, які підтверджують ефективність змін.

Інформаційними матеріалами моніторингу, що можуть бути доказовою базою, є:
1) дані про рівень навченості учнів з основних предметів навчального плану 

на різних ступенях навчання (до і після експерименту);
2) динаміка відносного рівня розвитку особистості учнів;
3) динаміка змін у ставленні школярів до школи, до навчання (рівень мотивації);
4) визначення позитивних впливів, що позначилися на якості освіти учнів, 

унаслідок здійснюваних змін:
 • виявлення позитивних змін у здійсненні допрофільної підготовки, профіль-

ного навчання та самовизначенні старшокласників;
 • визначення рівня зайнятості учнів у системі позакласних занять, заходів;

5) показники зіставлення оцінки вчителів і оцінки учнів щодо результатів змін;
6) динаміка змін у показниках рейтингу школи (серед батьків, випускників, 

громадськості, керівників районної, обласної ланки управління освітою).
У школах, які планували внесення змін у дидактичний компонент, до показників 

моніторингу можуть вміщувати такі.
Навченість (з певних предметів) (фактичний рівень знань учнів з предмета до і 

після експерименту):
 • сформованість предметних умінь;
 • сформованість умінь учитися (за вимогами навчальної програми).

Навченість визначається також за темпом просування в засвоєнні знань, 
формуванні вмінь, за рівнем засвоєння матеріалу.

Враховуються показники зростання творчих здібностей учнів:
 • результати участі в олімпіадах, змаганнях, конкурсах;
 • отримання сертифікатів (за участь у заходах, конкурсах системи позашкіль-

ної освіти, результати тестувань з предметів та ін.);
 • портфоліо учня, освітні досягнення.

Враховується динаміка методичних ресурсів
 • підвищення кваліфікації вчителів;
 • зміцнення складу педагогічного персоналу;
 • оснащеність кабінетів методичними матеріалами й сучасними засобами 

навчання.
 • забезпеченість комп’ютерною технікою, доступність мережі Інтернет.
 • забезпеченість навчально-методичною літературою та ін.
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Валеологічні показники
 • санітарно-гігієнічні умови навчання учнів;
 • покращання навчальних приміщень;
 • обладнання спортивних залів, майданчиків.

Оновлення ресурсів для участі учнів у позакласній роботі, покращання умов для 
здобуття додаткової освіти:

 • розширення видів додаткових освітніх послуг у школі;
 • задоволеність потреб учнів у поглибленні знань з окремих предметів;
 • можливості для залучення учнів до роботи за інтересами, розширення мережі 

факультативів, гуртків, умов для дистанційного навчання тощо;
 • покращання якості освітнього середовища:
 — широта,
 — інтенсивність
 — емоційність
 — активність
 — мобільність та ін.

Динаміка (циклограма) завантаження суб’єктів навчально-виховного процесу 
(графіки, порівняльні таблиці тощо):

 • учні: участь у гуртках, зайнятість різними формами спортивно-оздоровчої 
діяльності, участь у олімпіадах, факультативах;

 • вчителі: навантаження вчителя роботою з учнями в позаурочний час, гурт-
кова робота, проведення факультативів інших форм навчально-виховної 
діяльності.

Показники динаміки рівня здоров’я учнів, педагогів:
 • динаміка захворювань;
 • динаміка травматизму;
 • спортивні досягнення тощо.

Показники методичного зростання вчителів:
 • підвищення рівня кваліфікації вчителів;
 • портфоліо вчителя;
 • рівень мотивації до інноваційної діяльності.

Показники оновлення навчально-матеріальної база школи:
 • поповнення навчальних кабінетів методичними матеріалами й обладнан-

ням, навчально-методичною літературою, посібниками, підручниками, 
персональними комп’ютерами (для вчителів і учнів);

 • оновлення ресурсів для здійснення додаткової освіти в школі.
На завершальному етапі узагальнюється проведена робота, визначаються успіхи 

педагогічного колективу.
Виявляються також ті важливі аспекти, що з певних причин були упущені, 

не враховані педагогічним колективом (недостатня диференціація й 
індивідуалізація навчання, відсутність індивідуальної роботи вчителя з учнями, 
відсутність системної цілеспрямованості роботи з обдарованими дітьми, проблема 
збереження й зміцнення здоров’я учнів та ін.).

Матеріали, викладені вище, є рекомендованими, і керівник може вибрати влас-
ний варіант сукупності критеріїв для визначення ефективності моделі розвитку 
школи або використати окремі із них, що відображатимуть позитивні впливи впро-
ваджуваних змін.
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Розділ 4.
Практика впровадження моделей управління 
розвитком сільської малочисельної школи

4.1. Модель управління розвитком Тишківської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Городенківської районної ради
«Українська національна школа-родина»
(директор школи С. Кавчук)

П ровідна ідея моделі «Українська національна школа-родина» полягає у ство-

ренні відповідного шкільно-сімейного середовища, в якому діяльність класів-

родин визначається новим стилем відносин між сім’єю і школою. Це сприятиме 

гармонійному розвитку особистості, активізації педагогічного досвіду вчителів, 

стимулюванню їхньої творчої активності, пошуку нових форм і методів навчаль-

но-виховної діяльності. Концептуальна ідея педагогіки української національної 

школи-родини дає змогу формувати національну свідомість, забезпечувати єд-

ність поколінь, виховувати моральну, громадянську й соціальну відповідальність 

учителів, батьків, учнів.

Сповідуючи ідеї видатних педагогів Григорія Ващенка, Софії Русової, Бориса 

Грінченка, Василя Сухомлинського, Мирослава Стельмаховича, колектив будує 

роботу навчального закладу на засадах такої філософії, що визначає абсолютні 

родинні цінності: Любов, Добро, Красу, Працю, Сім’ю.

Місія: сформувати національно свідому, висококультурну, високоосвічену 

особистість, гідного громадянина України, патріота, професіонала, сім’янина.

Мета: розвиток і саморозвиток особистості школяра в умовах української 

національної школи-родини, конкурентноспроможного, здатного до творення 

свого майбутнього, господаря своєї землі.

Завдання:
 • створити освітнє середовище школи-родини, сприятливе для розвитку, 

саморозвитку й самореалізації особистості учня, його громадянського 

становлення;

 • забезпечити рівний доступ учнів до якісної освіти через оновлення змісту 

навчання на основі їхніх запитів, потреб, можливостей;

 • розробити виховну систему школи-родини на засадах народної, родинної 

та етнопедагогіки з урахуванням особливостей регіону;

 • здійснити науково-методичне забезпечення реалізації моделі української 

національної школи-родини;

 • упроваджувати ідеї науки, передового педагогічного досвіду та інноваційні 

педагогічні технології в практичній діяльності закладу;
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 • активізувати діяльність органів учнівського самоврядування через широке 

залучення ініціативних учнів, лідерів;

 • оптимізувати взаємодію закладу, сім’ї, громадських організацій, їх участь 

у діяльності органів шкільного самоуправління;

 • забезпечити психологічний супровід реалізації моделі школи-родини.

Очікувані результати:
 • формування навчально-виховного середовища, сприятливого для розвитку 

та саморозвитку особистості школяра;

 • забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти, розвиток їхніх здібнос-

тей, нахилів, талантів;

 • формування висококультурної, високоосвіченої особистості, конкурент-

носпроможної, здатної до життєвого проектування, гідного громадянина 

України, сім’янина, професіонала;

 • підвищення інтересу сім’ї, громади села до розвитку, навчання й виховання 

дитини;

 • зростання рівня професійної майстерності й загальної культури вчителя;

 • підвищення іміджу навчально-виховного закладу «Українська національна 

школа-родина».

Концепція
Реалізація провідної ідеї «Української національної школи-родини» базується 

на основі особистісно орієнтованого, компетентнісного, середовищного та си-

стемного підходів.

Загальноосвітній заклад у роботі керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про середній 

навчальний заклад, постановами Кабінету Міністрів України, Конвенцією про 

права дитини, рішенням Генеральної Асамблеї ООН щодо сімейно-родинного 

виховання, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, 

рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади та власним Статутом.

За основу концепції беремо саму природу навчально-виховного процесу 

в його етнічному, національному і регіональному вираженні, як заповіли нам 

у зверненнях до нащадків визначні вітчизняні педагоги С. Русова, Г. Ващенко, 

В. Сухомлинський, М. Стельмахович.

Освіта і виховання в школі-родині мають національний характер. Навчально-

виховний процес здійснюється на засадах державної політики в галузі освіти й ви-

ховання. Визначальними є реалізація ідей народної освіти, українознавча основа 

структурування знань, органічне поєднання організаційно-педагогічної, сімейно-

родинної, національно-культурної та просвітницької діяльності вчителів, батьків, 

учнів, жителів села.

Зміст освіти й виховання реалізується через упровадження інноваційних 

технологій, зокрема:

 • розвивальне навчання (Д. Ельконін — В. Давидов);

 • групові та колективні форми навчання (О. Савченко, І. Якиманська);

 • особистісно орієнтоване навчання (О. Савченко, І. Якиманська);

 • пізнавальні та проблемно-пошукові технології;
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 • інформаційні комунікації;

 • проектні техології (Дьюї, Кілпатрик).

«Українська національна школа-родина» — це заклад, що забезпечує партнер-

ство вчителів, учнів та громадськості, формує громадсько-державне управління 

освітою; плекає авторитет батька й матері, виявляє турботу про дітей; у ній гли-

боко вивчаються народні традиції в сімейному вихованні, досліджується історія 

української родини.

«Українська національна школа-родина» забезпечує високий рівень знань 

учнів, душевний і психологічний комфорт, розвиток природних обдарувань, 

формує особистість, здатну творити себе і своє життя.

Школа створює єдиний культурно-освітній простір у селі, співпрацюючи з гро-

мадськими організаціями, позашкільними навчальними закладами.

«Українська національна школа-родина» — це заклад, де відбувається справ-

жня співпраця школи і батьків як необхідна умова гармонійного розвитку дитини, 

формування соціальної активності, мотивації до здорового способу життя.

Дидактичний аспект
Усі наукові дослідження й педагогічна практика сучасної школи спрямовані 

на те, щоб роки перебування в ній були не підготовкою до життя, а власне життям. 

Завдання школи — створити умови для індивідуального самовираження та роз-

витку критичного розуму особистості, формувати вміння вчитися й самостійно 

здобувати знання, прогнозувати своє майбутнє й ефективно розв’язувати пробле-

ми в різних життєвих ситуаціях. На уроках учитель має не просто дати суму знань, 

а сформувати життєву компетентність як самоздатність особистості до оптималь-

них дій, що базуються на знаннях, довірі, цінностях, набутих завдяки навчанню. 

У зв’язку з цим помітніше усвідомлюємо гостру потребу в реалізації особистісного 

підходу до учня як основи організації навчально-виховної роботи. Є тільки один 

спосіб реалізувати особистісний підхід у навчанні — зробити навчання сферою 

самоствердження особистості. Особистісно орієнтована освіта реалізується через 

діяльність, яка має не лише зовнішні атрибути спільності, а й своїм внутрішнім 

змістом передбачає співпрацю, саморозвиток суб’єктів навчального процесу, ви-

явлення їх особистісних функцій.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад визначено таку структуру навчально-виховного закладу:

І. Початкова школа (1—4-й класи).

ІІ. Основна школа (5—9-й класи).

ІІІ. Старша школа (10—11-й класи).

У приміщенні школи самостійно функціонує дитячий садок «Струмочок».

Дошкільна освіта зорієнтована на системний розвиток особистості, створення 

умов для рівного доступу до якісної дошкільної освіти, формування готовності 

дитини до навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.

Початкова школа
У структурі освіти особливе місце належить початковій школі, оскільки саме 

на цьому рівні закладаються основи для успішного подальшого навчання.
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Зміст освіти реалізується через виконання Типових навчальних планів 

початкової школи, затверджених наказом МОН України від 29.11.2005 № 682.

В основу навчально-виховного процесу покладено принципи етнопедагогіки 

та передової практики навчання й виховання молодших школярів. За рахунок 

варіативного компонента навчального плану введено курси «Народознавство», 

«Сходинки до інформатики», «Світова література», «Християнська етика». Молодші 

школярі залучаються до збирання фольклору, систематизують зібраний матеріал 

до збірника «Скарби народної творчості». З метою усвідомлення належності 

до рідного краю вивчають свій родовід, реалізують проект «Дерево мого роду».

Засобами трудового навчання учні формують знання про давні народні ремесла, 

беруть участь у гуртку «Батьківська майстерня».

Отже, якість початкової освіти постає не як сумарний вияв знань і вмінь із 

предметів навчального плану, а як інтегрований показник становлення особистості, 

що охоплює не лише результати навчально-виховного процесу порівняно з норма-

тивами, а й життєвий і навчальний досвід учня, умови і характеристики навчання 

й виховання. Як результат, сформується модель випускника початкової школи.

Основна школа
Зміст освіти реалізується за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів 12-річної школи, затвердженим наказом МОН України від 

23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. 

№ 66.

Система навчально-виховної роботи в основній школі, спрямована на форму-

вання соціальної активності підлітків, передбачає орієнтацію на відповідні прин-

ципи її організації:

 • цілеспрямованості;

 • диференціації й індивідуалізації навчально-виховного процесу;

 • оптимізації навчання і виховання;

 • системності й доступності;

 • гуманізації і гуманітаризації педагогічного процесу;

 • налагодження гармонії родинно-шкільного виховання.

Школа ІІ ступеня дає учням знання основ наук, забезпечуючи їх взаємозв’язок, 

системність. У навчально-виховному процесі повною мірою враховуються 

індивідуальні особливості дитини. З цією метою запроваджено факультативні 

курси, курси за вибором. У 1—11-х класах вивчається курс «Християнська етика». 

Для учнів 4-го класу запроваджено факультативний курс «Світова література», для 

учнів 2—4-х класів — «Сходинки до інформатики». Учні 8, 9, 11-х класів вивчають 

факультативний курс «Культура життєвого самовизначення», а для учнів 5—7-х 

класів організовані факультативні заняття з курсів «Народознавство», «Фольклор 

і етнографія». Цей варіативний компонент освіти відображений на рис. 4.1.

Здійснюється гуманітарний процес допрофільної підготовки. На цьому рівні 

відбувається остаточна профорієнтація учнів як результат спільної діяльності всіх 

учасників навчально-виховного процесу: учнів, педагогів, батьків, психолога.

Основна школа забезпечить усім випускникам якісний рівень загальноосвітньої 

підготовки, високий рівень загальнолюдської культури, сформує вміння і бажання 
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самостійно вчитися впродовж усього життя, виховає їх патріотами українського 

народу, держави.

Модель випускника основної школи характеризуватиметься сформованими 

компетентностями.

Рис. 4.1. Варіативний компонент змісту освіти
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Старша школа
Згідно з Концепцією профільного навчання старша школа функціонує як 

профільна. Це створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особли-
востей дитини, її нахилів, обдарувань, орієнтації на майбутню професію.

Навчальний план для 10-го класу складений за Типовими планами для 
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (лист МОН «Про Навчальні плани 
загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік»№ 1/9—53 від 
10.08.2010), для 11-го класу — за Типовими навчальними планами для організаціїї 
профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими 
наказом МОН України від 20.05.2003 № 306.

Особливістю старшої школи є корекція програм з усіх предметів, поглиблене 
вивчення дисциплін, профільність (у 10-му класі запроваджено профіль українська 
філологія). Це дає можливість проводити науково-теоретичну і загальнокультурну 
підготовку з предметів гуманітарного напряму. Розвивати свої природні здібності 
учні можуть на уроках, вивчаючи поглиблено англійську мову, українську мову 
і літературу, а також такі курси, як «Християнська етика», «Культура життєвого 
самовизначення», «Етика і психологія сімейного виховання», «Ділова англійська 
мова», з основ психології «Пізнай себе».

Уведення курсів за вибором, факультативів із різних навчальних предметів 
сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів, самореалізаціїї особистості, роз-
ширенню соціальної компетентності старшокласників, що значно вплине на мо-
тивування навчання, зорієнтоване на продовження освіти за обраним профілем 
відповідно до майбутніх життєвих планів.

Зважаючи на соціальне замовлення, потреби учнів, батьків, стратегічною метою 
школи є прогнозований образ випускника (додаток 1).

Виховний аспект
Виховна система школи підпорядкована реалізації програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1—12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» 
(2007), Концепціїї виховання дітей та молоді у національній системі освіти (1996), 
Концепції українського національного виховання учнів загальноосвітньої школи 
в умовах Прикарпаття (1995).

Школа з її просвітницьким і народотворчим призначенням покликана разом 
із родиною зберегти напрацювання поколінь (знання, досвід, моральні цінності, 
національні традиції, гуманістичні ідеали) та, передавши їх дітям, використати 
на користь майбутнього.

З огляду на те, що виховання є управлінням процесом розвитку й самороз-
витку й саморозвитку особистості, у школі розроблено найважливіші принципи 
організації стосунків у системі «учень — учитель — батьки», що передбачають:

 • безумовну повагу до особистості дитини, увагу до її індивідуальних і вікових 
особливостей, прийняття її неповторної своєрідності;

 • орієнтацію всього навчально-виховного процесу на потреби родини й 
дитини;

 • орієнтацію у виборі форм і методів виховання на традиції школи, родини, 
громади, села, регіону;

 • дотримання особистісного підходу у вихованні.
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Визначивши завдання і принципи виховного процесу, педагогічний колектив 
намагається побудувати трирівневу життєздатну систему «Школа + Родина + Я», 
що передбачає усвідомлення школярем себе як частини шкільної родини, залу-
чення батьків до виховної роботи.

Учні школи — активні учасники заходів обласного рівня, зокрема, Всесвітнього 
з’їзду родини Шухевичів, відзначення 100-річчя від дня народження генерал-хо-
рунжого УПА Р. Шухевича.

Широко впроваджуються в практику виховної роботи матеріали Музею історії села 
та визвольних змагань імені Р. Шухевича, духовної світлиці Шухевичів, фольклорно-
етнографічної світлиці Володимира Шухевича, історичних пам’ятних місць села.

У школі діє дитяча організація «Рід», головним завданням якої є набуття учнями 
вмінь і навичок управління, сприяння відродженню історико-культурних традицій 
українського народу, виховання поваги до родини, друзів, ровесників, почуття 
власної гідності, надання їм можливості виявити себе на практиці (додаток 2).

«Рід» організовує й проводить вишкіл згідно з Положенням про вишкіл спільні 
зібрання членів «Роду» і батьків «Без гілок — не дерево, без дітей — не сім’я», зустрічі 
з відомими людьми та старожилами краю «Від роду до роду слався Україно», бере 
участь в «Екологічній весні», проводить акцію «Екологічна стежина», «Жива вода», 
організовує виступ агітбригади «Екологи». Традиційно в школі відбувається посвя-
та в першокласники, п’ятикласники «Добрий день, моя родино!». «Рід» бере участь 
у сільських, районних громадських заходах, святах, змаганнях, що дає кожному 
школяреві можливість займати активну громадянську позицію.

Пластовий гурт «Орхідея» відкриває можливості для виховання лідерів 
та провідників українського суспільства, свідомих, відповідальних і повновартісних 
громадян місцевої, національної та світової спільноти. Він має сформовану певну 
систему роботи. Пластуни школи беруть участь у конкурсах патріотичної пісні, є 
організаторами районного й учасниками обласних зльотів пластунів, міжнародної 
акції «Віфлеємський вогонь — у кожну оселю».

Вихованці школи успішно розвивають свої здібності та природні задатки 
в гуртках, які працюють у позаурочний час. Гурток народного танцю «Горлиця», 
відновив танці, що побутували в селі ще в ХІХ ст. Колектив — учасник облас-
них, районних виступів. Учасники гуртка «Початкове технічне моделювання» 
впродовж п’яти років є переможцями обласних змагань, які проводить обласний 
центр технічної творчості школярів. Члени шкільної учнівської виробничої бри-
гади — активні учасники всеукраїнських зльотів учнівських виробничих бригад 
(м. Дніпропетровськ; м. Луганськ).

Ще одним важливим напрямом особистісного розвитку учнів школи є 
організація учнівського самоврядування, що сприяє активній участі школярів 
у житті й діяльності шкільного колективу, виховує відповідальне ставлення 
до навчання як громадянського обов’язку, дисциплінованість, почуття господа-
ря, забезпечує широку гласність через шкільний прес-центр, пропагує здоровий 
спосіб життя, організовує дозвілля учнів. Школа — призер обласного конкурсу 
за кращу організацію роботи з оздоровлення учнів («Літо — 2012»).

Переконані, що в становленні української національної школи-родини важли-
ва єдність шкільного й родинного виховання, завдяки якій виростають справжні 
громадяни, зароджуються найвищі духовні й моральні цінності, розвивається 
та зміцнюється нація.
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Взаємодія школи, сім’ї, сільської громади
Головною метою української системи родинного і національного виховання є 

організація педагогічної співпраці школи та батьків.

Школа підтримує тісний взаємозв’язок із батьками та громадськістю через раду 

школи, піклувальну раду, загальношкільний і класні батьківські комітети, вход-

ження батьків до органів учнівського самоврядування, творчі звіти школи перед 

громадськістю. Практикуємо проведення Днів відкритих дверей (відвідування 

уроків членами батьківського комітету й батьками), шкільних заходів, зокрема 

традиційних свят за участю родин «Тато, мама, я — спортивна сім’я», «Ну де ще є 

така чарівна пісня?», свято матері, що є найкращим шляхом до зближення з дітьми, 

розуміння й вивчення їх.

З метою заохочення батьків до виховної діяльності, підвищення їхньої ролі 

у вихованні дітей у школі організовано роботу батьківського лекторію «Університет 

педагогічних знань».
Запроваджуються нові форми роботи, що сприяють активній співпраці з 

батьками. Це передусім усні журнали, прес-конференції, зустрічі за «круглим 

столом», виставки прикладної, декоративної творчості, родинних альбомів, ви-

пуск тематичних газет. Використовуються такі види пропагування педагогічних 

знань, як «Дерево родоводу» (зустрічі поколінь), «У сімейному колі» (індивідуальні 

консультації, зустрічі з лікарем, психологом, священиком), «Родинний міст» 

(зустріч з батьками та обговорення проблем виховання), «Народна світлиця» (звер-

нення до народних традицій), «День добрих справ» (спільна трудова діяльність 

педагогів, батьків і дітей), «Сімейна скринька» (з досвіду сімейного виховання).

За участю церковних громад, священиків і школи організовуються дійства 

до святкування Різдвяних, Великодніх свят. Школярі — учасники проекту об-

ласного телебачення «Галичина» «Великодні ігри і забави у Тишківцях». Свято 

Миколая біля Садиби св. Миколая за сприяння народного депутата України 

Анатолія Матвієнка набуло районного значення. За його підтримки налагоджено 

міст дружби «Різдво в Тишківцях» учнів школи з ровесниками шкіл східних об-

ластей України (Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Крим, Херсон, 

Миколаїв). Упродовж трьох років діти, родини котрих приймали цих школярів, 

нагороджуються путівкою в оздоровчий табір «Райський куточок» м. Бердянська.
Досвід спільної роботи школи, сім’ї, сільської громади свідчить про те, що 

тільки в тісній співпраці цих інституцій відбуватимуться розвиток, саморозвиток 

і самореалізація особистості учня, його громадянське становлення (додаток 3).

Навчально-виховне середовище
Для продуктивного навчання, виховання, фізичного розвитку школярів 

необхідно створити ефективні умови, здатні забезпечити підвищення якості 

освіти, виховати самостійну, творчу особистість, здатну до змін інноваційного 

характеру, до самовдосконалення.

Освітнє середовище української національної школи-родини характеризується 

створенням атмосфери духовності й родинності, основою якого є:

 • ціннісне ставлення особистості до соціального і природного довкілля як 

до самого себе;
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 • забезпечення в школі можливості вибору не лише профілю, навчального 
предмета, курсу, а й форми і способу дії;

 • обов’язкова участь дітей, учителів і батьків у створенні норм і правил шкіль-
ного життя;

 • відкритість рішень, що ухвалюються, можливість кожного члена колективу 
впливати на їх характер;

 • побудова навчального закладу як діючої моделі відкритого громадянського 
суспільства;

 • виборність шкільного самоврядування;
 • функціонування різновікових клубів, гуртків.

У навчально-виховній роботі виходимо з того, що дитина — абсолютна цінність, 
особистість, котрій надається можливість бути собою; вона реалізує своє право 
на освіту та різнобічний розвиток і саморозвиток відповідно до своїх потреб, 
здібностей і можливостей; учитель розвиває свої професійні й особисті якості, ду-
ховну культуру, організовує навчально-виховну діяльність, спираючись на прин-
цип природо- й культуровідповідності, гуманізації, естетизації на засадах взаємодії 
загальнолюдських і національних цінностей; керівник забезпечує оптимістичний 
дух діяльності учня і вчителя. Робота шкільного колективу будується на основі 
партнерського співробітництва, взаємної вимогливості, поваги, довіри, атмосфери 
спільної радості й успіху.

Навчально-методичне забезпечення
«Українська національна школа-родина» функціонує як середня загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів, у якій домінує принцип відкритості. Мета — забезпечення 
здобуття освітнього мінімуму і виховання особистості дитини, здатної творити 
себе і своє життя, шляхом упровадження в навчально-виховний процес родинної 
педагогіки та українознавчих цінностей як важливих факторів самоактуалізації 
і саморозвитку особистості. Школа-родина організовує співпрацю, формує ду-
ховну спорідненість усіх жителів села, плекає авторитет батьків, турбується про 
дітей, старих і немічних, удосконалює навички культури здоров’я й здорового 
способу житя, розуміючи це як громадянський і патріотичний обов’язок перед 
своїм народом. Робота в школі (за орієнтацією, змістом і формами) відповідає 
національно-культурним потребам, віковим особливостям дітей. Життєдіяльність 
школи наближається до родинної.

У школі функціонують навчальні кабінети, класи початкової школи, спортивний 
зал, бібліотека. Створено два історико-краєзнавчі музеї, кабінет українознавства 
та Шевченкова світлиця. Обладнано сучасним мультимедійним комплексом 
кабінет інформатики.

У школі панує родинний мікроклімат, підтримуються звичаї і традиції 
українського народу.

У навчальний план введені факультативні заняття та курси за вибором відповідно 
до специфіки Покутського краю («Народознавство», «Краєзнавство», «Етнографія 
і фольклор»). Відродження народних ремесл забезпечує участь школярів у роботі 
гуртків «Лозоплетіння», «Художня вишивка», «Ковальська справа».

Школярі пізнають етнокультуру через залучення традицій, звичаїв і обрядів 
до процесу виховання. Учні є учасниками конкурсів презентації старовинного 
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одягу рідного села та Покуття в цілому, були переможцями районного конкур-
су «Покутянка». У навчально-виховному процесі ефективно використовуються 
можливості фольклорно-етнографічної світлиці імені Володимира Шухевича, му-
зею-садиби Шухевичів, які є в селі. Для школярів організовуються екскурсії в му-
зей Леся Мартовича (с. Торговиця), Василя Стефаника (с. Русів), музей «Покуття» 
(м. Городенка), зустріч із народною художницею України П. Хомою.

Отже, весь комплекс виховного впливу, де активізовано засоби етнокультури, 
є нормою існування життя дитини в родинному осередку й навчальному закладі.

Управлінський аспект
Ефективне управління — запорука якісних освітніх результатів.
Модель управління школою передбачає створення системи, орієнтованої на ви-

ховання, навчання і, головне, на розвиток особистості, відкритої для інновацій. 
Вона передбачає передусім удосконалення та розвиток колегіальних форм 
управління, єдність управління й співуправління, формування нових відносин 
між школою й середовищем, подолання стереотипів авторитарної педагогіки, на-
уково-методичну спрямованість підвищення кваліфікації вчителів.

В основі управлінської діяльності покладено ідею створення колективу 
однодумців на чолі з керівником — лідером. Для цього в школі повсякденно 
турбуємося про те, щоб кожен педагог відчував, усвідомлював, осмислював культу-
ру навчального закладу, його основні цінності й традиції, а також формував у собі 
потребу оновити орієнтири своєї школи, здійснити нововведення, які позитивно 
вплинули б на їх розвиток.

На це спрямовано статут школи, кодекс керівника, кодекс учителя. Особистий 
приклад у роботі — головний механізм впливу керівника на підлеглих. Особлива 
увага приділяється розвиткові співпраці адміністрації школи з учителями.

Школа — відкрита соціально-педагогічна система. Разом із педагогічним колек-
тивом відповідальність за якість освіти несуть громадські інституції, батьківська 
громада, які є соціальними партнерами в реалізації державно-громадської моделі 
управління навчальним закладом.

Школа є культурно-просвітницьким центром у селі, співпрацює з органами 
місцевого самоврядування, сільською громадою, церквою, політичними, гро-
мадськими організаціями.

Пріоритетними напрямами діяльності школи є впровадження інноваційних 
технологій, особистісно орієнтованих методик і сучасних інформаційних 
технологій у навчально-виховний процес; системне відстеження позитивних 
тенденцій у розвитку особистості учня; розроблення й упровадження комплексної 
програми пошуку перспективних шляхів навчання, розвитку та виховання 
компетентної особистості.

Гнучка структура управління, адаптована до завдань школи, сприяє створенню 
умов для досягнення мети кожним суб’єктом, дає підстави стверджувати, що лише 
завдяки ефективному управлінню можна досягти вагомих результатів у процесі 
навчання та виховання підростаючого покоління, розвитку творчого потенціалу 
вчителя і учня та освітнього закладу загалом.
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Науково-методичний та психологічний супровід
Методична робота будується відповідно до Положення про методичну ро-

боту з педагогічними кадрами в закладах освіти області. Розроблено структуру 
методичної роботи на основі діагностично-прогностичного аналізу фахового 
рівня педагогічних кадрів, вивчення стану навчально-виховного процесу та за-
вдань реалізації законодавчих і нормативних актів, державної національної й 
регіональної програм розвитку освіти.

Координатором у реалізації науково-методичних проблем як засобу підвищення 
психолого-педагогічної культури вчителя є педагогічна рада й науково-методич-
на ради школи. Працюють чотири методичні об’єднання, творча група, школа 
педагогічної майстерності, постійно діє психолого-педагогічний семінар.

Під час предметних тижнів, декад методичні об’єднання здійснюють презентації, 
відкриті нестандартні уроки, позакласні предметні заходи, творчі учнівські 
конференції. За їх результатами випускають інформаційно-методичні бюлетені, 
проводять виставки педагогічної творчості: «Методична палітра інноваційної 
діяльності», «Інновації на уроках», «Портфоліо педагогічної майстерності».

Методична рада школи працює над створенням банку найкращих науково-ме-
тодичних розробок, відкритих уроків, програм, допомагає вчителю бути здібним, 
творчим, що дає змогу навчати молоде покоління мудрості життя, підводить його 
до нового способу мислення в дії.

Підвищення професійного рівня вчителів забезпечується шляхом самоосвіти, 
вивчення документів і матеріалів фахового спрямування, створення власних вчи-
тельських проектів, спільних проектів з учнями.

Педагоги школи охоче беруть участь у шкільних, районних конкурсах «Учитель 
року», «Класний керівник року».

Певним звітом педагогічної майстерності, професіоналізму як окремого вчите-
ля, адміністрації, так і колективу загалом є методичні заходи для різних категорій 
педагогічних працівників району, області, які проводяться в школі:

 • директорів обласних еколого-натуралістичних центрів на базі шкільної на-
вчально-дослідної земельної ділянки;

 • директорів шкіл — слухачів курсів ОІППО;
 • педагогів-організаторів — слухачів курсів ОІППО;
 • заступників директорів з виховної роботи м. Івано-Франківська;
 • голів районних профспілкових організацій працівників освіти і науки 

області;
 • директорів шкіл району;
 • заступників директорів із навчально-виховної роботи, виховної роботи;
 • учителів української мови і літератури, англійської мови;
 • практичних психологів району.

На базі закладу працюють районні методичні структури — опорні школи:
 • з управлінської діяльності;
 • з організації виховної роботи;
 • з української мови і літератури.

Щорічно, готуючись протягом року до педрад, учителі працюють у творчих 
групах та індивідуально, узагальнюють творчий досвід своїх колег із питань упро-
вадження сучасних освітній технологій.
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На сьогодні матеріально-технічна база школи дала вчителям можливість ви-
користовувати інформаційно-комунікативні технології (кабінет інформатики об-
ладнано сучасним мультимедійним комплексом). Педагогічний колектив працює 
над реалізацією освітнього проекту «ІНТЕЛ» з метою формування в учителів на-
вичок ефективного використання інформаційно-комунікативних технологій 
у процесі викладання різних навчальних предметів. У початковій школі прохо-
дить апробацію навчальна програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі 
скарбів» (автор — О. В. Коршунова).

Педагогічний колектив долучився до реалізації цільової програми «Обдаровані 
діти». Склалася певна система роботи з учнями, що мають яскраво виражені творчі 
здібності. Упроваджуються нові організаційні форми з виявлення обдарованих 
дітей, педагогічні технології розвитку дитячої обдарованості, удосконалюється 
система цільового управління цією діяльністю.

Важливим і значущим у роботі з обдарованими учнями вважаємо їхнє моральне 
й матеріальне стимулювання, що має такі види:

 • рейтинговий порівняльно-аналітичний характер шкільних робочих лінійок;
 • занесення до книги історії школи;
 • занесення на дошку пошани;
 • визначення та вшанування обдарованих учнів і вчителів на завершальному 

шкільному святі;
 • визначення переможця шкільного конкурсу «Учень року» і вручення гро-

шової винагороди.
З огляду на необхідність визнання пріоритетності потреб дітей в основу роботи 

школи покладено принципи психологічно-педагогічного вивчення особистості 
кожного учня, зокрема діагностики психологічних процесів і психічного стану 
учня; дослідження й корекції соціального статусу дитини; вивчення особистості 
школяра в розвитку.

Діяльність практичного психолога спрямована на оптимізацію навчально-
виховного процесу та розвиток особистісної зрілості й компетентності дітей і 
підлітків. Учні школи є учасниками україно-швейцарської програми «Сходинки 
до здоров’я». У межах цієї програми викладається курс «Культура життєвого само-
визначення». Діє гурток «Пізнай себе».

Психологічний супровід втілюється у проведенні діагностики особистісних 
особливостей учнів (вивчення структури здібностей, готовності дитини до навчан-
ня в школі). Практичний психолог допомагає батькам у питаннях налагодження 
стосунків із дитиною й проблем виховання, учням — щодо подолання страхів, 
агресивності, невпевненості в собі, труднощів у спілкуванні, навчанні, поведінці.

Реалізується допомога через групові тренінги, на яких:
 • діти навчаються мистецтва спілкування, готуються до складання іспитів, 

участі в олімпіадах, професійного самовизначення;
 • батьки підвищують компетентність у спілкуванні з дітьми;
 • класні керівники і вчителі-предметники навчаються конструктивного 

розв’язання конфліктів, попередження емоційного вигоряння.
Педагоги школи — учасники постійного психолого-педагогічного семінару.
Психологічний супровід відіграє важливу роль у здійсненні допрофільного 

й профільного навчання. Він допомагає учням визначити сферу діяльності, 
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яка відповідатиме їхнім можливостям і здібностям, сприятиме в майбутньому 
конкурентоспроможності на ринку праці.

Школа домоглася певної результативності у своїй діяльності. Про належний 
рівень навчально-виховної роботи свідчить рівень якості знань, пізнавальної 
активності школярів: практично всі випускники вступають до ВНЗ, здатні адапту-
ватися в сучасних умовах, у них сформована потреба в самовдосконаленні й само-
розвитку. Учні школи є призерами ІІ етапу, учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад, міжнародного конкурсу «Кенгуру».

Школа стала переможцем Всеукраїнському конкурсі на кращу організацію ро-
боти з охорони праці 2010 р., у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм роз-
витку місцевих громад виграв її проект «Звичаї і традиції у історії села Тишківці».

У центрі уваги Української національної школи-родини — діти з їхніми 
інтересами, проблемами, потребами. Задля їхнього блага існує наша школа, для 
них — наш педагогічний пошук, творчі знахідки, духовні устремління, прагнен-
ня допомогти їм самореалізуватися, самовиразитися, знайти своє місце в такому 
складному сучасному світі.

Наша мрія — створити навчальний заклад, у якому учні хочуть учитися, роз-
вивати свої індивідуальні здібності, самовдосконалюватися. Важливо, щоб у такій 
школі кожен знайшов себе й повірив у власні сили, бо тільки так він зможе по-
чуватися гідною людиною.

Наш ідеал — учитель, котрий прагне набути високого професіоналізму, любить 
колектив, дітей, з якими творчо працює.

Батьки — партнери у спільній справі виховання особистості, передачі 
сімейного досвіду від старших до молодших, успадкування суспільних родинних 
і особистісних цінностей поколінь.

Врешті, ми маємо стати великою родиною, у якій усі з любов’ю і повагою став-
ляться один до одного, уболівають за спільний успіх, колективний ріст. Ось у чому 
бачимо сенс праці.
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Додаток 1
Модель випускника школи

Додаток 2
Структура дитячої організації «Рід»
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Додаток 3
Структурна схема взаємодії школи з батьками
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4.2. Модель управління розвитком Трацької загальноосвітньої школи
I—III ступенів Косівської районної ради, 
Івано-Франківської області «Школа — центр освіти 
і культури сільської громади Гуцульщини»
(директор школи Ігор Спільницький)

Місія: школа — центр відродження й розквіту українського села на Гуцульщині.

Мета: забезпечити творчий розвиток, саморозвиток, самореалізацію особистості 

учнів в умовах нової моделі сільської школи.

Завдання:
 • створити сприятливі умови для повноцінного морального, психічного, фі-

зичного розвитку учнів, сформувати творчо мислячу особистість, здатну 

до проектування свого життя та продуктивної праці;

 • забезпечити рівний доступ учнів до якісної загальної середньої освіти;

 • запровадити модель державно-громадського управління в умовах ринкових 

відносин;

 • забезпечити реалізацію виховної системи на засадах відродження, збере-

ження звичаїв, традицій, інтелектуального надбання Гуцульського регіону;

 • сформувати привабливий імідж школи як відкритої соціально-педагогічної 

системи;

 • залучити органи самоуправління, батьків, церкву та громадські організації, 

спонсорів до активної співпраці;

 • забезпечити науково-методичний та психологічний супровід упровадження 

моделі школи.

Очікувані результати:
 • забезпечення рівного доступу учнів до здобуття якісної загальної середньої 

освіти;

 • формування творчої особистості, конкурентоспроможної, здатної до само-

розвитку й самореалізації в сучасному суспільстві, гідного громадянина, 

патріота;

 • зростання зацікавленості інтересами закладу батьків, громадських органі-

зацій, органів управління;

 • створення привабливого іміджу школи як центру освіти і культури сільської 

громади Гуцульщини.

Концепція
Школа як центр розвитку освіти і культури у селі реалізує ідею співтворчості 

учасників освітнього процесу — вчителів, учнів, батьків, сільської громади, ос-

нову якої утворюють спільна участь у визначенні цілей, спільна діяльність, 

нестандартність дій; розширення й зміцнення зв’язків із навколишнім середо-

вищем, із культурними, громадськими центрами села й навколишніх сіл; ство-

рення єдиного освітнього простору, який має задовольнити потреби кожної ди-
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тини в освітніх послугах; виховання, збереження та розвиток духовної культури 

Гуцульщини в контексті української, європейської й світової культури.

Реалізація ідеї інноваційного розвитку школи ґрунтується на основних поло-

женнях системного, антропологічного, особистісно-діяльнісного, середовищного 

підходів.

Напрями модернізацій:
 • інтенсифікація управління;

 • активізація й інтенсифікація учасників навчально-виховного процесу.

Управлінський аспект
Управління школою як відкритою соціально-педагогічною системою 

спирається на принципи демократизації, гуманізації, національної спрямованості, 

інноваційності, суб’єктно-суб’єктної взаємодії.

У закладі запроваджено модель державно-громадського управління, осно-

ву якої становлять рада школи, педагогічна рада, батьківський комітет, органи 

учнівського самоврядування, органи місцевого самоврядування (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Структура державно-громадського управління

Навчально-матеріальна база
Навчальний заклад організовує діяльність на базі двох приміщень, одне з яких 

типове і введене в експлуатацію в 1982 р. на 350 учнівських місць (загальна пло-

ща — 2380 м 2). У другому (160 м2) розміщено шкільну комбіновану майстерню.

За школою закріплено 3,98 га землі (2008 р. надано державний акт на право 

користування землею), із них 0,33 га виділено під навчально-дослідну ділянку та 1 

га під спортивну зону.

У школі навчається 210 учнів із п’яти сіл Косівського району (Цуцулин, 

Корости, Кривоброди, Гуцулівка, Трач) та трьох сіл Коломийського району 

(Дебеславці, Ганів, Кропивище) (учні 5—11-х класів). З метою організованого 
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підвезення учнів до школи та забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів 

2008 р. було придбано за кошти обласного бюджету автобус (виділено 160 тис. грн). 

Придбання шкільного автобуса вирішило низку проблем стосовно підвезення, 

зокрема педагогічного колективу, до навчально-виховного закладу порівняно з 

минулими роками майже на 100%.

Учні початкових класів займаються в чотирьох класних приміщеннях. Для учнів 

5—11-х класів обладнано кабінети фізики, хімії та біології, інформатики, географії, 

зарубіжної літератури, української мови та літератури, історії, християнської етики.

До послуг учасників навчально-виховного процесу є актова зала на 45 місць, 

яку було переобладнано та введено у використання 2003 р., а також кабінет 

інформатики, забезпечений вісімью персональними комп’ютерами (2005 р. 

підключено до мережі Інтернет, що дає змогу більш ефективно впроваджувати 

в навчально-виховний процес наукові, дидактичні матеріали, а також безпосе-

редньо здійснювати реєстрацію учасників зовнішнього незалежного оцінювання). 

Використовуються комп’ютерні програми з історії, математики, фізики. Крім 

уроків інформатики на базі кабінету проводяться заняття з математики, економіки, 

історії, педагогічні наради, конференції. Дирекція школи проводить велику роботу 

з упровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність (проведен-

ня моніторингу, видання наказів, створення інформаційних баз школи тощо). 

Також проводяться заплановані курси з інформатики для підвищення фахової 

майстерності вчительського колективу.

Рівень забезпеченості географічного майданчика задовільний і становить 55%. 

Учні 1—9-х класів проводять метеорологічні спостереження за погодою, набувають 

перших навичок із проведення експериментів.

Шкільна бібліотека розміщена в приміщенні площею 45 м 2. Роботу здійснює 

відповідно до Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закла-

ду, нормативно-правових документів, якими визначаються діяльність бібліотеки, 

та вимог навчально-виховного процесу школи.

Зміст освіти
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти та законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», внесених змін про повернення до 11-річної 

структури освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, постанови 

Кабінетів Міністрів «Про розвиток сільської загальноосвітньої школи», а також 

нормативно-правових документів, які регулюють навчально-виховний процес, 

у школі діє така структура навчання:

 • початкова школа (1—4-й класи);

 • основна школа (5—9-й класи);

 • старша школа (10—11-й класи).

Початкова школа
Навчальний процес побудовано згідно з Державним стандартом початкової 

загальної освіти. Робочі навчальні плани складаються за Типовими навчальни-

ми планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

29.11.2005 № 682. Реалізуються пізнавальні можливості дітей молодшого шкільного 

віку. Всебічно розвиваємо та виховуємо особистість через формування бажан-
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ня і вміння вчитися, повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння 

й навички, уміння й навички здорового способу життя. За рахунок варіативної 

складової введено предмети і курси за вибором, а саме: «Християнська етика», 

«Гуцульщинознавство», «Риторика», «Економіка».

Основна школа
Спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом на-

вчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та прин-

ципах науковості і полікультурності, світського характеру освіти, системності, 

інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, 

громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах лю-

дини, родини, суспільства, держави. Основна школа забезпечує базову загаль-

ну середню освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої 

підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого 

здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені єдиний для всіх учнів; особистісно 

орієнтований підхід здійснюється через варіативність методик організації на-

вчання залежно від пізнавальних здібностей, а також через факультативні кур-

си: «Гуцульщинознавство», «Основи економічних знань», «Англійська мова», 

«Географія», «Світова література», «Християнська етика»; гуртки «Влучний 

стрілець», «Вокальний та хоровий», «Українська вишивка», «Театральний», «Юних 

журналістів», «Юних екологів».

Метою реалізації освітньої програми основної ланки стало формування 

особистості вихованця, розвиток його здібностей та обдарувань, наукового 

світогляду, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності, а також 

збереження послідовності між початковою й старшою ланками освіти.

Старша школа
Навчання, спрямоване на перехід до вибору профілю навчання. У зв’язку з цим 

зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються: згідно з до профільною 

підготовкою було обрано академічний рівень, за програмами якого вивчаються 

дисципліни, тісно пов’язані з профільними предметами, а також здійснюється 

загальноосвітня підготовка учнів, котрі не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Інваріантна складова передбачає дотримання єдиних вимог до загальноосвітньої 

підготовки учнів. Варіативна складова спрямована на забезпечення індивідуальної 

орієнтованості змісту освіти. Введення в загальноосвітню програму освітнього 

курсу «Технології» дає можливості прищеплювати трудові практичні навички.

Згідно із завданнями трудового навчання школярі повинні оволодіти певним 

набором знань, умінь, навичок з обробки матеріалів та виготовлення комплек-

сних об’єктів праці. Такі уміння важливі у системі трудового навчання та подаль-

шому професійному самовизначенні особистості. Систематичне формування 

відповідального ставлення до трудової діяльності сприяє виконанню технологічно 

правильних трудових операцій і прийомів роботи з конструкційними матеріалами 

учнів старшої школи.

У сучасному світі, де робиться ставка на інтелект, інформацію і високі технології, 

роль обдарованої особистості у забезпеченні суспільного прогресу є визначаль-

ною. Інтелектуальні здібності підростаючого покоління потребують усебічного 

розвитку й повноцінної реалізації, адже талановита молодь — головний ресурс 
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процвітання нації в умовах панування високотехнологічної та інтелектуальної 

моделі світової економіки.

Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми, створенням сприят-

ливих умов для їх пошуку, навчання та виховання.

У позанавчальний час учні школи мають можливість творчо розвиватися 

у гуртках за інтересами, зокрема, «Говоримо по-гуцульськи», «Знавці екології», 

«Лабіринт», «Мова рідна, слово рідне», літературознавчому. Із зацікавленням 

вихованці набувають умінь і навичок в оволодінні техніками, здавна відомими 

на Гуцульщині: різьбленняя по дереву, лозоплетіння, писанкарства та ін.

Виховний аспект
Виховна робота базується на концептуальних положеннях Конституції України, 

Закону України «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній 

системі освіти, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1—12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України».

Головною ознакою сучасної методики виховної роботи є забезпечення 

самостійного мислення, здатності приймати нестандартні рішення.

У позакласній роботі зусилля педагогів спрямовуються на утвердження 

в учнівському середовищі норм християнської моралі, патріотизму, національної 

гідності. Цьому особливо сприяє залучення дітей до життєдайних джерел історії 

рідного краю, Гуцульщини, ощадливого ставлення до його природних багатств, 

вивчення мистецької спадщини народу.

За останній період було проведено безліч загальношкільних заходів: «Забудеш 

рідний край, твій корінь всохне», «Я візьму той рушник», «Андріївські вечо-

ри», «Козацькі забави», «Я козачка твоя», «Караоке біля школи», «Вас вітаємо 

щиро, Дорогі Вчителі!», «Тільки той, хто пам’ятає минуле, вартий майбутнього» 

(до річниці УПА), «Школа радо зустрічає» (випускні вечори), лінійки-реквієм, 

приурочені Дню пам’яті жертв голодомору, лінійки до дня Соборності («Їх тут 

триста лягло»). Проведено виховні години та бесіди: «Поведінка — це дзеркало», 

«Гуцульщина — це мій рідний край», «Ти з нами, Тарасе», «На порозі вибору», «Чи 

бути здоровим, вирішуєш ти», «Знаємо свої права — виконуємо свої обов’язки», 

«Людьми не народжуються, а стають», «Шануй батька свого та матір свою, щоб 

довшими були дні твої на землі», «День Ангела в нашому домі» та ін.

Педагогічний колектив вживав заходи, спрямовані на профілактику дитячої 

бездоглядності та правопорушень. Здійснювалися різні тренінги, анкетуван-

ня. Проведено акції — «Анти СНІД», «Вимітайлик», «Вибирай здоровий спосіб 

життя». Учителі прагнуть зробити шкільне життя дітей насиченим, змістовним, 

цікавим.

Школа взаємодіє з Центром соціальних служб у справах сім’ї та молоді. Також 

відбувається тісна співпраця з громадськістю, зокрема із завідувачами клубів, 

бібліотекарями. Багато заходів і свят проводяться спільно.

У школі успішно діють органи учнівського самоврядування. Учнівське само-

врядування очолюють президент та відповідно його заступник прем’єр-міністр, 

котрі є представниками й активними учасниками Ради школи. Рада учнівського 

самоврядування організовує роботу центрів (навчального, позакласної роботи, 



82

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СІЛЬСЬКОЇ МАЛОЧИСЕЛЬНОЇ ШКОЛИ

дисципліни та порядку) веде облік роботи, курує видавництво шкільної газети 

«Шкільна розвідка».

На базі школи функціонує дитяча організація «Рід». Кожен клас — це шкільна 

родина, представники якої мають назву, девіз, місію, мету, гімн та наставника — 

класного керівника. Керівним органом родини є Рада родини, якою керує голова 

(рис. 4.3).

Рис. 4.3. Структура взаємодії органів учнівського самоврядування 
та дитячої організації «Рід»

Науково-методична робота
Школа забезпечена кваліфікованими педагогічними кадрами. 11 учителів є 

спеціалістами вищої категорії, 3 — першої, 4 — другої, 8 — спеціалістів; 6 педаго-

гам присвоєно звання «старший вчитель», 2 — «учитель-методист».

Більшість учителів успішно реалізує освітні вимоги навчальних програм, 

виконує рекомендації щодо викладання навчальних предметів, здійснює творчий 

пошук, використовує нові досягнення науки. Цьому сприяє й курсова підготовка 

вчителів у Івано-Франківському обласному ІППО.

Усі педагоги школи залучені до роботи в шкільних, міжшкільних, районних 

методичних об’єднаннях (рис. 4.4).

Організація методичної роботи ґрунтується на глибокому аналізі 

результативності навчально-виховного процесу, діагностиці запитів і потреб як 

учнівського, так і педагогічного колективів.

Активно працює методична рада школи.

Останніми роками методична робота в школі спрямована на підвищення 

професійної майстерності вчителя, розвиток творчості й ініціативи. Як резуль-

тат підвищилась якість підготовки до проведення уроків, значно розширився 

арсенал форм і методів навчання, розвитку і виховання. У вчителів зріс інтерес 

до самоосвіти.
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Розвитку творчого потенціалу вчителя й учня сприяє активне впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, зокрема:

 • проектних (Дж. Дьюї, Кілпатрик);

 • інформаційно-комунікативних;

 • особистісно орієнтованого навчання (за І. Якиманською);

 • ігрових;

 • колективного творчого виховання (за І. Івановим) та ін.

Рис. 4.4. Структура науково-методичної роботи колективу
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Взаємодія школи, сім’ї і сільської громади
Взаємодія школи, сім’ї і сільської громади — основа духовної єдності поколінь.
Виховання дітей у сім’ї — не особиста справа батька й матері, а справа великої 

державної ваги, тому що діти — майбутнє нашої держави.
Більшість батьків не має належної психолого-педагогічної підготовки й по-

збавлена громадської відповідальності за гідне виховання своїх дітей, тому клас-
ний керівник повинен, з одного боку, виступати сполучною ланкою між школою 
та сім’єю, а з іншого — організатором піднесення педагогічної культури кожного 
батька й матері.

Велика робота в цьому напрямі здійснюється вчительським колективом 
та дирекцією школи через організацію й проведення психолого-педагогічних 
семінарів, тренінгів, лекцій для батьків. Раз на місяць проводиться день відкритих 
дверей, батьки запрошуються на уроки, урочисті свята, залучаються до здійснення 
контролю за навчанням своїх дітей, харчування, прийняття колективних рішень 
щодо тих чи інших питань.

Творча група розробляє проекти, які мають на меті створення більшої єдності 
сім’ї, громадськості і школи, зокрема «Досліджуймо історію нашого краю разом!», 
«Видатні постаті нашого родоводу», «Історія села» (написання книги), «Посади 
дерево», «Мої батьки найкращі».

Таким чином шкільна молодь, батьки, сільська громадськість, організації за-
лучаються до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого на-
роду, села, сприяння формуванню в молодого покоління національної свідомості, 
любові до рідної землі, свого народу, забезпечення духовної єдності поколінь, 
вивчення, збереження та використання пам’яток матеріальної та духовної куль-
тури України. Але найціннішим є те, що формуються більша довіра та тісніша 
співпраця.

Чільне місце в роботі школи посідає рада загальноосвітнього навчального за-
кладу, до якої обираються пропорційно представники педагогічного колективу 
(згідно з Положенням про Раду школи), учні ІІ–ІІІ ступенів навчання, батьки і 
громадськість.

Повноваження ради широкі, вона повинна об’єднати зусилля педагогічного й 
учнівського колективів, батьків і громадськості щодо розвитку навчального закла-
ду та удосконалення навчально-виховного процесу. Як наслідок, можна залучити 
приватні кошти для вдосконалення та розвитку загальноосвітнього навчально-
го закладу. Так було дерев’яні вікна було замінено металопластиковим на суму 
близько 180 тис. грн, придбано наочні матеріали, відео-, телеапаратуру, музичний 
підсилювач тощо.

Спільними зусиллями проводиться просвітницька діяльність серед молодого 
покоління, сільської громади. Організовуються виставки, вистави та музичні за-
ходи у сільських клубах.

Специфікою нашої сільcької громади Гуцульщини є певна строкатість, адже 
Трацька загальноосвітня школа надає освітні послуги учням із п’яти сіл Косівського 
та частково двох сіл Коломийського районів.

Значну роботу здійснює батьківський комітет, який обирається раз на рік, що 
контролює забезпечення нормального функціонування закладу. Один раз на рік 
подається звіт про проведену роботу.
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Отже, лише тісна співпраця школи, сім’ї та громадськості забезпечить успіх. 
Сучасна сім’я, місцеве самоврядування, школа стануть важливим чинником 
у вихованні дітей, забезпечуватимуть їй належні матеріальні та педагогічні умови 
для фізичного, морального й духовного розвитку.

Психологічний супровід
Це професійна діяльність дорослих, які взаємодіють з учнями у шкільному 

середовищі. Він необхідний у сучасних складних умовах модернізації освіти, 
змін у її структурі та змісті. Засобами профілактики, діагностики, психолого-
педагогічної просвіти психолог та педагоги допомагають дітям у питаннях на-
вчання, виховання та соціалізації.

Створена й реалізується комплексна програма психолого-педагогічного супро-
воду, орієнтована на всіх дітей 1—11-х класів будь-якого рівня інтелектуального 
розвитку.

Основною метою психолого-педагогічного супроводу є соціальний розви-
ток школи як центру освіти сільської громади Гуцульщини через використан-
ня людського чинника, а також індивідуальний розвиток кожного суб’єкта на-
вчально-виховного процесу, підвищення його творчого потенціалу; інноваційна, 
освітня діяльність педагогів, пов’язана з упровадженням особистісно орієнтованих 
технологій організації педагогічного процесу; соціалізації й індивідуального роз-
витку учнів; запровадження ефективних психологічних технологій у практику 
роботи.

Основними завданнями психолого-педагогічного супроводу є:
 • визначення напрямів і необхідних умов індивідуального розвитку учасників 

психолого-педагогічного процесу всієї школи;
 • системне відстеження (діагностика) психолого-педагогічного статусу учня 

та динаміки його психічного розвитку у процесі навчання;
 • створення комплексної програми психолого-педагогічного супроводу (пла-

нування) на всіх етапах розвитку дитини;
 • формування гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, які 

можуть трансформуватися залежно від психологічних особливостей дітей. 
Розроблення та ведення карт індивідуального розвитку учня;

 • надання допомоги учням (профілактика) у їх особистісному розвитку;
 • корекція, що передбачає певну систему та складається із взаємопов’язаних 

блоків моделі психолого-педагогічного супроводу:
 — тестування;
 — спостереження;
 — анкетування;
 — соціальне опитування.

 • розроблення критеріїв ефективності діяльності учасників навчально-ви-
ховного процесу, аналіз результатів моніторингу розвитку особистісних 
параметрів.

У роботі кожний із педагогів застосовує принципи психолого-педагогічного 
супроводу, а саме:

 • науковості — діяльність на основі досягнень сучасної науки з використан-
нями діагностичних методик;
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 • гуманізації — пріоритет інтересів особистості дитини;
 • особистісно орієнтованого навчання;
 • сенситивності — урахування вікової періодизації в розвитку певних видів 

психічної діяльності;
 • індивідуального підходу — урахування індивідуальних темпів і напрямів роз-

витку особистості дитини та педагога;
 • діяльнісного підходу — вивчення особистості учнів і вчителів у процесі діяль-

ності, приймаючи за головний показник динаміку розвитку певних якостей 
особистості;

 • системності — розгляд явищ у системі психолого-педагогічного процесу 
та сукупності взаємодій суб’єктів педагогічного процесу.

У школі запроваджено такі форми та напрями діяльності з психолого-педаго-
гічного супроводу:

 • розроблення комплексної програми психологічного розвитку й освіти ди-
тини, починаючи з першого класу;

 • діагностика (визначення індивідуальних особливостей дитини за спеціаль-
ними психодіагностичними методиками);

 • розвивальна робота (проведення занять з учнями з розвитку пам’яті, уваги, 
мислення тощо; тематичні соціально-психологічні тренінги: групові занят-
тя, спрямовані на виконання конкретних завдань, наприклад, орієнтація 
учнів на здоровий спосіб життя, розвиток комунікативних навичок, лідер-
ських умінь тощо);

 • профілактична робота (індивідуальні консультації — особистісно спрямо-
ване спілкування психолога з дитиною або дорослим (учителі, батьки) для 
з’ясування питань і надання допомоги відповідно до потреб людини, яка 
звернулася до психолога; робота з обдарованими дітьми — інтенсифікація 
пізнавальної діяльності та розвиток креативності в обдарованих дітей, які 
прагнуть самовдосконалення та самореалізації; психологічна підготовка ді-
тей до участі в олімпіадах, конкурсах, заходах Малої академії наук тощо; 
профконсультації та профорієнтація з учнями старших класів щодо само-
реалізації у професії та пошуку сенсу життя, професійне самовизначення.

Комплексне застосування цих напрямів ППС дає змогу дослідити стартові 
можливості та динаміку розвитку дитини в освітньому процесі, надати підтримку й 
допомогу учням у вирішенні завдань розвитку, навчання, виховання, соціалізації.

Цю роботу проводить психолог разом з учителем, класним керівником. 
Психолого-педагогічна допомога у профілактичній роботі спрямована на створен-
ня умов для самостійного розвязання проблем, насамперед за допомогою методів 
активізації.

Суб’єктами діяльності є учні 1—11-х класів, педагогічний колектив школи, 
батьки.

Самореалізація батьків полягає в самореалізації дітей. Характеристика 
батьківського ставлення й орієнтація на прийняття дитини, вирішення її проблем. 
Позитивне ставлення до школи. «Батьківська готовність до школи». Послідовність 
у вихованні дітей.

Психолого-педагогічний супровід дає змогу формувати позитивні стосунки 
між школярами, учителями та батьками. Діти набувають досвіду спілкування, от-
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римують можливість свідомо обрати його стиль, коригувати його. Розкриваються 
здібності дітей і батьків до взаєморозуміння, підтримки, взаємодопомоги. 
Формується культура психологічного життя дитини з 1-го по 11-й клас. Надається 
допомага професійному самовизначенню старшокласників. Відбувається по-
зитивний вплив на розвиток комфортних відносин між адміністрацією, педа-
гогами та батьківським комітетом. Через її зміст здійснюються спостереження, 
дослідження розвитку пізнання, почуттів, емоцій і переживань дітей, що виявля-
ються в міжособистісному спілкуванні, у навчальній діяльності.

У Національній доктрині розвитку освіти поставлені завдання формуван-
ня самостійної та самодостатньої особистості, здатної до професійного розвит-
ку, активної адаптації на сучасному ринку праці та творчої самореалізації. Вони 
пов’язані з новими вимогами суспільства до реформування української освіти, 
і відповідно школа, як центр освіти і культури сільської громади Гуцульщини, 
становить одну з ланок освітнього замовлення.

Випускник школи повинен:
 • гнучко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях;
 • самостійно та критично мислити;
 • бачити й формувати проблему, знаходити шляхи її раціонального вирішення;
 • усвідомлювати, де і яким чином набуті знання можуть бути використані;
 • творчо мислити;
 • грамотно працювати з інформацією, робити аргументовані висновки, ви-

користовувати їх для вирішення нових проблем;
 • бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти пра-

цювати в колективі, у будь-яких конфліктних ситуаціях;
 • самостійно працювати над розвитком особистісної моралі, інтелекту, куль-

турного рівня.

4.3. Модель управління розвитком Чернелицької загальноосвітньої 
школи I—III ступенів Городенківської районної ради, 
Івано-Франківської області «ШКОЛА ЖИТТЄВОГО УСПІХУ»
(директор школи Ганна Білецька)

Місія: творчий учень — успішна особистість, гідний громадянин, професіонал, 
сім’янин.

Мета: забезпечити особистісний розвиток школяра, його самовизначення, 
саморозвиток і самореалізацію через формування системи компетентностей, 
здатності до життєвого проектування й успішної соціалізації в суспільстві.

Завдання:
 • забезпечити учням рівний доступ до здобуття якісної освіти як основи жит-

тєвого проектування особистості;
 • створити освітнє середовище, сприятливе для розвитку, саморозвитку, са-

мореалізації учня, формування системи компетентностей та досягнення 
життєвого успіху;
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 • сприяти формуванню в учнів уявлень про свій життєвий шлях, життєву стра-
тегію, визнання пріоритетів духовного розвитку;

 • розробити виховну систему, спрямовану на виховання дитини як суб’єкта 
власного життя і життєвого успіху;

 • залучити батьків, представників соціальних служб, громадськості до реалі-
зації моделі «Школи життєвого успіху»;

 • оптимізувати взаємодію внутрішнього й зовнішнього середовищ на основі 
етнографічних особливостей Покутського краю;

 • сформувати готовність учителя до інноваційної діяльності шляхом оволо-
діння механізмами навчально-виховного середовища в класі, гуманістич-
но-комунікативним стилем ділового контактування з учнями й колегами;

 • запровадити модель проектно-інвестиційного управління загальноосвітнім 
навчальним закладом.

Очікувані результати:
 • формування освітнього середовища, сприятливого для розвитку особистіс-

ного потенціалу школяра, його конкурентоспроможності, життєвого само-
визначення і самореалізації у сучасному просторі;

 • підвищення інтересу учня до знань як основи формування системи компе-
тентностей, здатності до проектування свого майбутнього;

 • формування готовності педагога до інноваційної, експериментальної 
діяльності;

 • активізація взаємодії школи, сім’ї, громадськості у формуванні життєвого 
успіху школяра;

 • покращання іміджу навчально-виховного закладу.

Концептуальний аспект
Провідна ідея: формування й розвиток творчої особистості зі стійкими переконан-

нями та системою компетентостей, які забезпечать досягнення життєвого успіху.
В основу діяльності закладу покладено особистісно орієнтований, 

компетентнісний, середовищний підходи, які забезпечують взаємодію всіх 
компонентів школи як цілісної соціально-педагогічної системи.

Управлінський аспект
Управління сучасною школою — складний динамічний процес, що охоплює 

постановку мети, завдань, визначення й аналіз рівня навчально-виховної ро-
боти, пошук шляхів удосконалення діяльності школи, координацію зусиль 
педагогічного колективу, громадськості села та органів самоврядування, спрямо-
ваних на інноваційний розвиток закладу (додаток 1).

Головним у змісті управлінської діяльності є вироблення цілісної системи ро-
боти, яка відповідала б вимогам часу, створювала би передумови для всебічного 
розвитку учнів, сприяла б самоорганізації всіх учасників педагогічного процесу.

Управлінська діяльність спрямована на створення соціально-прогностичних, 
педагогічних, психологічних, матеріально-фінансових, санітарно-гігієнічних 
умов, потрібних для нормального функціонування й розвитку школи.

Глибоко усвідомлюємо, що сучасний керівник сільської школи, крім ґрунтовних 
знань із педагогіки та психології, має добре володіти основами теорії управління 
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соціально-педагогічними системами, філософії сучасної освіти, соціології, право-
вими основами керівництва школою, знати основні інструктивні та методичні до-
кументи стосовно дотримання санітарно-гігієнічних вимог, організації діяльності 
навчального закладу.

Управління школою базується на принципах демократизму, гуманізму, сво-
боди, ґрунтується на засадах державно-громадського керівництва. У школі 
простежується чітка, цілеспрямована, активна взаємодія директора з усіма учас-
никами навчального процесу, що дає змогу забезпечити координацію зусиль для 
оптимального функціонування школи, створити умови для переходу на якісно 
вищий рівень.

Важливе значення надається впровадженню структурної моделі державно-гро-
мадського управління, що забезпечить реалізацію принципів демократизації й 
гуманізації у педагогічному процесі, дасть можливість реалізувати рівний доступ 
кожної дитини до якісної освіти.

Школа тісно взаємодіє з органами місцевого самоврядування, зокрема, селищ-
ною радою, церквою, громадою селища. Значна увага приділяється координації 
діяльності ради школи, педагогічної, методичної рад, органів учнівського 
самоврядування.

Особливість керівництва сучасною школою полягає й у тому, що управління має 
забезпечувати не тільки успішне функціонування закладу, а і його інноваційний 
розвиток. Це досягається завдяки запровадженню наукових досягнень і сучасних 
технологій управління, зокрема інформаційних, проектних.

У перспективі керівництво школою вимагатиме більш глибшого й 
досконалішого розвитку колегіальних форм управління, єдності управління 
та співуправління, раціональнішого розподілу функціональних обов’язків між 
керівниками та членами колективу. Усе це сприятиме забезпеченню оптимальних 
умов для функціонування школи.

Упровадження цілісної моделі державно-громадського управління закладом 
дасть можливість:

 • досягти стратегічних цілей;
 • виконати вимоги державних стандартів;
 • реалізувати індивідуальні можливості та інтереси учнів;
 • задовольнити освітні потреби дітей та узгодити їх із побажаннями батьків;
 • сформувати рівень готовності учнів до життя, вибір майбутньої професії чи 

орієнтації на інший вид діяльності.
Високу результативність в управлінні навчально-виховним процесом мож-

на досягти за умови реалізації окресленої мети, досягнення якісних показників 
у навчально-виховному процесі та позитивних змін у розвитку учнів, їх успішної 
адаптації в соціальному середовищі.

Навчально-матеріальна база
Одним із першочергових завдань кожного директора є створення належних 

умов, тобто відповідної навчально-матеріальної бази.
Широкі можливості для удосконалення сучасного уроку відкриває кабінетна 

система навчання. Школа з 1997 р. працює за кабінетною системою. На сьогодні 
обладнано кабінети української мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземної 
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мови, історії України, народознавства, географії, громадянської освіти, мате-
матики, інформатики, мультимедійний кабінет, фізики, хімії, біології, захисту 
Вітчизни, класи-кабінети для початкових класів, кабінет хліба, трудового навчан-
ня, спальня, майстерні (по дереву, по металу), кабінет швейної справи, спортивна 
та актова зали, краєзнавчий музей. Робота в кабінетах планується, забезпечується 
дотримання вимог з охорони праці, правил електричної та пожежної безпеки, 
санітарії, ведуться інвентарні книги, проведена систематизація й каталогізація 
матеріальних об’єктів. Створено можливості для індивідуальної підготовки вчи-
теля до уроку, підвищення його науково-методичного рівня. Тут значно зручніше 
організувати самостійну роботу учнів із першоджерелами, використати технічні 
засоби, дидактичний матеріал, унаочнення тощо.

Щорічно в школі проводиться огляд-конкурс на кращий кабінет.
У шкільній їдальні організовано гаряче харчування для всіх школярів, а для 

учнів 1—4-х класів та пільгових категорій воно є безкоштовним.
Навчальний заклад має навчально-дослідну земельну ділянку (2 га), шкільний 

сад та додаткове поле площею 5 га.

Дидактичний аспект
Для повної реалізації державних стандартів системи загальної середньої освіти 

розроблена структура навчально-виховного процесу щодо задоволення запитів і 
можливостей вихованців школи (додаток 2).

Навчання забезпечується відповідно до навчальних планів і програм, затвер-
джених МОН України. Для початкової школи — Типових навчальних планів 
початкової школи з українською мовою навчання, затверджених наказом МОН 
України від 29.11.2005 № 682; для 5—9-х класів — Типових навчальних планів 
загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затверджених наказом 
МОН України від 05.02.2009 № 66; для 10—11-х класів — Типовими навчальни-
ми планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 
20.05.2003 № 306.

Школа І ступеня
У школі введено курси за вибором, зокрема «Хореографія» (2—4-й класи), 

«Християнська етика» (1—4-й класи),«Світова література» (2—4-й клаcи).
До послуг учнів гуртки за інтересами: бісероплетіння, творча майстерня (м’яка 

іграшка), хоровий, спортивні секції: народні ігри Покутського краю, футбол.

Школа ІІ ступеня
Умови для самореалізації дитини значно зростають. Цьому сприяє широ-

ка мережа курсів за вибором: «Християнська етика» (7—8-й класи) «Трудове 
навчання» (швейна справа, 8-й клас), «Комп’ютерна грамотність» (8-й клас), 
«Народознавство» (8—9-й класи); гуртків (туристсько-краєзнавчий, хоровий, 
вокальний, екологічний, ДЮП) та спортивних секцій. Із навчальних годин 
варіативної складової збільшено години для вивчення історії України в 5—6-х, 
8—9-х класах. Значно активніше здійснюється краєзнавчо-пошукова робота, 
а це, у свою чергу, дає змогу підвищити освітній рівень школярів, розвинути їхні 
творчі здібності. З цією метою вдало впроваджуються інтерактивні (О. Пометун), 



91

В.В. МЕЛЕШКО

проектні технології, технології особистісно орієнтованого уроку (С. Подмазін), 
проблемного навчання (М. Махмутов).

Школа ІІІ ступеня
Крім курсів за вибором, факультативів, гуртків, спортивних секцій старша 

школа передбачає введення профільного навчання (суспільно-гуманітарний, 
технологічний). На цьому етапі, визначивши шляхом діагностування інтереси й 
уподобання школярів, педагоги залучають їх до діяльності в гуртках, факультати-
вах, курсах за вибором (історії України, хімії, біології, фізики). Великі можливості 
при цьому мають саме обдаровані діти. Головне завдання вчителів полягає в тому, 
щоб створити усі умови для самоосвіти та самореалізації кожної особистості, 
уміло й тактовно коригувати цей процес. Важливого значення надаємо організації 
профільного навчання. До послуг учнів профільні курси «Швейна справа», «Ділове 
мовлення», «Комп’ютерна грамотність», «Тракторна справа». У перспективі вве-
дення курсу «Основи підприємництва».

Виховний аспект
Виховна система навчального закладу формується згідно з програмою «Основні 

орієнтири виховання учнів 1—12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 
України» за напрямами ціннісного ставлення:

 • до суспільства і держави;
 • до людей;
 • до природи;
 • до праці;
 • до мистецтва;
 • до себе (додаток 3).

Виховна система розроблена з урахуванням особливостей Покутського краю. 
Її успішній реалізації сприяють органи учнівського самоврядування «Шкільна 
держава». Активісти учнівського самоврядування є учасниками селищного жит-
тя: створюють проекти «Джерела мого містечка», «Посади дерево», «Історико-
архітектурні пам’ятки селища».

Школа є учасником програми «Рівний-рівному», КТС, є створена група тренерів 
зі старших класів, які проводять тренінги для учнів середніх класів. У закладі ак-
тивно впроваджуються проектні, ігрові та виховні технології.

З метою об’єднання зусиль педагогічних та учнівського колективів для добрих 
і корисних справ, щоб зробити шкільне життя змістовнішим, веселішим, цікаві-
шим, у школі організовано учнівську організацію «Козацька республіка». До неї 
входять 12 класних братств, які працюють за різними напрямами руху учнівської 
молоді України «Моя земля — земля моїх батьків». Кожен учнівський колектив за-
лучений до виконання програми руху. Кожне братство обрало завдання по одному 
з п’яти напрямів руху. Перевага такого підходу в тому, що всі знаходять собі справу 
до душі, а школа поповнюється різними пошуковими матеріалами.

Ретельно готуються класні колективи до проведення конкурсів патріотичної 
пісні (2—9-й класи), строю і пісні (10—11-й класи), до тематичних теренових ігор, 
спортивних свят, а також до свята Козацької республіки, яке щорічно відбувається 
на Покрову, де учнів-другокласників посвячують у козачата. (додаток 4).
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Формуванню національної свідомості сприяє молодіжна організація «Пласт», 
яка позитивно впливає на учнівську молодь. Пластуни школи впродовж останніх 
років беруть участь в обласній молодіжній науково-патріотичній програмі «Чорний 
ліс».

Центром виховної діяльності в школі є історико-краєзнавчий музей, який ство-
рений 1968 р., а у 2007 р. отримав звання «зразковий». Він є центром обміну досвідом 
із багатьма педагогічними колективами Львівщини, Тернопільщини, районів 
нашої області (Тисменицького, Надвірнянського, Калуського, Косівського, 
Верховинського, Долинського і Городенківського) та слухачами курсів обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти.

Для учнів школи постійно проводяться цікаві, змістовні уроки, які збагачують 
душу і серце високими й глибокими почуттями вірності батьківській хаті, маминій 
пісні, рідній землі, Україні. Діти ознайомлюються з життям, побутом, давніми об-
рядами, традиціями та звичаями предків.

Створення музею сприяє активізації краєзнавчо-пошукової роботи, а це у свою 
чергу, дає можливість записати цікаві спогади старожилів, зібрати і системати-
зувати багатий матеріал про одяг, вишивку, їжу, свята, звичаї та обряди минуло-
го покутського краю, зокрема весілля, колядки, щедрівки тощо. Усе оформлено 
у відповідних альбомах, записано на відео-, аудіокасетах, DVD-дисках тощо.

Успішній краєзнавчо-пошуковій роботі сприяла участь учнів у русі учнівської 
молоді України «Моя земля — земля моїх батьків», Всеукраїнській туристсько-
краєзнавчій експедиції «Краса і біль України», історико-географічній Експедиції 
учнівської молоді «Сто чудес України», регіональній туристсько-краєзнавчій 
учнівській експедиції «Голос історії-голос майбутнього», акції «Моє село 
на туристичній карті України.

Бажання увіковічнити історію рідного краю спонукало завідувача музеєм 
Р. Г. Випасняк разом із вихованцями, випускниками школи Я. М. Яценюк, 
І. П. Випасняк, написати і видати книжку «Містечко над Дністром».

Щороку матеріали музею поповнюються новими експонатами. Ведеться 
дослідна робота, що є підсумком обласної науково-дослідницької конференції 
програми «Нам пора для України жить».

Важливим напрямом роботи є виховання в учнів ціннісного ставлення до куль-
тури і мистецтва. З метою розвитку художніх смаків і здібностей учнів організовано 
роботу гуртків, у яких задіяно 211 учнів, зокрема, хор старших класів «Джерело» 
(7—11-й класи); вокальні ансамблі (9—11-й класи); гурток писанки «Дивосвіт» 
(9—11-й класи); бісероплетіння (4—11-й класи) та ін.

З 1 вересня 2000 р. при школі відкрито філіал Городенківської музичної школи 
за класом народних інструментів та скрипки. З метою розширення мережі гуртків 
налагоджено тісні контакти з позашкільними установами СЮН, СДЮТ.

Широко впроваджуються в практику виховної роботи матеріали шкільної 
світлиці (кабінет народознавства), де зібрані цінні експонати: скрині, рушники, 
сорочки, кептарі, запаски, ліжко, дитяча колиска, зразки стародавнього посуду. 
Шкільна світлиця — невичерпна криниця народного багатства рідного селища, з 
якого дітлахи беруть багато корисного.

Велика увага приділяється спортивно-оздоровчій і військово-патріотичній 
роботі. Створено спортивні гуртки «Юний олімпієць», військово-патріотичний 
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«Влучний стрілець», учні є учасниками дитячо-юнацької військово-спортивної 
патріотичної гри «Джура».

Школярі — активний учасник і переможець усіх конкурсів і фестивалів, які 
проводяться в районі. Це і «Міні-міс паняночка-Покутяночка», де другоклас-
ниця Котелко Ілона здобула найвищий титул; дует хлопців «Пісенний розмай», 
нагороджений гран-прі. На фестивалі юних рятувальників-пожежників команда 
школи стала першою і представляла район на обласному рівні (традиційно з 1994 
р.). Екологічна агітбригада здобула перемогу на обласному фестивалі й представ-
лятиме Івано-Франківщину в Донецьку.

Вихованці закладу є учасниками й переможцями історико-географічної 
експедиції учнівської молоді «Сто чудес України», обласної науково-пізнавальної 
«Чорний ліс». Радою музею ведеться історичний літопис школи з 1939 р.

Методичне забезпечення
Науково-методична робота в школі спрямована на розвиток ініціативи, творчих 

пошуків, ефективних шляхів роботи із учнями (додаток 5).
Уся діяльність ведеться згідно з наказом про організацію методичної роботи; 

окреслено науково-методичні проблеми, простежується тематична єдність засідань 
методичних об’єднань, інтенсивність, насиченість змісту їх роботи. Добре скоор-
динована діяльність педагогічного колективу над єдиною науково-методичною 
проблемою забезпечує зв’язок усіх напрямів підвищення фахової майстерності 
та диференційованого підходу до вибору форм і методів, змісту методичної роботи 
з урахуванням індивідуальних потреб, інтересів та фахового рівня педагогів.

Ефективність праці вчителів визначається насамперед за результатами роботи, 
умінням реалізувати програмні вимоги. Тому діяльність педагогічного колективу 
постійно й глибоко аналізується, об’єктивно оцінюється робота кожного, що дає 
можливість чітко знати реальні й потенційні можливості, потреби, надавати допо-
могу менш кваліфікованим педпрацівникам. Намагаються спрямувати колектив 
на розвиток ініціативи, творчих пошуків, ефективних шляхів роботи з учнями.

Відпрацьована система роботи з вивчення, узагальнення та поширення пере-
дового педагогічного досвіду. Власні надбання, досвід роботи педагогів школи 
дають можливість проводити на належному рівні семінари, педагогічну практику 
для вчителів не лише району, а й усієї області.

Школа в районі є опорною з проблем організації управлінської й інноваційної 
діяльності, національного виховання, викладання історії та іноземної мови.

Інноваційні підходи в організації науково-методичної роботи позитивно впли-
вають на результативність роботи вчителя. Кадровий потенціал навчального за-
кладу досить потужний. Педагогічні працівники мають досвід та власні надбання, 
усе це дає змогу творчо впроваджувати новітні технології, зокрема, особистісно 
орієнтованого, проблемного, проектного, кооперативного навчання, брати актив-
ну участь у розробленні та впровадженні нових проектів, апробації підручників, 
поширенні та пропаганді власного досвіду через такі форми роботи, як творчі 
звіти, семінари, майстер-класи, що, у свою чергу, дасть можливість забезпечити 
на значно вищому рівні освітні запити вихованців. Так, із 46 педагогів усі працю-
ють за фахом і 45 мають повну вищу освіту. Із них 6 мають педагогічне звання вчи-
тель-методист, 12 — старший вчитель, 26 — кваліфікаційну категорію спеціаліст 
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вищої категорії, 8 — спеціаліст першої категорії. Досвід роботи шести педагогів 
занесено до картотеки ОІППО. Вчителі — активні учасники районного та обласно-
го етапів конкурсу «Учитель року». Усе це дає змоги забезпечити вимоги надання 
учням якісної освіти.

Значна увага приділяється підвищенню комп’ютерної грамотності вчителів. З 
цією метою організовані курси за програмою «INTEL® Навчання для майбутнього».

Взаємодія школи, сім’ї, громадських організацій
Для успішного функціонування як системи Школи життєвого успіху дуже 

важливі співпраця і партнерство з батьками. Оскільки ставлення батьків до по-
треб виховання не однозначне, ми намагаємося відповідно будувати свої стосунки 
так, щоб допомогти дитині зберегти душевний комфорт в умовах сім’ї і школи.

Зміст роботи педагогів з батьками охоплює три основні блоки, які реалізуються 
через форми і види діяльності:

університет педагогічних знань;
лекції, семінари, конференції;
відкриті уроки, заходи;
індивідуальні, тематичні консультації;
батьківські збори;
організація гуртків, секцій, спільні 
творчі справи

допомога у зміцнення матеріально-
технічної бази;
батьківський патруль;
шефство над неблагополучними 
сім’ями та важкими підлітками

рада школи,
класні комітети;
рада сприяння спільній роботі сім’ї 
та школи

Наші досягнення
Результативність роботи колективу очевидна. Всі випускники 9-х класів про-

довжують здобувати загальну середню освіту. Більшість випускників 11-х класів 
навчається у вищих навчальних закладах.

Учні школи — активні учасники й переможці II та III етапів Всеукраїнських 
предметних олімпіад, обласних та всеукраїнських конкурсів, експедицій тощо.

Вихованці набувають життєвих компетентностей, які дають змогу успішно кон-
курувати в сучасному суспільстві, бути гідними громадянами і патріотами України.

Модель схвалено до апробації рішенням педагогічної ради від 30 серпня 2009 р., 
протокол № 6.



95

В.В. МЕЛЕШКО

Додаток 1
Структурна модель державно-громадського управління
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Додаток 2
Структура навчально-виховного середовища

«Школи життєвого успіху»
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Додаток 3
Структурна Козацької республіки
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Додаток 4
Структурна виховного простору
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Післямова

П осібник присвячено проблемі управління розвитком сільської малочисельної 

школи, що особливо актуальна з огляду на зростаючу тенденцію до оволодін-

ня сучасних керівників таких закладів технологій моделювання. Створення моделі 

розвитку школи передбачало вплив на педагогічну систему, визначення специ-

фічної сутності провідних ознак, які характеризують специфіку сільської мало 

чисельної школи. Для користувача подано визначення понять, сутність і структуру 

процесу оновлення педагогічної системи школи, описано процедуру створення ці-

лісних моделей педагогічних систем специфічного закладу освіти (малочисельної 

школи). Сформульовано принципи моделювання педагогічних систем, на основі 

яких забезпечується розвиток школи, теоретично обґрунтовано чинники впливу 

на діяльність сільської школи та процедуру створення її особливого зразка шля-

хом управлінського впливу на педагогічну систему закладу освіти. Розкрито зміс-

товно-процесуальний аспект управління розвитком школи на державно-громад-

ських засадах, визначено спосіб відтворення на процедурно-інструментальному 

рівні технології моделювання процесу управління розвитком як адресного впливу 

на функціонування та розвиток загальноосвітнього навчального закладу. Описано 

результати упровадження моделі розвитку сільських шкіл що різняться за метою, 

змістом, структурою, про що свідчать матеріали останнього розділу посібника.

Автор хоче висловити глибоку вдячність керівникам сільських шкіл, які брали 

активну участь у проведенні експерименту, втілюючи в життя ідеї моделюваня 

розвитку педагогічної системи сільської малочисельної школи.
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Основні ключові поняття,
що визначають процес управління школою:

1. Управління школою: системний, планомірний, цілеспрямований вплив 

на всіх учасників навчально-виховного процесу та інших працівників шко-

ли з метою забезпечення її ефективного функціонування.

2. Керівництво школою — діяльність керівника чи dчителя, що виконує 

функції директора спрямована на виконання освітніх завдань державного 

та соціального замовлення.

3. Контроль — процес отримання та оброблення інформації про перебіг і ре-

зультати навчально-виховного процесу в певній школі та прийняття на цій 

підставі відповідних управлінських рішень.

4. Процес внутрішньошкільного контролю — систематичне вивчення й аналіз 

навчально-виховної роботи педагогів, їхньої діяльності з учнями, батьками, 

громадськістю.
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